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Omzet groothandel weer minder 
gestegen 

De omzet in de groothandel is in het tweede kwartaal van 

2019 1,7 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar 

eerder. In tegenstelling tot vorig kwartaal daalde de 

omzet van de groothandel in landbouwproducten. De 

groothandelaren in non-food consumentenartikelen zagen 

hun omzet het meeste stijgen. De ondernemers in de 

groothandel en handelsbemiddeling zijn gemiddeld 

positief gestemd over de omzet en winst in het komend 

kwartaal. Het aantal faillissementen blijft dalen. Lees 

meer 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het tweede kwartaal van 2019 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 groeit bijna 2 procent in juni 

Het volume van de goederenexport was in juni 1,6 

procent groter dan in mei 2018, meldt het CBS. De groei is 

groter dan in de voorgaande maand. In juni 2019 groeide 

vooral de export van aardolieproducten, machines en 

chemische producten. Daarentegen kromp opnieuw de 

export van elektrotechnische apparatuur. Het volume van 

de import was in juni 3,2 procent hoger dan een jaar 

eerder. Lees meer 

 

Nederland verdient 25,5 miljard 
euro aan export naar VK 

Aan de export van goederen en diensten naar het 

Verenigd Koninkrijk verdiende Nederland 25,5 miljard 

euro in 2018. Dat is 4 procent meer dan in 2017. Het 

Verenigd Koninkrijk blijft daarmee na Duitsland de 

belangrijkste exportbestemming voor Nederland. Dat 

meldt het CBS naar aanleiding van onderzoek op verzoek 

van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  

Lees meer 

 

Arealen uien, tarwe en aardappelen 
toegenomen 

De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 

toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken 

met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid. 

Het areaal aardappelen werd in een jaar tijd met ruim 2 

procent uitgebreid. De teelt van gerst en suikerbieten 

neemt tegelijkertijd af. Dit blijkt uit de voorlopige 

uitkomsten van de Landbouwtelling 2019 van het CBS.  

Lees meer 
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