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Ruim 3 procent meer omzet 
groothandel eerste kwartaal 2021 

De groothandel en handelsbemiddeling heeft in het eerste 

kwartaal van 2021 ruim 3 procent meer omzet behaald 

dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee 

realiseerden groothandelaren, na drie kwartalen van 

krimp, weer een toename van de omzet. Het aantal 

faillissementen kwam in het eerste kwartaal op een nieuw 

historisch dieptepunt uit van 39. Het vertrouwen van 

ondernemers in de groothandel nam toe, en ondernemers 

in de groothandel verwachten dan ook meer personeel 

nodig te hebben in de komende maanden.  Ondernemers 

in de groothandel hadden eveneens positievere 

verwachtingen over de exportontwikkeling. Dit meldt het 

CBS op basis van nieuwe cijfers. Lees meer 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het eerste 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. 

 

Groothandel en handelsbemiddeling 
verdient meest aan export 

Nederlandse bedrijven profiteren direct (als exporteur) of 

indirect (als toeleverancier voor de export door andere 

bedrijven) van de export naar het Verenigd Koninkrijk. De 

bedrijfstak ‘groothandel en handelsbemiddeling’ verdient 

van alle bedrijfstakken het meest aan de export naar het 

Verenigd Koninkrijk: 3,6 miljard euro in 2020. Ruim 43 

procent van deze exportverdiensten is te danken aan 

wederuitvoer van goederen naar het VK. Ruim een derde 

van de verdiensten komt voort uit de export van goederen 

van Nederlandse makelij en 23 procent betreft 

dienstenexport. Lees meer 

Wat zijn de economische gevolgen 
van corona? 

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto 

binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 

2021 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van een 

kwartaal eerder. De krimp van de economie is vooral 

veroorzaakt door een daling van de consumptie door 

huishoudens en overheid. De stijging van de investeringen 

en het handelssaldo dempten de krimp. In het eerste 

kwartaal van 2021 lag het bbp nog 3,4 procent onder het 

niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie.  

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 prachtig 

overzicht van de belangrijkste informatie over een 

bepaalde bedrijfstak. Naast StatLine is de groothandel en 

handelsbemiddeling ook hier te vinden met een 

gebruiksvriendelijker beeld. Lees meer 
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