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Omzet detailhandel ruim 3
procent hoger in 2019
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In 2019 heeft de detailhandel 3,4 procent meer omgezet
Vandaag

dan in het jaar 2018, meldt het CBS. De verkopen (het
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volume) waren 2,5 procent hoger. De omzet van zowel de

EU stelt opdracht
voor
onderhandelingen
met Londen vast

winkels in voedingsmiddelen als de winkels in non-food
groeide. Online is bijna 17 procent meer omgezet. In de
maand december is de omzet met 5,1 procent gegroeid.
De omzetcijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van
koopdagen in december. Op sommige dagen van de week wordt
meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de
omzet van de detailhandel 3,9 procent hoger dan in december
2018.

Op één na hoogste omzetgroei na 2006
De detailhandel realiseerde in 2019, net als in 2018, een
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'Institutionele
beleggers zetten
duurzaamheid
steeds hoger op de
agenda'

omzetstijging van 3,4 procent. Dat is de op één na hoogste
omzetgroei na 2006. In 2017 was de omzetgroei 4,2 procent.
De omzet van de detailhandel bereikte een dieptepunt in 2013.
Daarna is de omzet gestaag gegroeid. In 2019 lag de omzet van de
detailhandel 8,7 procent hoger dan voor de crisis. De omzet van
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de non-foodwinkels was echter nog wel 10 procent lager dan in
2008. De omzet van winkels in voedings- en genotmiddelen lag
20 procent hoger.
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Omzet non-foodsector bijna 3 procent hoger
in 2019
De omzet van de winkels in non-food groeide in 2019 met 2,9
procent. Het volume (de voor prijsveranderingen gecorrigeerde
omzet) was 2,1 procent hoger dan een jaar eerder.
De winkels in meubels en woninginrichting en de winkels in doehet-zelfartikelen, keukens en vloeren realiseerden de grootste
omzetstijging. Ook de drogisterijen en de winkels in



consumentenelektronica en witgoed behaalden meer omzet dan in
2018. De omzet van de kledingwinkels bleef nagenoeg gelijk. De
winkels in schoenen en lederwaren en de winkels in recreatieartikelen boekten een omzetverlies.

Winkels in voedingsmiddelen zetten ruim 1
procent meer om
De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben vorig jaar 1,3
procent meer omgezet dan in 2018. Het volume bleef nagenoeg
gelijk. Supermarkten zetten 1,6 procent meer om, terwijl de omzet
van de speciaalzaken met 0,9 procent kromp. Ook het volume was
bij de supermarkten hoger dan in 2018 en bij de speciaalzaken
lager.

Online omzet bijna 17 procent hoger
In 2019 was de online omzet 16,6 procent hoger dan in 2018.
Webwinkels hebben bijna 14 procent meer omgezet. Webwinkels
hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet. De online omzet
van winkels waarvan de verkoop via het internet een
nevenactiviteit is (multi-channelers) groeide met ruim 21
procent.
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ABN AMRO:
detailhandel blijft
komende jaren groeien
De detailhandel zal ook dit en
volgend jaar de omzet weten op te
voeren, net als het afgelopen jaar.
Dat voorspellen economen van
ABN AMRO. Voor veel eigenaars
van... 

NIEUWS

20 januari 2020

Leegstand in
Nederlandse
winkelstraat neemt
flink toe
De leegstand in de Nederlandse
winkelstraten is vorig jaar flink
toegenomen, na vier jaar van
afname. Volgens
onderzoeksbureau Locatus sloten
2767 winkels de deuren.... 
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Hoekstra: nog te veel
problemen door op de
pof kopen bij
webwinkels
Minister Wopke Hoekstra
(Financiën) wil dat webwinkels en
postorderbedrijven meer doen om
te voorkomen dat hun klanten in
moeilijkheden komen door
betalingsachterstanden. 
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Detailhandel zet 3,7
procent meer om in
derde kwartaal
De omzet van de detailhandel was
in het derde kwartaal van 2019 3,7
procent hoger dan een jaar eerder.
Het volume was 2,1 procent
groter. Vooral internetverkopers...


NIEUWS

28 oktober 2019

Nederlanders kopen
meer bij Europese
webshop
Nederlanders hebben in het
tweede kwartaal meer geld
uitgegeven bij webshops in andere
landen van de Europese Unie. In
totaal gaven ze bijna een half
miljard euro... 
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