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De groothandel heeft een sterk kwartaal achter de rug. Op veel 

terreinen zag het derde kwartaal er gunstig uit. De omzet is met 0,5 

procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar 

eerder. Het aantal faillissementen is verder gedaald en het 

ondernemersvertrouwen is nog steeds hoog. Het totale aantal 

bedrijven in de groothandel is gegroeid. In totaal telt de groothandel 

aan het eind van het derde kwartaal van dit jaar 79.505 actieve 

bedrijven. Dit is een toename van ongeveer 1,5 procent ten opzichte 

van een jaar geleden. De omzetgroei in de groothandel past bij het 

beeld van de totale economie. Volgens de eerste berekening was de 

Nederlandse economie in het derde kwartaal 1,9 procent groter dan 

in het derde kwartaal van 2014. 

Kerncijfers groothandel en Nederlandse economie 

        
  2014       2015     

% mutatie t.o.v. een 
jaar eerder I II III IV I II III 

omzet -2,8 -1,6 -2,9 -3,2 -1,8 -1,0 0,5 

faillissementen 217 192 197 222 169 144 136 

bbp 0,0 1,2 1,2 1,6 2,5 1,8 1,9 

consumptie 
huishoudens -0,8 0,0 0,1 0,7 1,7 1,6 1,8 

export Nederlands 
product 0,9 0,7 1,2 3,2 3,3 2,6 1,8 

wederuitvoer 3,4 4,9 6,5 4,8 4,6 3,8 4,2 

Bron: CBS           
  

 

Klik en typ link 

 

Totale groothandel 

Omzet groothandel groeit weer 

In het derde kwartaal groeide de totale groothandelsomzet met 0,5 

procent. Hoewel deze groei bescheiden was, is hiermee een einde 

gekomen aan een aanhoudende periode van bijna drie jaar waarin 

de omzet onafgebroken kromp.  

De kentering was vooral te danken aan hogere omzetten bij de 

handelaren in non-food producten en de handel in ICT-apparatuur. 

De omzet van de non-foodhandel groeide met 9,3 procent, de ICT- 

handelaren haalden 5,3 procent omzetgroei. De handelaren in 

industriemachines konden de omzetontwikkeling van de vorige 

kwartalen niet handhaven. Zij zagen hun omzet met 0,9 procent 

bescheiden groeien. 

Omzetontwikkeling groothandel 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Omzet groothandel groeit weer 
 Totale groothandel: na bijna drie jaar krimp weer omzetgroei 1

 Groothandel in consumentengoederen: meer omzet door hogere prijzen 3

 Groothandel in consumentenapparatuur: derde kwartaal van groei 3

 Groothandel in kapitaalgoederen: nipt in de plus 4

 Laagste aantal faillissementen in vijf jaar 

 Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen: lagere omzet door lagere prijzen 4

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=0&D2=0-22&D3=44,49-52&VW=T
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Aantal faillissementen blijft dalen 

Het aantal faillissementen in de groothandel bleef dalen. In het 

derde kwartaal sloten 136 ondernemingen door faillissement. Dit is 

het laagste aantal bedrijfssluitingen van groothandelsbedrijven door 

een faillissement in de afgelopen vijf jaar.  

Het ging vooral beter in de groothandel in machines en apparaten. 

Het aantal bedrijven dat in die branche de deuren moest sluiten 

halveerde bijna, van 28 in het tweede kwartaal naar 15 in het derde 

kwartaal. Dit was vooral zichtbaar bij de toeleveranciers aan de 

industrie. In het tweede kwartaal sloten nog 16 handelaren in 

machines, apparaten en toebehoren voor de industrie hun bedrijf. 

Dat aantal daalde naar 9 bedrijven in het derde kwartaal. 

Aantal faillissementen groothandel 

 

Statline: faillissementen 

 

Vertrouwen groothandel nog steeds hoog 

Net als in de twee voorgaande kwartalen is het vertrouwen van 

ondernemers in de groothandel het hoogst van alle sectoren. Het 

vertrouwen is wel licht gedaald, van 20,3 in het derde kwartaal naar 

18,8 aan het begin van het vierde kwartaal.  

Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie 

deelindicatoren: de ontwikkelingen van de omzet en van het 

economisch klimaat in het vorige kwartaal, alsmede de 

omzetverwachting voor het lopende kwartaal. Over de ontwikkeling 

van het economisch klimaat zijn ondernemers positiever dan drie 

maanden geleden. Over de omzetverwachting en de ontwikkeling 

van de omzet in het afgelopen kwartaal zijn de ondernemers iets 

minder positief gestemd. Toch zijn er nog altijd duidelijk meer 

handelaren positief dan negatief. 

Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoengecorrigeerd) 

 Statline: ondernemersvertrouwen 

 

Verwachtingen verder verbeterd 

Het aantal ondernemers met positieve verwachtingen is groter dan 

drie maanden geleden. Per saldo verwacht 13 procent van de 

ondernemers een toename van de buitenlandse omzet in het vierde 

kwartaal. Als gevolg van de verwachte toename van de omzet 

verwacht per saldo 18 procent van de ondernemers een groei van 

het aantal te plaatsen inkooporders. Ook wordt voor het vierde 

kwartaal een uitbreiding van het personeelsbestand voorzien.  

Al met al zijn de ondernemers in de groothandel zeer positief over 

het economisch klimaat. De verwachtingen voor de inkooporders en 

voor de personeelssterkte zijn sinds het begin van de metingen eind 

2008 nog niet zo positief geweest. 

Verwachtingen groothandel 

  

Statline: conjunctuurenquête 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=0&D3=176&D4=54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113&HDR=T&STB=G1,G2,G3&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=7&D3=a&HD=151204-1148&HDR=T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=20,34,43,63,94,129&D2=114&D3=8-15&D4=l&D5=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Aantal bedrijven licht toegenomen 

In het derde kwartaal zijn bijna 1.700 nieuwe groothandelsbedrijven 

opgericht, ruim 10 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig 

jaar. Daarnaast zijn er in deze branche zo’n 1.500 bestaande 

bedrijven gestopt tijdens het afgelopen kwartaal. Dat zijn bijna 2 

procent meer opheffingen dan een jaar geleden. 

Het aantal bedrijven in deze sector is het afgelopen jaar voorzichtig 

gegroeid. In totaal telt de groothandel aan het eind van het derde 

kwartaal van dit jaar 79.505 actieve bedrijven. Dit is een toename 

van ongeveer 1,5 procent ten opzichte van een jaar geleden. 

Aantal oprichtingen en opheffingen in de groothandel 

 

Statline: bedrijven oprichtingen 

 

Groothandel in consumentengoederen 

Omzet stijgt door hogere prijzen 

De omzet van de groothandel in consumentengoederen groeide in 

het derde kwartaal en ontwikkelde zich in meerdere sectoren sterk. 

Zo was met een stijging van 13 procent de omzetgroei van de 

groothandelaren in drank uitzonderlijk groot. De omzet steeg vooral 

door de toegenomen handel met het buitenland. In de detailhandel 

zagen de slijterijen hun omzet juist dalen. Er was ook meer vraag 

naar luxe artikelen. De omzet groeide in de groothandel in parfums 

en cosmetica met 10 procent. De groente- en fruithandelaren 

boerden het best. Door een stijging van vooral de aardappelprijzen 

nam de omzet toe met 17 procent. Daarmee was het derde kwartaal 

het beste kwartaal in drie jaar tijd. De omzet in de zuivelhandel 

stond onder druk en daalde met 14 procent. Deze ontwikkeling valt 

samen met de gedaalde melkprijs en een krimp in de exportwaarde 

van zuivel. 

Omzetontwikkeling consumentengoederen 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Groothandel in consumentenapparatuur 

Derde kwartaal op rij groei 

In het derde kwartaal groeide de omzet in de groothandel in 

consumentenapparatuur met bijna 16 procent. Dit was het derde 

kwartaal op rij van omzetgroei. Daarmee lijken de groothandelaren 

in elektrische huishoudelijke apparatuur zoals, audio- en 

videoapparatuur en fotografische artikelen de twee magere jaren 

2013 en 2014 achter zich te hebben gelaten. 

De omzetgroei in het derde kwartaal verdubbelde vergeleken met 

die van het tweede kwartaal, toen de omzet met ruim 7 procent 

toenam. Het midden-en grootbedrijf zorgden voor een nog grotere 

groei. Daarentegen ging het juist in het kleinbedrijf juist slechter. 

Omzetontwikkeling consumentenapparatuur 

 

Statline: omzet groothandel 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=20,34,43,63,94,129&D2=114&D3=8-15&D4=l&D5=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=0&D2=0-22&D3=44,49-52&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=0&D2=0-22&D3=44,49-52&VW=T
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Groothandel in kapitaalgoederen 

Groei voor groothandel in ICT-apparatuur 

De groei werd vooral gestuwd door de handel in 

telecommunicatieapparatuur. Met name door meer vraag uit het 

buitenland steeg de omzet met iets meer dan 5 procent. Het waren 

vooral de kleinere bedrijven die hun handel zagen opbloeien. 

Omzetontwikkeling ICT-apparatuur 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Omzet groothandel in industriemachines nipt in de plus 

De omzet van groothandelaren in industriemachines groeide in het 

derde kwartaal met bijna 1 procent. Dit was minder dan de stijging 

in voorgaande kwartalen. Zo daalde de omzet in de groothandel in 

machines en apparaten. Door het stopzetten van grote globale 

projecten voor de ontginning van aardolie daalde ook de omzet bij 

de toeleveranciers aan deze projecten. Een enkele groothandelaar 

zag daardoor zijn omzet onderuit gaan. Door deze daling kwam de 

omzetgroei van de gehele sector in de knel. Dit stond haaks op 

andere onderdelen in de sector waar wel meer omzet behaald werd. 

Zo was er, geheel in lijn met de toegenomen bouwproductie, wel 

meer vraag naar machines voor de bouw. 

Omzetontwikkeling groothandel in industriemachines 

 Statline: omzet groothandel 

 

Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen 

Meer omzet voor bouwmaterialenhandel 

De omzet van de overige gespecialiseerde groothandelaren daalde 

opnieuw. Groothandelaren in olie zagen in het derde kwartaal de 

omzet met een kwart dalen ten opzichte van een jaar eerder. De 

gevolgen van de wereldwijde daling van de olieprijs was goed 

zichtbaar. Handelaren in bouwmaterialen noteerden een omzetgroei 

van bijna 8 procent.  

Toegenomen bouwactiviteiten stuwde de omzet. Dit was het vierde 

kwartaal op rij dat de bouwmaterialenhandel in de plus zat. Er werd 

in het derde kwartaal flink minder schroot geëxporteerd. 

Groothandelaren in schroot zagen de omzet dan ook voor het eerst 

sinds 5 kwartalen dalen. De daling kwam uit op bijna 11 procent, de 

grootste daling in twee jaar. 

Omzetontwikkeling groothandel in grondstoffen e.d. 

 

Statline: omzet groothandel 

 

 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=0&D2=0-22&D3=44,49-52&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=0&D2=0-22&D3=44,49-52&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=0&D2=0-22&D3=44,49-52&VW=T
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Colofon  

Tekst  sector bedrijvenstatistieken Den Haag (EBD) 

 

 

Datum  9 december 2015 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

– Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals deze 

op 8 december 2015 beschikbaar waren. Mogelijk zijn er op 

het moment van lezen actuelere cijfers, deze kunt u vinden 

via de links onder de grafieken. 

– De cijfers zijn doorgaans niet seizoen gecorrigeerd. Indien dit 

wel het geval is staat dit aangegeven in de tekst/grafiek. 

Meer informatie 

CBS infoservice: infoservice online 

Telefonisch (08.30 – 17.30): 088 5707070 

 

 

Media: 

CBS Persdienst: persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/publiek/inlichtingen/default.htm
mailto:persdienst@cbs.nl

