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Omzet groothandel blijft stijgen 

De omzet in de groothandel is in het eerste kwartaal van 

2019 3,1 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar 

eerder. De groothandel in landbouwproducten en in 

industriemachines behaalden de hoogste groei, maar ook 

de andere branches zagen hun omzet groeien. De 

groothandelaren zijn iets minder optimistisch over de 

verwachte omzet en investeringen in het komende 

kwartaal dan een kwartaal eerder.  Lees meer 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het eerste 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 
maart 

Het volume van de goederenexport was in maart 1,6 

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

is groter dan in de vier voorgaande maanden. In maart 

2019 groeide vooral de export van aardolieproducten en 

machines. Daarentegen kromp de export van 

elektrotechnische apparatuur en transportmiddelen. Het 

volume van de import was in maart 5,6 procent groter 

dan een jaar eerder. Lees meer 

 

 
Handelstekort met de Verenigde 
Staten kleiner in 2018 

In 2018 exporteerden Nederlandse bedrijven voor 23,7 

miljard euro aan goederen naar de Verenigde Staten, 20 

procent meer dan in 2017. De importwaarde van 

goederen uit de Verenigde Staten was 33,7 miljard euro, 9 

procent meer dan een jaar eerder. Het handelstekort 

kwam uit op 10,0 miljard euro. Dat is 1,1 miljard euro 

lager dan in 2017. Dit blijkt uit de nieuwste 

handelsgegevens van het CBS. Lees meer 

 

Landbouwexport ruim 90 miljard 
euro in 2018 

De export van landbouwgoederen in 2018 wordt geraamd 

op 90,3 miljard euro. Dit is 0,2 procent meer dan in 2017. 

De toename is lager dan in 2017 (ruim 6 procent) en 2016 

(ruim 4 procent). Dat melden het CBS en Wageningen 

Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek 

voor het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. Lees meer 
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