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 De groothandel is in 2017 voortvarend van start gegaan. Met een 

omzetgroei van 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig 

jaar kende de groothandel voor het eerst in vijf jaar dubbele 

groeicijfers. Alle sectoren droegen bij aan deze groei, waarbij de 

grondstoffensector verreweg de grootste impuls gaf. De olie- en 

gashandel boekte in het eerste kwartaal 56 procent meer omzet dan 

een jaar eerder. Deze omzetstijging is voor een groot deel het gevolg 

van de lage olieprijs in het begin van 2016 en het daaropvolgende 

prijsherstel medio 2016 naar het huidige niveau. In de schroothandel 

en in de metaal- en ertshandel was sprake van een soortgelijk effect. 

Prijsstijgingen van erts en staalproducten zorgden dat de omzet 

toenam. In de schroothandel steeg de omzet met 48 procent en in 

de metaalhandel met 23 procent. Het aantal faillissementen daalde 

naar 110. De stemming onder de grossiers verbeterde verder. 

Kerncijfers groothandel en Nederlandse economie 

   2016     
 

2017 

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

omzet 0,2 1,6 2,6 7,0 11,9 

faillissementen 149 120 105 117 110 

bbp 1,5 2,3 2,5 2,5 3,4 

consumptie huishoudens 1,3 1,1 1,9 2,6 1,6 

export Nederlands product 1,4 4,2 1,9 2,1 4,9 

wederuitvoer 4,4 5,6 5,2 6,8 5,7 

 

 

Klik en typ link 

 

Totale groothandel 

Omzet groeit met dubbele cijfers 

In het eerste kwartaal groeide de omzet met bijna 12 procent ten 

opzichte van het jaar daarvoor. De omzet groeide in de volle breedte 

van de groothandel. Vooral de grondstoffensector deed het relatief 

goed, gedreven door de gestegen olieprijs.  

Niet alleen de omzet steeg, ook het vertrouwen van de 

groothandelaren in de toekomst blijft onafgebroken toenemen. Dit 

geldt ook voor de verwachtingen. Het aantal faillissementen daalde 

naar 110. Het totale aantal groothandelsbedrijven nam wel af en 

kwam uit op 78 duizend bedrijven bij de start van 2017. Dit is 1,6 

procent minder dan een jaar eerder. 

Omzetontwikkeling groothandel 

 Statline: omzet groothandel 

 

Omzet groothandel groeit met dubbele cijfers 
 Totale groothandel: Omzet stijgt in alle branches   1

 Groothandel in consumentengoederen: Consumptie blijft toenemen 3

 Groothandel in kapitaalgoederen: Meer zware apparatuur verhandeld 4

 Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen: Prijsstijgingen grondstoffen stuwen omzet 4

 Economisch beeld: Positief sentiment in groeiende economie 5

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=a&D3=50-53,55-58,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Aantal faillissementen weer omlaag 

In het eerste kwartaal is het aantal faillissementen in de groothandel 

afgenomen naar 110. Dat zijn er zeven minder dan het kwartaal 

ervoor. Daarmee blijft het aantal gedwongen bedrijfssluitingen op 

het lage niveau van de afgelopen drie kwartalen. Vooral de 

groothandelshuizen in kleding en schoenen kenden met zes 

faillissementen aanmerkelijk minder gedwongen bedrijfssluitingen. 

Voor deze branche was dit het laagste aantal faillissementen in drie 

jaar. In de bouwmaterialengroothandel sloten elf handelaren 

gedwongen hun deuren. Dat zijn er zes minder dan het kwartaal 

ervoor. De groothandel in voedings- en genotmiddelen liet juist een 

opmerkelijke stijging zien in het aantal bedrijfssluitingen. Met negen 

faillissementen werd in het eerste kwartaal bijna even vaak de gang 

naar de curator gemaakt als in heel 2016. 

Aantal faillissementen groothandel 

 

Statline: faillissementen 

 

Vertrouwen blijft toenemen 

Het ondernemersvertrouwen in de groothandel is met een niveau 

van +27 zeer hoog. Het vertrouwen staat twee punten hoger dan in 

het voorgaande kwartaal. Het ondernemersvertrouwen is sinds 2014 

onafgebroken positief. 

Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie 

deelindicatoren: de ontwikkelingen van de omzet en van het 

economisch klimaat in het vorige kwartaal en de omzetverwachting 

voor het lopende kwartaal. Zowel de omzetontwikkeling en de 

verwachting voor de omzet dragen bij aan de toename van het 

vertrouwen. Ook de ontwikkeling van het economisch klimaat is 

gunstig, maar scoort wel iets lager dan in het voorgaande kwartaal. 

Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoensgecorrigeerd) 

 

Statline: ondernemersvertrouwen 

 

Verwachtingen voor tweede kwartaal zeer positief 

Het beeld van een zeer positief ondernemersvertrouwen komt terug 

in de verwachtingen van ondernemers in de groothandel.  

Per saldo voorziet 20 procent van hen een groei van de export in het 

tweede kwartaal. Van de ondernemers verwacht per saldo 22 

procent een hogere waarde van de bij leveranciers te plaatsen 

orders. Met een saldo van +23 zijn ondernemers ongekend positief 

over de werkgelegenheid in hun branche. Het economisch klimaat 

zal volgens per saldo 20 procent van de ondernemers verbeteren. 

Over al deze vier verwachtingen, met name over de 

personeelssterkte, zijn ondernemers positiever gestemd dan in 

voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal vorig jaar. 

Verwachtingen totale groothandel 

 Statline: conjunctuurenquête 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=0&D3=182-190,201-202,208,213,216,219&D4=37,41,45,49,54,58,62,66,71,75,79,83,88,92,96,100,105,109,113,117,122,126,130,134,139&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=15&D3=17-34&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82435NED&D1=21,44,95,130&D2=114&D3=8-21&D4=l&D5=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Weer minder bedrijven 

In het eerste kwartaal van 2017 zijn in de groothandel bijna 1 600 

nieuwe bedrijven opgericht. Ten opzichte van dezelfde periode een 

jaar eerder is het aantal starters daarmee met 3 procent 

afgenomen. Daarnaast sloten tijdens het afgelopen kwartaal bijna 1 

400 bedrijven in de groothandel definitief hun deuren. Daarmee is 

het aantal opheffingen in vergelijking met het eerste kwartaal van 

2016 met 24 procent afgenomen. Bij ongeveer 87 procent van alle 

oprichtingen in de groothandel gaat het om bedrijven met slechts 1 

werkzame persoon. Bij de opheffingen ligt dit percentage iets lager. 

Daar telde zo’n 85 procent van alle stoppers slechts 1 werkzame 

persoon. In totaal telt de groothandel aan het eind van het eerste 

kwartaal 77 990 bedrijven. Vergeleken met een jaar geleden is het 

aantal bedrijven daarmee met 1,6 procent gedaald. 

Aantal oprichtingen en opheffingen in de groothandel 

 

Statline: bedrijven oprichtingen 

 

Groothandel in consumentengoederen 

Omzet in consumentengoederen blijft stijgen 

Groothandelaren in consumentengoederen hebben in het eerste 

kwartaal bijna 9 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een 

jaar eerder. Hiermee wordt vervolg gegeven aan een sterk vierde 

kwartaal van 2016, waarin de omzet groeide met dubbele cijfers.  

De omzetstijging was het grootst bij handelaren in parfums en 

cosmetica (+15%), in geneesmiddelen en medische apparatuur 

(+12%) en in sportartikelen (+12%). Bij de sportartikelenbranche zat 

de groei vooral in de export. 

Bij de handel in huishoudelijke apparaten werd 5 procent meer 

omgezet dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2016 

bedroeg de omzetgroei in deze branche nog 14 procent. 

Omzetontwikkeling groothandel in consumentengoederen 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Vraag naar consumentenapparatuur groeit 

In het eerste kwartaal van 2017 groeide de omzet in de handel in 

consumentenapparatuur met ruim 5 procent. Vooral beeld- en 

geluidsapparatuur werden vaker verhandeld. Deze apparatuur ging 

voor het grootste deel de grens over. De omzet in huishoudelijke 

apparaten nam ook toe, hier betrof het meer vraag uit het 

binnenland. Op de binnenlandse markt nam de vraag naar optische 

artikelen iets af. 

Omzetontwikkeling groothandel in consumentenapparatuur 

 

Statline: omzet groothandel 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83148NED&D1=0&D2=196-197,199-205&D3=40-48,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=a&D3=50-53,55-58,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=a&D3=50-53,55-58,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Groothandel in kapitaalgoederen 

Vraag naar ICT-apparatuur groeit weer 

De groothandel in ICT-apparatuur kende een goed begin van 2017. 

De markt voor elektronische en telecommunicatieapparatuur, zoals 

dataopslagapparatuur, netwerken en beveiligingssystemen, blijft 

groeien. De netwerkbouwers kwamen uit op een groei van 7,7 

procent in het eerste kwartaal. Het grootste deel van deze groei 

kwam voort uit meer binnenlandse vraag. Na drie kwartalen krimp 

trok de binnenlandse markt voor computer hardware, zoals tablets, 

desktops en randapparatuur, weer aan. De handel in computers en 

randapparatuur kwam uit op een omzetstijging van 3,5 procent. Na 

drie kwakkelende kwartalen komt de totale omzet in ICT-apparatuur 

hiermee 5 procent hoger uit dan een jaar eerder. 

Omzetontwikkeling groothandel in ICT-apparatuur 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Vraag naar zwaar materieel verder toegenomen 

De toeleveranciers van zwaar materieel zijn het jaar voortvarend 

van start gegaan. In het eerste kwartaal groeide de omzet in de 

handel in apparatuur en toebehoren voor de industrie met bijna 8 

procent. Alle branches in de sector droegen bij aan de omzetstijging. 

De handel in landbouwwerktuigen kende meer buitenlandse vraag: 

er gingen meer tractoren en landbouwwerktuigen de grens over. 

Daarnaast blijven de handelaren in bouwmachines profiteren van de 

toegenomen bouwproductie. Zij leverden vooral meer apparatuur 

aan de binnenlandse markt. De toegenomen investeringen in de 

industrie resulteerden ook in meer vraag naar zwaar materieel voor 

de industrie. De omzet van de groothandel in zware apparatuur voor 

de industrie groeide door meer binnenlandse- en buitenlandse 

vraag. 

Omzetontwikkeling groothandel in industriemachines 

 

Statline: omzet groothandel 

 

Groothandel in grondstoffen, halffabricaten en bouwmaterialen 

Omzet grondstoffenhandel fors omhoog 

Op de grondstoffenmarkt was sprake van grote prijsstijgingen. De 

omzet in de overige gespecialiseerde groothandel nam in het eerste 

kwartaal zeer sterk toe met 33 procent. In de oliehandel en schroot- 

en metaalhandel was de ontwikkeling soortgelijk. De omzet van de 

olie- en gashandel steeg met 56 procent. De schrootboeren kwamen 

met een omzetstijging van 48 procent op de tweede plaats en bij de 

metaal- en ertshandel steeg de omzet met 24 procent. In de overige 

branches was sprake van een kleinere omzetgroei. De verhoogde 

activiteit in de bouwwereld was gunstig voor de groothandel in 

bouwmaterialen. In deze branche nam de omzet met 9 procent toe. 

De groothandelaren in chemische producten begonnen het nieuwe 

jaar ook positief. Na een periode van twee jaar met dalende omzet 

steeg die in het eerste kwartaal van 2017 met 18 procent. 

Omzetontwikkeling groothandel in grondstoffen e.d. 

 

Statline: omzet groothandel 

 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=a&D3=50-53,55-58,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=a&D3=50-53,55-58,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=a&D3=50-53,55-58,l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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Economisch beeld 

Export en consumptie bepalen groei 

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal 3,4 procent 

groter dan dezelfde periode vorig jaar. De gestegen consumptie van 

huishoudens en overheid en het positieve exportsaldo hadden hier 

grote invloed op. 

Ook de investeringen zijn dit kwartaal toegenomen. Er is meer 

geïnvesteerd in gebouwen en woningen. Maar ook zijn er meer 

voertuigen aangeschaft en zijn de investeringen in software, 

telecommunicatieapparatuur en machines toegenomen. 

Bestedingen naar categorie 1e kwartaal 2017 

 

Statline: bbp en bestedingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon  

Tekst sector bedrijfsstatistieken Den Haag (EBD) 

 

 

 

Datum 8 juni 2017 

Opmerkingen betreffende deze publicatie 

- Deze publicatie is samengesteld op basis van cijfers zoals die  

op 7 juni 2017 beschikbaar waren. Mogelijk zijn er op het 

moment van lezen actuelere cijfers beschikbaar, deze kunt u 

vinden via de links onder de grafieken. 

– De cijfers zijn doorgaans niet gecorrigeerd voor 

seizoeninvloeden. Indien dit wel het geval is staat dit 

aangegeven in de tekst / grafiek . 

Meer informatie 

CBS Infoservice: Infoservice 

Persdienst: persdienst@cbs.nl 

Telefonisch: 070 3374444 

 

Staat van het MKB 

Op zoek naar cijfers over midden- en kleinbedrijf? Behoefte 

aan uitsplitsingen naar bedrijfsleeftijd, mate van groei, 

bedrijfsgrootte of bedrijfstak binnen het MKB? 

Bezoek dan http://www.staatvanhetmkb.nl/en volg 

@staatvanhetmkb.nl op Twitter. 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82602NED&D1=64,101,127,133,158,184&D2=0&D3=100-108,l&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier
http://www.staatvanhetmkb.nl/
mailto:@staatvanhetmkb.nl

