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Omzet groothandel steeg 4 procent 

De omzet in de groothandel was in het vierde kwartaal 

van 2018 4,1 procent hoger dan dezelfde periode een jaar 

geleden. Net als een kwartaal eerder leverden de 

oliehandel en de handel in bouwmaterialen de grootste 

bijdrage aan deze groei. Maar ook de omzet van de 

groothandel in elektronische apparatuur nam toe. De 

verwachtingen van de groothandelaren voor het eerste 

kwartaal van 2019 zijn positief. Men denkt meer 

personeel aan te gaan nemen en meer investeringen te 

zullen doen. Lees meer 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het vierde kwartaal 2018 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 krimpt ruim 2 procent in 
december 

Het volume van de goederenexport was in december 2,2 

procent kleiner dan in december 2017, meldt het CBS. De 

daling is groter dan in november. In december 2018 

kromp vooral de export van elektrotechnische apparatuur 

en chemische producten. Daarentegen steeg de export 

van machines en aardolieproducten. Het volume van de 

import was in december 1,7 procent groter dan een jaar 

eerder. Lees meer 

 

 

Landbouwexport ruim 90 miljard 
euro in 2018 

De export van landbouwgoederen in 2018 wordt geraamd 

op 90,3 miljard euro. Dit is 0,2 procent meer dan in 2017. 

De toename is lager dan in 2017 (ruim 6 procent) en 2016 

(ruim 4 procent). Dat melden het CBS en Wageningen 

Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek 

voor het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. Lees meer 

 

Sterkste omzetstijging bouwsector 
in meer dan tien jaar 

De omzet van de bouw is in het vierde kwartaal van 2018 

met 10,7 procent gestegen vergeleken met een jaar 

eerder. Over heel 2018 steeg de omzet met ruim 10 

procent. Het is meer dan tien jaar geleden dat de groei in 

een jaar zo hoog was. In 2018 zijn 425 faillissementen 

uitgesproken in de bouw. Dit is bijna 5 procent lager dan 

2017. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over 

de bouwnijverheid. Lees meer 
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