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Minder krimp omzet groothandel in 
derde kwartaal 2020 

De bedrijfstak groothandel en handelsbemiddeling heeft 

in het tweede kwartaal van 2020 ruim 9 procent minder 

omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

Het aantal faillissementen nam van het eerste op het 

tweede kwartaal toe. Aan het begin van het derde 

kwartaal waren de ondernemers in de groothandel en 

handelsbemiddeling iets minder pessimistisch over de 

komende periode dan een kwartaal eerder. Dit meldt het 

CBS op basis van nieuwe cijfers. Lees meer 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het derde kwartaal van 2020 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. 

 

40 procent van bedrijven met NOW-
1 maakt ook gebruik van NOW-2 

Van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen die 

vanwege de coronacrisis gebruik maakten van de 

financiële regeling NOW, kreeg 40 procent zowel steun uit 

de NOW-1 als de NOW-2. Vooral vanuit de sector cultuur, 

sport en recreatie gebruikten bedrijven beide 

deelregelingen (58 procent). Met 18 procent maakte ook 

een minderheid van de deelnemende bedrijven gebruik 

van zowel TOGS als TVL-1. Dat meldt het CBS op basis van 

voorlopige cijfers over steunmaatregelen voor bedrijven, 

gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat. Lees meer 

 

In week 48 zijn 40 bedrijven failliet 
verklaard 

In week 48 zijn 40 bedrijven en instellingen (incl. 

eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn 

er 17 minder dan in week 47. In de eerste 48 weken van 

2020 zijn 3.008 bedrijven en instellingen failliet verklaard. 

Dat zijn er 475 minder dan in dezelfde periode van 2019.  

Lees meer 

 

Producenten industrie minder 
negatief 

In november waren industriële ondernemers minder 

negatief. Het producentenvertrouwen ging van -5,6 in 

oktober naar -3,8 in november, aldus het CBS. 

Ondernemers waren vooral minder negatief over hun 

orderportefeuille. 

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,3. Het 

vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 

de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste 

waarde (-28,7). Vanaf april 2020 hebben negatief 

gestemde ondernemers de overhand. Lees meer 
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