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Omzet groothandel bijna 22 procent 
hoger in tweede kwartaal 2022 

In het tweede kwartaal van 2022 heeft de groothandel en 

handelsbemiddeling 21,6 procent meer omzet behaald 

dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, deels door 

hogere prijzen. De groothandel boekte daarmee voor het 

zesde kwartaal op rij meer omzet dan in dezelfde periode 

een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe 

cijfers. Lees meer 

 

Aantal faillissementen vrijwel 
hetzelfde in augustus 

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen 

gecorrigeerd, is nauwelijks veranderd. Er is in augustus 1 

bedrijf meer failliet verklaard dan in juli, meldt het CBS. 

Het aantal uitgesproken faillissementen is laag vergeleken 

met de periode voor het uitbreken van corona. Lees meer 

 

Export groeit met ruim 1 procent in 
juli 

Het volume van de goederenexport was in juli 1,3 procent 

groter dan in juli 2021, meldt het CBS. Een maand eerder 

groeide de export met bijna 4 procent. Er werden in juli 

vooral meer elektrotechnische machines en chemische 

producten uitgevoerd. Het volume van de 

goederenimport was in juli 1,4 procent kleiner dan in juli 

2021. Lees meer 

 

Productie industrie groeit met 4 
procent in juli 

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse 

industrie was in juli 4,1 procent hoger dan in juli 2021, 

maakt het CBS bekend. De groei is opnieuw lager dan in 

de voorgaande maanden. Lees meer 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd op 

Statline. De voorlopige cijfers van de eerste twee 

kwartalen van 2022 zijn toegevoegd. Via de onderstaande 

link kunt u rechtstreeks naar de overzichten van deze 

cijfers. Statline 

 

Meer informatie over de groothandel is te vinden op de 

themapagina handel en horeca. 
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