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Kwartaalmonitor groothandel 

De omzet van groothandels daalde in het tweede kwartaal 

met 1 procent. Dat kwam vooral doordat de oliehandel 31 

procent minder omzet boekte. Groothandelaren in 

sectoren als de bouw laten juist al enkele kwartalen 

stevige groei zien. Voor meer informatie, zie de monitor 

(PDF, 0.5 MB) 

 

Groothandel nipt in de min door 
oliehandel 
 
De omzet van groothandels daalde in het tweede kwartaal 

met 1 procent. Door de prestaties in de oliehandel komt 

de totale omzet van groothandels in het tweede kwartaal 

in de min uit. De oliebranche niet meegerekend zou de 

groothandel op een plus van 4,4 procent zijn geëindigd. In 

het eerste kwartaal was de omzet van de groothandels 

nog met 1,8 procent gedaald. Lees verder  

 

Multinationals in Nederland 

Multinationals zijn goed voor ruim de helft van de 

toegevoegde waarde van alle bedrijven in Nederland. 

Ruim 80 procent van de internationale handel in goederen 

gebeurt door multinationals en meer dan 40 procent van 

de Nederlanders met een baan werkt voor een 

multinational. Zelfs in tijden van crisis, zoals de afgelopen 

jaren, blijkt de werkgelegenheid bij multinationals iets 

stabieler te zijn dan bij binnenlands georiënteerde 

bedrijven. In de meest recente editie van de 

Internationaliseringsmonitor wordt de specifieke 

Nederlandse situatie van multinationals beschreven en 

feiten van fictie gescheiden. 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het tweede kwartaal 2015 zijn toegevoegd. Via de 

onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de overzichten 

van deze cijfers. U kunt deze informatie natuurlijk ook 

opzoeken door zelf naar de site van het CBS te gaan en 

vervolgens de StatLine databank te openen.   
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Na het selecteren van de cijfers via bovenstaande link 

wordt een standaardselectie van onderwerpen getoond. 

Deze kunt u naar eigen wens verder aanpassen via de 

knop met de tekst 'Pas selectie aan' in de geopende 

pagina.  
 

Meer informatie over de groothandel is te vinden op de 

themapagina handel en horeca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Team Handel en transport 

Sector EBD 

Contact groothandel@cbs.nl 

www.cbs.nl | twitter.com/statistiekcbs 

 

Datum vrijdag 11 september 2015 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C4BF0158-ABF1-4D5C-8AB9-A91F74C05607/0/CBSKwartaalmonitorQ22015.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C4BF0158-ABF1-4D5C-8AB9-A91F74C05607/0/CBSKwartaalmonitorQ22015.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/handel-horeca/publicaties/artikelen/archief/2015/groothandel-nipt-in-de-min-door-oliehandel.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/DFB9E748-5711-467B-9425-BFA5CDB603FC/0/2015internationaliseringsmonitor2015kw3.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/zelf-tabellen-maken/default.htm
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=a&D3=45-48,l&HD=150610-1222&HDR=G2,T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=a&D3=45-48,l&HD=150610-1222&HDR=G2,T&STB=G1
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/handel-horeca/nieuws/default.htm
mailto:groothandel@cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/www.cbs.nl
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/twitter.com/statistiekcbs

