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Omzet groothandel ruim 26 procent 
hoger in tweede kwartaal 2021 

 

De groothandel en handelsbemiddeling heeft in het 

tweede kwartaal van 2021 ruim 26 procent meer omzet 

behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het 

tweede kwartaal van 2020 was de omzet, mede door de 

maatregelen ter bestrijding van het coronavirus,  relatief 

sterk gedaald. Maar ook in vergelijking met hetzelfde 

kwartaal van 2019 was de omzet in 2021 hoger, namelijk 

15 procent.  Lees meer 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het tweede 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. 

 

Toelevering drankenindustrie aan 
horeca gehalveerd in 2020 

De drankenindustrie heeft in 2020 voor 215 miljoen euro 

aan de horeca geleverd, half zo veel als een jaar eerder. 

Dit komt neer op een krimp van 5,1 procent van de totale 

productie van de drankenindustrie. De drankenindustrie is 

daarmee van de toeleverende bedrijfstakken aan de 

horeca relatief het sterkst geraakt door de sterke krimp 

van de horeca. 

Mede door de verschillende lockdowns kende de horeca 

in 2020 met 40,6 procent de sterkste krimp van de 

toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken. Dit had ook 

gevolgen voor toeleveranciers. Lees meer 

Omzet zakelijke dienstverlening 
20,9 procent hoger in tweede 
kwartaal 

De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het 

tweede kwartaal van 2021 20,9 procent hoger dan in 

hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Een jaar geleden 

hadden veel branches zwaar te lijden van de maatregelen 

om het aantal coronabesmettingen te beperken; hierdoor 

is nu sprake van een forse stijging. Vergelijking met het 

tweede kwartaal van 2019 laat zien dat de meeste 

branches qua omzet al weer boven de niveaus van voor 

corona zitten. 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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