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Kwartaalmonitor groothandel 

De aanhoudend lage olieprijs zorgde ook in het eerste 

kwartaal van 2015 voor een verdere daling van de omzet 

in de groothandel. Het economische klimaat en een beter 

gevulde orderportefeuille maken dat de handelaren met 

meer vertrouwen naar de toekomst kijken. Het 

ondernemersvertrouwen in de groothandel verbeterde 

verder. Het aantal vacatures steeg terwijl het aantal  

faillissementen in het eerste kwartaal juist fors daalde. 

Lees verder  

 

Lage olieprijs drukt omzet  
 
De lage olieprijs blijft de omzet in de groothandel 

drukken. De omzet daalde in het eerste kwartaal van 2015 

met 1,3 procent, wel minder hard dan de afgelopen twee 

jaar. De daling is vrijwel volledig toe te schrijven aan de 

lagere omzet in de oliehandel. Lees verder  

 

CBS Corporate nieuws 
 

CBS is volop in ontwikkeling. Daar horen nieuwe 

producten bij. Eén van die nieuwe producten is               

CBS Corporate nieuws. Dit is een webapp met actuele 

artikelen over onder andere nieuwe dienstverlening, 

nieuwe producten en internationale ontwikkelingen van 

CBS. Deze webapp is speciaal ontwikkeld voor gebruik op 

tablet, smartphone en desktop. De artikelen zijn makkelijk 

te filteren en kunnen eenvoudig gedeeld worden via 

Facebook, Twitter en LinkedIn.  

 

 

 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het eerste 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.   

     

 Groothandel; omzetontwikkeling, SBI 2008 

 

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.  
 

Arbeids- en financiële gegevens 
groothandel 

Er zijn actuele jaarcijfers gepubliceerd. De data over 2013 

zijn toegevoegd. Via de onderstaande link kunt u 

rechtstreeks naar de overzichten van deze cijfers. 

     

 Arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008 

 

Meer informatie over de transportsector is te vinden op 

de themapagina handel en horeca.  
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http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/41CB7FFF-DC90-4C37-9ED8-14D2574DE2EC/0/CBSKwartaalmonitor_Q1_2015_definitief.pdf
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