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Kwartaalmonitor groothandel 
tweede kwartaal 2014 

Hoewel de totale groothandelsomzet licht daalde in het 

tweede kwartaal van 2014 is de stemming onder 

groothandelaren verbeterd. Het aantal faillissementen lag 

een kwart lager dan een jaar eerder. De Nederlandse 

economie groeide, vooral door de aantrekkende export. 

De uitvoer van Nederlands product en de wederuitvoer 

namen toe. De investeringen in vaste activa stegen net als 

in het vorige kwartaal. Investeringen in de bouw namen 

af. Consumenten en overheid besteedden ongeveer 

evenveel als een jaar eerder. 

 

Kwartaalmonitor groothandel   

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het tweede kwartaal 2014 zijn toegevoegd. Via 

onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de overzichten 

van deze cijfers. U kunt deze informatie natuurlijk ook 

vinden in de StatLine databank van het CBS. 

     

 Groothandel; omzetontwikkeling, SBI 2008 

 

Meer informatie over de groothandel is te vinden op de 

themapagina handel en horeca.  
 

De Nederlandse economie 2013 

Het jaar 2013 gaat de boeken in als een matig economisch 

jaar. Dat is de algemene conclusie die getrokken kan 

worden uit de publicatie “De Nederlandse economie 

2013”. Deze publicatie wordt samengesteld vanuit de 

statistieken van de Nationale Rekeningen. Hierin worden 

het nationaal inkomen, de economische groei en andere 

macro-economische indicatoren gepubliceerd. 

 

Ondernemersvertrouwen 

De stemming onder de ondernemers in de groothandel is 

voor het vijfde kwartaal op rij verbeterd. Het 

ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het 

derde kwartaal uit op 11, het hoogste niveau in ruim drie 

jaar. De lichte groei van de export, hogere investeringen 

en meer winkelverkopen in het eerste halfjaar zorgden 

voor meer optimisme.  

Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoengecorrigeerd) 

 
Statline: ondernemersvertrouwen 
 

Het ondernemersvertrouwen is samengesteld uit drie 

deelindicatoren: de ontwikkeling van de omzet en het 

economisch klimaat in het vorige kwartaal en de 

omzetverwachting voor het lopende kwartaal. Er was sprake van 

een positievere omzettrend in het tweede kwartaal. 

Daartegenover staat dat het vertrouwen in het economisch 

klimaat nauwelijks veranderde. Verder zijn de ondernemers 

positief in hun omzetverwachting voor het lopende (derde) 

kwartaal. 
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http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C117A2AD-E779-46AD-8C4D-99AD0ACB2AA4/0/CBSKwartaalmonitor_Q2_2014_def.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/zelf-tabellen-maken/default.htm
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81807NED&D1=1&D2=0-2,5,10,14,16-17&D3=40-43,45-46&HD=140912-1332&HDR=T&STB=G1,G2
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/handel-horeca/nieuws/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-058-pb.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-058-pb.htm
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=7&D3=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82675NED&D1=0&D2=7&D3=a&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
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