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Kwartaalmonitor groothandel
De groothandel heeft een sterk kwartaal achter de rug. Op
veel terreinen zag het derde kwartaal er gunstig uit. De
omzet is met 0,5 procent gestegen ten opzichte van
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal
faillissementen is verder gedaald en het ondernemersvertrouwen is nog steeds hoog. Zie voor informatie de
monitor (PDF, 0.6 MB)

Omzet groothandel na bijna 3 jaar
weer in de plus
Na bijna drie jaar onafgebroken omzetkrimp heeft de
groothandel in het derde kwartaal een bescheiden groei
doorgemaakt. Groothandelaren boekten tussen juli en
eind september een half procent meer omzet vergeleken
met een jaar eerder. Vooral groothandelaren in groenteen fruit deden goede zaken. Zuivelhandelaren en opnieuw
de oliehandelaren zagen de omzet juist fors afnemen. De
groothandel exclusief oliehandel steeg met 4,8 procent
vergeleken met een jaar eerder. De omzet daalt daar al
kwartalen vanwege de lage olieprijzen. Lees verder

van de haven hebben gevestigd. Ruim een kwart van
de internationale handel gaat via Zuid-Holland. Lees
verder

Staat van het MKB
Op 23 november is de website staatvanhetmkb.nl, in
aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, feestelijk
gelanceerd. De Staat van het MKB is het platform met
feiten en cijfers over het midden- en kleinbedrijf,
ontwikkeld door CBS, in opdracht van het ministerie van
EZ, op initiatief van het Nederlands Comité voor
Ondernemerschap en Financiering. De site toont
dashboards die inzicht verschaffen in verschillende
thema’s over het MKB. Verdieping naar sector is via de
dashboards en MKB-StatLine zelf samen te stellen.

Kwartaalomzetcijfers groothandel
Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data
van het derde kwartaal 2015 zijn toegevoegd. Via de
onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de overzichten
van deze cijfers.
Groothandel; omzetontwikkeling, SBI 2008

Limburgse bedrijven kijken het
meest over de grens
Relatief gezien is Limburg de meest internationaal
georiënteerde provincie van Nederland. In deze
provincie bevindt zich het hoogste percentage
bedrijven dat internationaal handelt.
Grootste invoer en uitvoer in Zuid-Holland
Absoluut gezien vindt de meeste in- en uitvoer plaats
vanuit de provincie Zuid-Holland. Dit hangt uiteraard
samen met de aanwezigheid van de wereldhaven
Rotterdam en alle bedrijven die zich in de omgeving
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Meer informatie over de groothandel is te vinden op de
themapagina handel en horeca.
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