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Kwartaalmonitor groothandel 

In het tweede kwartaal van 2017 heeft de groothandel 6,6 

procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar 

eerder. De omzet in de groothandel neemt daarmee twee 

jaar onafgebroken toe. Alle deelbranches binnen de 

groothandel kenden een omzetgroei. De omzet in de olie- 

en gashandel groeide aanzienlijk minder hard dan in de 

twee kwartalen hiervoor. Het afgelopen jaar stabiliseerde 

de olieprijs na forse prijsstijgingen in de eerste helft van 

2016. Meer informatie is te lezen in de monitor (PDF) 

 

Omzet groothandel groeit verder 

De omzet in de groothandel is in het tweede kwartaal van 

2017 met 6,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar 

eerder. In alle sectoren nam de omzet toe. 

Groothandelaren in zuivel zagen hun omzet sterk 

toenemen. De prijzen in zuivel stijgen weer na twee jaar 

van prijsdaling. Het ondernemersvertrouwen steeg verder 

en er waren weinig faillissementen. Lees meer 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het tweede kwartaal 2017 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. 

 

 

 

Grootste stijging export in 6,5 jaar 

Het volume van de goederenexport was in juni 11 procent 

groter dan in juni 2016, meldt het CBS. Dat is de grootste 

stijging na december 2010. In juni groeide vooral de 

export van (elektrotechnische) machines, apparaten en 

chemische producten. Zowel de uitvoer van Nederlands 

product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar 

eerder. Het volume van de import was in juni 6,3 procent 

groter dan een jaar eerder. Lees meer 

 

Daling export naar het Verenigd 
Koninkrijk 

De goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk is in de 

eerste helft van 2017 met 2 procent afgenomen in 

vergelijking met een jaar eerder. Er ging voor 19,4 miljard 

euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk. De totale 

waarde van de goederenexport van Nederland groeide in 

de eerste twee kwartalen met 12 procent tot 234 miljard 

euro. Dit meldt het CBS. Lees meer 
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