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Omzet groothandel bijna 5 procent 
hoger 

De omzet in de groothandel is in het derde kwartaal van 

2018 met 4,9 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde 

periode een jaar geleden. Het waren vooral de oliehandel 

en de handel in bouwmaterialen die deze groei trokken. 

Ook de groothandel in verwarmingsapparatuur groeide 

fors. De groothandelaren zijn optimistisch over de 

verwachte omzet en investeringen in het vierde kwartaal 

van 2018.  Lees meer 

 

Kwartaalomzetcijfers groothandel 

Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data 

van het derde 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 groeit 2 procent in 
september 

Het volume van de goederenexport was in september 2 

procent groter dan in september 2017, meldt het CBS. De 

stijging is kleiner dan in augustus. In september 2018 

groeide opnieuw vooral de export van transportmiddelen, 

machines en apparaten. Het volume van de import was in 

september 3,9 procent groter dan een jaar eerder. Lees 

meer 

 

 
Omzet bouwsector opnieuw 
gestegen 

De omzet van de bouwsector is in het derde kwartaal van 

2018 met 9,9 procent gestegen vergeleken met een jaar 

eerder. De totale vergunde bouwsom lag 5 procent hoger, 

door een toename van de vergunde bouwkosten voor de 

bouw en verbouw van bedrijfsgebouwen. Wel is voor het 

tweede kwartaal op rij voor minder nieuwbouwwoningen 

een vergunning verleend, bijna 12 procent minder dan in 

het derde kwartaal van 2017. Dit meldt het CBS op basis 

van nieuwe cijfers over de bouwnijverheid. Lees meer 

 

Opnieuw omzetstijging autosector 

De auto- en motorbranche noteerde in het derde kwartaal 

van 2018 opnieuw een omzetstijging. De omzet nam 

vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder met 4,4 

procent toe en dit is mede te danken aan een 

toenemende autoverkoop (+9,7 procent). Het sentiment 

in de sector was aan het begin van het vierde kwartaal 

weer licht positief. Wel is het opnieuw gestegen 

personeelstekort een bron van zorg; bijna een kwart van 

de bedrijven in de sector kampt met een 

personeelstekort. Dit meldt het CBS in het nieuwe 

kwartaalbeeld van de auto- en motorbranche. Lees meer 
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