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Omzet groothandel neemt opnieuw 
toe in derde kwartaal 2022 
 
In het derde kwartaal van 2022 heeft de groothandel en 

handelsbemiddeling 20,6 procent meer omgezet dan in 

hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De hogere omzet 

wordt deels veroorzaakt door hogere prijzen. Na een 

omzetkrimp in 2020 boekt de groothandel nu al zeven 

kwartalen op rij meer omzet. Wel geeft per saldo 8 

procent van de bedrijven aan dat de winstgevendheid in 

de afgelopen drie maanden is afgenomen. Aan het begin 

van het vierde kwartaal waren ondernemers in de 

groothandel overwegend pessimistisch over het 

economisch klimaat en was het ondernemersvertrouwen 

voor het eerst in ruim twee jaar negatief. Dit meldt het 

CBS op basis van nieuwe cijfers. Lees meer 

 

Iets meer faillissementen in 
november 

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen 

gecorrigeerd, is gestegen. Er zijn in november 7 bedrijven 

meer failliet verklaard dan in oktober, meldt het CBS. Het 

aantal faillissementen lag op het hoogste niveau in ruim 

twee jaar, maar bleef laag vergeleken met de periode 

voor het uitbreken van corona. Lees meer 

 

Ondernemersvertrouwen licht 
negatief in het vierde kwartaal 

Het ondernemersvertrouwen was aan het begin van het 

vierde kwartaal 2022 voor het eerst sinds begin 2021 

negatief. Vooral in de horeca en delfstoffenwinning sloeg 

het sentiment om. Binnen 6 van de 11 bedrijfstakken 

bleef het ondernemersvertrouwen ondanks een daling 

wel positief. In alle bedrijfstakken voorzien ondernemers 

een verslechtering van het economisch klimaat. Binnen 

alle bedrijfstakken was het aantal ondernemers dat de 

winstgevendheid zag afnemen in de meerderheid, 

uitgezonderd de bouwnijverheid. Dit melden het CBS, 

KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-

Nederland en VNO-NCW op basis van de 

Conjunctuurenquête Nederland. Lees meer 

 

Productie industrie groeit met ruim 
3 procent in oktober 

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse 

industrie was in oktober 3,3 procent hoger dan in oktober 

2021, maakt het CBS bekend. De groei is lager dan in de 

afgelopen anderhalf jaar. Lees meer 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd op 

Statline. De voorlopige cijfers van het derde kwartaal van 

2022 zijn toegevoegd. Via de onderstaande link kunt u 

rechtstreeks naar de overzichten van deze cijfers.  

 

Statline; Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, 

index 2015=100 

 

Meer informatie over de groothandel is te vinden op de 

themapagina handel en horeca. 
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