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Omzet groothandel bijna 17 procent 
hoger in derde kwartaal 2021 

  

De groothandel en handelsbemiddeling heeft in het derde 

kwartaal van 2021 bijna 17 procent meer omzet behaald 

dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal 

faillissementen in de groothandel daalde in het derde 

kwartaal voor het vijfde kwartaal op rij. Zowel het 

ondernemersvertrouwen in de groothandel als de 

verwachting over de export nam iets af in het vierde 

kwartaal.  Lees meer 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het derde kwartaal van 2021 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. 

 

Omzet horeca bijna terug op niveau 
pre-corona 

De omzet in de horeca, voor seizoen gecorrigeerd, steeg 

in het derde kwartaal van 2021 met 53,6 procent ten 

opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dat 

was vooral te danken aan de verdere versoepeling van de 

coronamaatregelen en een toename van het aantal 

vakanties in eigen land. De omzet lag bijna op het niveau 

van voor het uitbreken van de coronacrisis. In vergelijking 

met een jaar eerder zette de horeca bijna 15 procent 

meer om. Lees meer 

 

Afzetprijzen industrie ruim 20 
procent hoger in oktober 

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in 

oktober gemiddeld 20,2 procent hoger dan in oktober 

2020, meldt het CBS. Een maand eerder waren de 

producten van de industrie 17,0 procent duurder dan een 

jaar eerder. 

De in- en uitvoerprijzen van de industrie zijn als inflatie-

indicatoren opgenomen in het Prijzendashboard. 

Lees meer 

 

Dashboard Bedrijven 

In de eerste week van mei is het Dashboard Bedrijven live 

gegaan. Het dashboard is het resultaat van een bijzondere 

samenwerking binnen het CBS en geeft een mooi 

overzicht van de belangrijkste informatie over een 

bepaalde bedrijfstak. Lees meer 
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