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Groothandel zet bijna 3 procent 
meer om 

In het derde kwartaal van 2019 heeft de groothandel en 

handelsbemiddeling bijna 3 procent meer omzet behaald 

dan in dezelfde periode een jaar eerder. De grootste 

omzettoename werd behaald in de groothandel in olie en 

steenkool. Groothandelaren in landbouwproducten en 

ICT-apparatuur, daarentegen, zagen hun omzet dalen in 

vergelijking met een jaar eerder. Het vertrouwen onder 

ondernemers in de groothandel nam iets af, maar blijft 

overwegend positief. Het aantal faillissementen bleef op 

een laag niveau. Lees meer 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het derde kwartaal van 2019 zijn toegevoegd. Via de 

onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de overzichten 

van deze cijfers. 

 

Groothandel; omzetontwikkeling, SBI 2008 

 

Meer informatie over de groothandel is te vinden op de 

themapagina handel en horeca. 

 

Export groeit bijna 2 procent in 
september 

Het volume van de goederenexport was in september 1,8 

procent groter dan in september 2018, meldt het CBS. De 

groei is lager dan in de voorgaande maand. In september 

2019 groeide vooral de export van aardolieproducten en 

machines. Daarentegen kromp opnieuw de export van 

elektrotechnische apparatuur. Het volume van de import 

was in september 4,9 procent groter dan een jaar eerder. 

Lees meer 

 

Hoogste exportverdiensten dankzij 
machines 

Als het gaat om de toegevoegde waarde van 

exportproducten verdient Nederland het meest aan 

machines en machineonderdelen. De toegevoegde 

waarde door de export van machines, zoals chipmachines 

en machines voor de voedingsmiddelenindustrie, was in 

2018 bijna 16 miljard euro. Dat is bijna 4 miljard euro 

meer dan in 2015. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe 

cijfers. Lees meer 

 

Kwart meer bedrijven exporteert 
naar VS 

In 2018 exporteerden 8,9 duizend bedrijven goederen 

naar de Verenigde Staten, ruim een kwart meer dan in 

2015. Deze toename is sterker dan die van het totaal 

aantal exporterende bedrijven, dat 10 procent groter was 

dan drie jaar eerder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het 

CBS, gepubliceerd in de factsheet ‘Internationale handel’. 

Lees meer 
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