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Omzet groothandel blijft groeien 

De omzet in de groothandel is in het eerste kwartaal van 

2018 met 1,9 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde 

periode een jaar geleden. Hogere grondstofprijzen, meer 

vraag naar bouwmaterialen en meer investeringen in de 

industrie droegen bij aan de omzetgroei. De verder 

dalende graanprijs daarentegen, drukte de omzetgroei. 

Dit kwartaal was het aantal faillissementen het laagst en 

de vraag naar personeel het grootst in de afgelopen vijf 

jaar. Lees meer 

Vanaf dit kwartaal publiceert het CBS het kwartaalbeeld 

groothandel ter vervanging van de kwartaalmonitor. 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het eerste kwartaal 2018 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 en import wederom gegroeid 

Het volume van de goederenexport was in maart 3,0 

procent groter dan in maart 2017, meldt het CBS. De groei 

is kleiner dan in de voorgaande maanden. In maart 2018 

groeide vooral de export van transportmiddelen, 

machines en apparaten. Het volume van de import was in 

maart ook 3,0 procent groter dan een jaar eerder.        

Lees meer 

 
Nederlandse producten vaker input 
voor export van EU-15 

De EU-15 (de lidstaten van de Europese Unie voor 2004) 

verwerken steeds vaker Nederlandse goederen en 

diensten in hun export naar andere landen. Consumptie in 

China en de VS van producten uit de EU-15 waarin deze 

Nederlandse producten zijn verwerkt, vormt een steeds 

groter aandeel in de Nederlandse exportverdiensten. Dit 

meldt het CBS op basis van onderzoek voor de 

Internationaliseringsmonitor. Lees meer 

 

Industrie verwacht meer te 
investeren in 2018 

Ondernemers in de industrie verwachten in 2018 in totaal 

25 procent meer te investeren in materiële vaste activa 

dan in 2017. In 2016 is er 8 miljard euro geïnvesteerd in 

de industrie, waarvan het grootste deel in machines. Dit 

meldt het CBS op basis van de nieuwe cijfers. Lees meer 
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