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Voorwoord

Doe er uw voordeel mee

In deze publicatie vindt u naast een beschrijving van de huidige situatie per

branche en een terugblik op ontwikkelingen van de afgelopen jaren ook

een heldere visie op de toekomst. Vergelijk de ontwikkeling van uw bedrijf

eens met de gemiddelde cijfers in de branche. Hoe gaat het in uw branche?

En hoe gaat het in de branche van uw klanten en uw leveranciers? 

Bepaal of uw bedrijf op koers ligt, dan kunt u sturen en eventueel bijsturen.

Laat u inspireren door deze uitgave.

Ik wens u veel succes!

Ondernemen is steeds nieuwe kansen opzoeken en
onderzoeken, plannen maken en uitvoeren. Die kansen
liggen niet alleen binnen onze landsgrenzen, maar ook
daarbuiten. De kennis die nodig is om succesvol zaken
te doen - ook internationaal - delen wij graag met u,
ondernemer in het MKB. Dat hoort bij onze positie van
marktleider op financieel gebied.

Rabobank Cijfers & Trends

De jaarlijkse publicatie van Rabobank Cijfers & Trends is een goed voorbeeld

van kennis delen. U vindt in deze 28e editie een beschrijving van 8 sectoren

en 75 branches van het Nederlandse bedrijfsleven.

Thema: internationalisering

Internationalisering is dit jaar het centrale thema van Rabobank Cijfers &

Trends. Europa doet zijn invloed gelden met wetten, regels en subsidies.

Internet biedt ondernemers kansen over de grenzen heen. Buitenlandse

ondernemers betreden de Nederlandse markt. Werknemers uit de nieuwe

lidstaten zien kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Kortom: iedere ondernemer, internationaal actief of niet, heeft in

toenemende mate te maken met internationale aspecten.

Piet van Schijndel, lid raad van bestuur,

Rabobank Nederland



Inleiding

Nederland moet het ook in 2005 nog altijd voornamelijk hebben van een

opleving van de wereldhandel. De vooruitzichten voor de Amerikaanse

economie zijn nog altijd positief, zij het dat de groei minder uitbundig zal

zijn dan in 2004. Om de inflatie in bedwang te houden is de Fed, het

Amerikaanse stelsel van centrale banken, begonnen aan een reeks van

kleine renteverhogingen die de uitbundige groei wat zullen temperen.

Ook de hoge olieprijzen hebben een negatief effect op de Amerikaanse

groei. Zowel het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans als

het overheidstekort in de VS blijven ook in 2005 een bron van zorg en

onzekerheid en ondermijnen de kracht van de dollar.

Ook in Japan is de economische groei fors hoger dan in de eurozone en 

de groei van de Chinese economie is zelfs spectaculair te noemen.

De verwachting is dat de gunstige ontwikkelingen in Azië in 2005

doorzetten, zij het dat de groei in China wat minder sterk wordt.

De economieën van ons omringende landen in de eurozone kampen 

deels met vergelijkbare problemen als de Nederlandse economie. Vooral

Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, heeft te kampen met hoge

werkloosheid en lage consumentenbestedingen en moet evenals

Nederland de recessie van 2003 nog verder te boven komen. In Frankrijk zijn

er positievere ontwikkelingen. Zowel de particuliere investeringen als de

consumentenbestedingen zitten daar in de lift.

Het Nederlandse bedrijfsleven ondervindt internationaal hinder van de

relatief hoge arbeidskosten en de dure euro. Bovendien handelt Nederland

voornamelijk met landen waarvan de economische groei wat achterblijft

(bijvoorbeeld Duitsland). Hierdoor trekt de export minder aan en valt de

winstontwikkeling tegen. Veel ondernemingen stellen daarom grote

investeringen nog even uit. Er vinden vooral noodzakelijke vervangings-

investeringen plaats.

De consument is nog altijd voorzichtig, zeker als het gaat om grote

aankopen. Dit raakt vooral de producenten van luxegoederen, auto’s en

woninginrichtingsartikelen. Enige verbetering in de ontwikkeling van de

consumptieve bestedingen is echter wel te voorzien. De werkgelegenheid

zal weer wat aantrekken, waardoor de werkloosheid in 2005 waarschijnlijk

niet verder zal stijgen (gemiddeld is naar verwachting 6,5% van de

beroepsbevolking werkloos). Dit biedt ruimte voor een herstel van de

koopbereidheid van consumenten. Meer vertrouwen in de economie kan

hen ertoe aanzetten hun goedgevulde spaarpotten aan te spreken voor

consumptieve uitgaven. Van hun koopkracht zullen huishoudens het echter

Het in 2004 ingezette voorzichtige herstel van de
Nederlandse economie zal in 2005 beklijven. Het herstel
is echter nog altijd broos en de Nederlandse economie
komt nog niet echt op stoom. Dit geldt ook voor de hele
eurozone, het belangrijkste exportgebied voor Neder-
land. Hoewel de opleving op gang gebracht is door de
buitenlandse handel, volgden de investeringen van
bedrijven in 2004 nog maar mondjesmaat. In 2005
wordt hierin verbetering verwacht. Ook de consument
was nog altijd sceptisch over zijn eigen financiële
situatie en stelde in verband met dreiging van baan-
verlies, bezuinigingen en lastenverzwaring grote
aankopen nog altijd uit. Hoewel de consument zijn
bestedingen in het komende jaar waarschijnlijk weer
wat zal opvoeren, zal dat nog altijd slechts met mate
zijn. Daarom zullen vooral sectoren die het moeten
hebben van binnenlandse bestedingen ook in 2005 
nog geen grote opleving laten zien.
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niet moeten hebben. De door het kabinet op Prinsjesdag aangekondigde

bezuinigingen en lastenverzwaringen zorgen ervoor dat iedereen er

volgend jaar in koopkracht op achteruit gaat. De loonstijging zal naar

verwachting ook volgend jaar gematigd zijn. Het kabinet heeft in de

Miljoenennota een nullijn voor de loonontwikkeling van ambtenaren

aangekondigd om het goede voorbeeld te geven en hoopt hiermee de

bonden aan te sporen dit voorbeeld ook te volgen. Er is bovendien geen

noemenswaardige positieve impuls te verwachten van de huizen-

prijsstijging of de effectenbeurs. De aandelenkoersen hebben zich in

2004 teleurstellend ontwikkeld, terwijl de huizenprijzen slechts matig

toenamen.

Zoals gezegd, is de internationale handel op dit moment de belangrijkste

drijvende kracht achter het economische herstel in Nederland. De op 

1 mei 2004 met 10 nieuwe lidstaten uitgebreide Europese Unie draagt

hieraan in belangrijke mate bij. Europa heeft met de uitbreiding een
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Structuurgegevens

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Gehele sector

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Actieve ondernemingen (x 1000) 466,2 460,0 47,2 46,5 4,4 4,4 517,0 510,8

Arbeidsvolume (arb.jr. x 1000)     1.451,5 1.427,6 1.285,4 1.257,8 1.807,7 1.776,0 4.544,6 4.461,3

Omzet (x € 1 mld.)  202,5 203,2 297,2 298,3 479,5 480,3 979,1 981,8

Export (x € 1 mld.)  17,4 17,4 38,7 38,4 115,2 114,8 171,3 170,7

Brutowinst (in % van de omzet) 46,9 47,0 28,1 38,1 43,8 44,1 42,7 42,8

Loonsom (in % van de omzet)  14,5 14,8 16,0 16,4 16,6 17,1 16,0 16,4

Resultaat voor belasting (%)         12,8 12,5 6,2 5,8 6,3 5,9 7,6 7,2

Bron: EIM

belangrijke stap gezet op de weg naar verdere economische integratie.

De uitbreiding van de Unie vergroot de Interne Markt en versterkt de

economische, politieke en maatschappelijke stabiliteit van de nieuwe

lidstaten. Voor Nederland met zijn open economie en sterke Europese

oriëntatie biedt de grotere EU kansen op meer handel, hogere welvaarts-

groei en nieuwe werkgelegenheid. Dit raakt alle bedrijven, ook die in het

MKB. Internationale concurrentie is een grote uitdaging. Bedrijven kunnen

de hele wereld steeds meer als één inkoop- en/of afzetmarkt beschouwen.

Zij kunnen hiermee nieuwe klantgroepen aanboren en door slim inkopen

de kosten omlaag brengen. Wie echter niet tijdig anticipeert op deze

ontwikkeling, loopt het risico overvleugeld te worden door de (inter-

nationale) concurrentie en afnemers kwijt te raken aan het buitenland.

Elke onderneming is dus gebaat bij een goede internationaliserings-

strategie. Daarom staat dit jaar het thema internationalisering centraal in

deze editie van Rabobank Cijfers & Trends.
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Nederlandse industrie nog aanzienlijke uitdagingen. Van belang daarbij is

een sterk verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven enerzijds en

kennisinstellingen anderzijds, teneinde de aanwezige kennis beter

toegankelijk te maken voor het bedrijfsleven en om de kennisontwikkeling

meer vraaggestuurd te organiseren. Gezamenlijke initiatieven van

bedrijfsleven, instellingen en overheid om deze samenwerking te

versterken verdienen dan ook ondersteuning.

Verdergaande internationalisering van de markt is een autonoom proces,

waarop een individueel land geen of nauwelijks invloed heeft en een

individuele onderneming al helemaal niet. Dit internationaliseringsproces is

dan ook niet te stoppen. Het is daarom gewenst dat bedrijven nadenken over

hun strategische positie op de veranderende markt.Vanuit de behoeften van

de markt dient de productiestructuur, waaronder ook locatiekeuze, vorm te

krijgen. Uiteindelijk geeft dit de beste mogelijkheden voor de ontwikkelingen

van de Nederlandse industriële ondernemingen.Wel zal hierbij verschuiving

van activiteiten in diverse segmenten onontkoombaar zijn, waarbij de

vervallen activiteiten veelal opgevangen kunnen worden door nieuwe

activiteiten met een hogere toegevoegde waarde.

De toenemende complexiteit van productie- en distributieketens en de

steeds hogere eisen van eindgebruikers stellen steeds forsere eisen aan

organisatie, communicatie en informatie. Geavanceerde applicaties op het

gebied van informatie- en communicatietechnologie zijn onontbeerlijk om

deze processen op een goede manier te beheersen. Van belang is dat

partijen zich realiseren dat versterking van het partnership binnen de keten

leidt tot versterking van de gehele keten.

De Nederlandse industrie lijkt inmiddels het dieptepunt
van de conjuncturele ontwikkeling achter zich te
hebben. Na een aantal jaren met een dalende
industriële productie is sinds de tweede helft van 2003
weer sprake van een voorzichtige stijging. Deze ont-
wikkeling lijkt zich in 2004 door te zetten. Het herstel
wordt voornamelijk gedragen door een aantrekkende
buitenlandse vraag naar Nederlandse producten en in
het kielzog daarvan het herstel van de bedrijfsinveste-
ringen. Het zijn dan ook met name de meer internatio-
naal georiënteerde branches en de producenten van
kapitaalgoederen die in 2004 de sterkste stijging laten
zien. Producenten van consumentengoederen zullen
ook in 2004 nog weinig groei realiseren.

De industrie is nog steeds een belangrijke sector binnen het Nederlandse

bedrijfsleven. De Nederlandse industrie zorgt met 43.900 ondernemingen

voor de directe werkgelegenheid van ongeveer 850.000 personen.

Zij realiseren gezamenlijk circa 25% van de omzet in het particuliere

bedrijfsleven. Daarnaast creëert de industrie veel afgeleide werkgelegen-

heid in sectoren als de dienstverlening en het transport. Ongeveer de helft

van de omzet binnen de sector wordt gerealiseerd op de buitenlandse

markt. De industrie is verantwoordelijk voor ruim 60% van de totale

Nederlandse uitvoer en is daarmee een belangrijke motor achter de export.

De Nederlandse industrie opereert op een sterk internationaal

georiënteerde markt. Internationale conjuncturele ontwikkelingen, maar

ook aspecten als valutaschommelingen, zijn in aanzienlijke mate bepalend

voor de bedrijvigheid in de sector. Ook meer structurele internationale

ontwikkelingen hebben echter een grote invloed op de ontwikkeling van

de industrie en haar concurrentiekracht. Kernitems hierbij zijn arbeids-

kosten, arbeidsproductiviteit, innovatief vermogen, maar ook verplaatsing

van afzetmarkten, beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en flexibi-

liteit. Nog meer dan in het verleden zullen deze factoren in de toekomst de

productiestructuur en het perspectief van de industrie bepalen.

Voor industriële ondernemingen in een land met een relatief hoog

(loon)kostenniveau is op termijn weinig succes te verwachten van een

strategie gebaseerd op kostprijsconcurrentie. Het onderscheidend

vermogen zal veel meer gezocht moeten worden in kwalitatieve aspecten.

Hierbij spelen productkwaliteit en vormgeving, maar ook logistiek,

communicatie en samenwerking een belangrijke rol. Als de industrie zich

blijvend positief wil onderscheiden, moeten hoge eisen gesteld worden aan

het innovatieve vermogen van de industrie op het gebied van producten,

processen en markten. Voor de komende jaren liggen hier voor de

Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Structuurgegevens

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Gehele sector

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Actieve ondernemingen (x 1000)  35,0 33,9 8,9 8,6 1,4 1,4 45,3 43,9

Arbeidsvolume (arb.jr. x 1000)   123,4 118,5 272,2 261,9 488,2 472,2 883,7 852,6

Omzet (x € 1 mld.)    13,3 12,9 51,6 50,3 159,4 156,4 224,2 219,6

Export (x € 1 mld.) 2,2 2,1 17,9 17,6 86,0 85,4 106,1 105,2

Brutowinst (in % van de omzet) 50,1 50,1 40,6 40,6 37,2 37,4 38,8 38,9

Loonsom (in % van de omzet) 20,6 21,2 19,4 20,0 13,7 14,2 15,4 15,9

Resultaat voor belasting (%)  9,1 8,6 4,7 4,0 6,7 6,3 6,3 5,9

Bron: EIM

Industrie H. C. W. Verhoeven - Van Lierop

“Het industriële MKB heeft in 2003 de conjuncturele tegenwind flink gevoeld. Gelukkig lijkt het dieptepunt inmiddels wel achter ons te liggen.

De export trekt weer aan, waardoor gemiddeld weer sprake is van betere orderposities. Desondanks is er nog wel een lange weg te gaan voordat

weer sprake is van een gezonde economische situatie. Internationalisatie zal voor de komende tijd een belangrijk item zijn voor de sector, die 

voor een aantal belangrijke strategische keuzes staat. Het is daarbij van groot belang dat de overheid zich bewust is van het grote gewicht van 

de industrie voor de gehele Nederlandse economie. Het industriebeleid dient daarom afgestemd te zijn op de wensen en behoeften van de 

industrie en dient de positie van industriële MKB ondernemers binnen de sector te ondersteunen.“

H.C.W. Verhoeven - Van Lierop, voorzitter Koninklijke Metaalunie
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Bron: CBS/Rabobank

Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Banketfabrieken

B Zoetwarenindustrie

A B

Inkopen 52,2 64,4

Werk derden 0,3 0,8

Brutowinst 47,5 34,8

Overige opbrengsten 0,6 0,6

Totaalkosten 45,0 32,4

w.v. personeel 25,3 15,8

afschrijvingen 4,4 3,4

rentelasten 1,3 1,4

energiekosten 1,5 1,3

overige kosten 12,5 10,5

Bedrijfsresultaat 3,1 3,0

Kengetallen

A B

Omzet per werknemer* 147,3 277,0

Brutowinst per werknemer* 70,0 96,4

Loonkosten per werknemer* 37,3 43,8

Export in % van de netto omzet 26,9 51,3

Handelsomzet in % van de netto omzet 16,0 18,4

* x € 1.000,-
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Perspectief
De consumptie van de hoeveelheid producten die de zoetwarenindustrie aanbiedt, beweegt zich al enige jaren op een gelijk niveau.

De daling in 2003 heeft een incidentele oorzaak. De ontwikkeling van de categorie snacks en zoetwaren ligt in lijn met de ontwikkeling

van de totale foodsector, die een matige omzetgroei verwacht. De verkochte hoeveelheden zullen hierbij nauwelijks groeien. Met een

consumptie van ruim 30 kg per hoofd van de bevolking staan de Nederlanders aan de wereldtop. De omzetgroei zal met name tot stand

komen door een verdere toename van het aandeel luxeproducten in het assortiment.

Producenten zullen door EU-regelgeving een toenemende druk ervaren om te voldoen aan de voedselveiligheidseisen. Een van de

grootste wijzigingen in de levensmiddelenwetgeving is de etiketteringsrichtlijn 2003/89/EU. Het gevolg van deze richtlijn is dat bepaal-

de producten moeten worden uitgesplitst in de ingrediëntendeclaratie op het etiket. Waarschijnlijk moeten alle verpakkingen worden

aangepast.

De belangrijkste afnemer van zoetwaren is het grootwinkelbedrijf. Het marktaandeel daarvan neemt nog jaarlijks toe. Om de prestaties

van de categorie te verbeteren is afstemming en uitwisseling van informatie tussen fabrikant en retailer een belangrijke voorwaarde.

Door de toegenomen complexiteit van het assortiment, een steeds grilliger wordende consument en de verdere professionalisering van

de handel ontstaat steeds meer behoefte aan ondersteuning bij de afnemers. Producenten en handel zullen hierop inspelen door schap-

visie aan te bieden die op actuele consumenteninzichten is gebaseerd en de consument helderheid in het schap verschaft.

Omzetspecificatie (in %) 

Chocolade (19,5%)

Suikerwerk (25,4%)

Biscuit, banket en snijkoek (30,7%)

Hartige versnaperingen (24,4%) Bron: SSZ

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Vakbladen

Consudel, VMT, Foodmagazine,

Levensmiddelenkrant

Brancheorganisaties

• Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwaren-

industrie (VBZ), (070) 355 47 00 www.vbz.nl

• Studiecentrum Snacks en Zoetwaren (SSZ),

(030) 695 03 04, www.ssz.nl 

Kansen en bedreigingen

• Innovatie van smaken die inspelen op genieten, gemak en gezondheid.

• Behoefte aan advies bij de afnemers omtrent assortiment en

schapindeling.

• Een toename van het aantal alternatieve verkoopkanalen en uitbreiding

van assortimenten.

• Beperking van restituties en importheffingen bij export van goederen naar

en import van buiten de EU.

• Intensivering van promotionele ondersteuning (gaat vaak ten koste van de

marge).

• Een deel van de producten wordt als minder gezond beschouwd (imago).

• Constante prijsdruk van de zijde van de afnemers.

Zoetwarenindustrie

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen in waarde gestegen (1,2%), in volume gedaald (-/- 0,4%).

Omzet in het levensmiddelenkanaal gestegen (2,3%); bij de grijze

verkooppunten gedaald (-/- 2%), met name vanwege de warme zomer.

Productievolume ruim 600.000 ton.

Binnenlandse consumptie 500.000 ton, ofwel 30 kg per hoofd.

Export 390.000 ton.

Rendement staat verder onder druk door de prijzenoorlog in de

levensmiddelenbranche.

Trends

• De consument blijft zoeken naar luxe en gezondere producten.

• De consument kijkt kritischer naar herkomst, productie en verpakking van

het product.

• Variatie en nieuwe producten worden door de afnemers op prijs gesteld.

• Rationalisering van het totale bedrijfsproces en automatisering van de

productie.
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Algemeen

De zoetwarenindustrie produceert zoetige en hartige etenswaren die

industrieel zijn vervaardigd en die overwegend buiten de reguliere

maaltijden om gegeten worden. Het binnenlandse aanbod van

voorverpakte zoetwaren en snacks wordt geschat op 15.000 verschil-

lende artikelen. De producten zijn op zo’n 75.000 verkooppunten

verkrijgbaar. Daarbij is de levensmiddelendetailhandel veruit het

belangrijkste distributiekanaal.

Aantal bedrijven 250 producenten en importeurs.

Aantal werkzame personen ca. 15.000 personen.

Overige kenmerken een enorme productvariatie, zowel in smaken

als in verpakkingsvormen.
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Bron: CBS, bewerking Rabobank

Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Spinnerijen en weverijen

B Tapijtindustrie

C Textielveredelingsindustrie

D Textielwaren en overige industrie

A B C D

Inkopen 53,0 55,2 37,2 54,8

Werk derden 3,4 7,9 1,6 3,0

Brutowinst 43,6 36,9 61,2 42,2

Overige opbrengsten 0,1 0,5 1,7 0,5

Totaalkosten 40,8 34,2 60,3 38,5

w.v. personeel 21,6 16,7 31,9 20,8

afschrijvingen 2,9 2,8 5,1 3,0

rentelasten 1,6 1,7 2,2 1,5

energiekosten 2.6 1,3 3,7 1,0

overige kosten 12,1 11,7 17,4 12,2

Bedrijfsresultaat 2,9 3,2 2,6 4,2

Kengetallen

A B C D

Omzet per werknemer* 184,0 248,1 121,6 127,3

Brutowinst per werknemer* 80,2 91,6 74,4 53,8

Loonkosten per werknemer* 39,7 41,4 38,8 26,4

Export in % van de netto omzet 55,5 65,6 64,1 20,7

Handelsomzet in % van de netto omzet 7,1 7,5 8,3 21,8

* x € 1.000,-

15

Perspectief
De Nederlandse textielindustrie zal zich in een hoge kostenomgeving als de EU moeten onderscheiden van de overvloed aan internatio-

nale aanbieders van zogenaamde volumeproducten. Met de voortgaande globalisering en liberalisering van de wereldtextielmarkt

neemt de noodzaak hiervan voor de textielfabrikanten nog verder toe.

Innovatieve producten en moderne en efficiënte productietechnieken zijn dan de geëigende middelen om de positie te behouden en te

versterken. Dit stelt hoge eisen aan de bedrijven. Daar komt bij dat de markt vooralsnog uitermate competitief is, omdat het conjunc-

tuurherstel in 2004/2005 niet uitbundig zal zijn.

Ook de tapijtindustrie zal in 2004/2005 haar positie op de (inter)nationale markt moeten blijven bevechten. De thuismarkt (goed voor

15% van de afzet) zal nog sterk onder invloed staan van de zwakke consumentenvraag en het relatief lage niveau van het bouwvolume.

Op de internationale markt doet de tapijtindustrie er goed aan om te zorgen voor verdere versterking op de belangrijke Engelse en

Duitse markt, maar ook om haar positie uit te breiden in landen met een sterke economische groei, zoals China en Rusland.

Belangrijk is dat tapijt zijn relatieve marktaandeel ten opzichte van andere soorten vloerbedekking waarschijnlijk kan handhaven.

Er worden vooralsnog geen grote verschuivingen voorzien tussen de verschillende typen vloerbedekking.

Exportbestemmingen textiel (excl tapijt) in mln. euro 

Duitsland (112)

België (59)

Verenigd Koninkrijk (43)

Frankrijk (46)

Italië (31)

Overig Europa (113)

Afrika (71)

Overig (48)

Bron: VTN
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Exportbestemmingen tapijt 
(incl. loonveredelingsverkeer) in mln. m2 

Duitsland (39,8)

België en Luxemburg (14,2)

Verenigd Koninkrijk (38,1)

Frankrijk (7,5)

USA (3,7)

Polen (7)

Ierland (3,5)

Overig (31,3 )

Bron: VNTF
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Vakbladen

Context Magazine, Gaaf Goed, Infotex, Texpress,

Textilia, Wonen

Brancheorganisaties

• Vereniging Textielindustrie Nederland (VTN),

(0318) 56 44 88, www.textielnet.nl

• Vereniging van Nederlandse Tapijtfabrikanten

(VNTF), (026) 327 09 90, www.tapijtnet.nl

Kansen en bedreigingen

• Afschaffing per 1 januari 2005 van de laatste kwantitatieve restricties

(quota) voor de invoer van textiel.

• Indrukwekkende opmars van China op de wereldtextielmarkt.

• Groot potentieel van het segment technisch textiel.

• Nieuwe groeimarkten als Rusland en China bieden tapijtindustrie kansen.

• Op de thuismarkt drukt het huidige lage bouwvolume de vraag naar tapijt.

• Toenemend gebruik van kunstgrastapijt op de sportvelden.

Textiel- en tapijtindustrie 

Ontwikkelingen 2003

Omzet textielindustrie daalde (bij de VTN-aangesloten leden) met 2,7%

tot € 835,5 mln. De omzetontwikkeling per segment was als volgt: technisch

textiel + 2% (naar € 333 mln.), kledingtextiel -/- 4% (€ 213 mln.),

interieurtextiel -/- 6% (€ 115 mln.), garens -/- 7% (€ 64 mln.), loonveredeling

-/- 9,4% (€ 36 mln.) en ‘overig textiel’ -/- 6% (€ 76 mln.).

Omzet tapijtindustrie in volume gestegen van 163 mln. m2 naar 

167 mln. m2 (raming VNTF); de waarde van de afleveringen is met bijna 1%

gedaald tot circa € 810 mln.

Trends

• Voortgaande globalisering en liberalisering van de wereldtextielmarkt.

• Stijgend aandeel technisch textiel in de Nederlandse textielomzet.

• Toenemend belang van samenwerking in de keten.

• Sterke concentratie en internationalisatie van de tapijtproductie.

• De productie van tapijt met een polypropyleenvezel stijgt, die van wollen

tapijt neemt af.

14

Algemeen

De textielindustrie in Nederland telt circa 600 ondernemingen.

De vervaardiging van standaard- of massaproducten is vrijwel

verdwenen uit het Nederlandse textielpakket. De bedrijven zijn in

hoge mate nichespelers geworden, die hun specialistische producten

aan welgekozen specifieke markten toeleveren. Hierdoor is men

minder kwetsbaar voor de concurrentie uit de lagelonenlanden.

De tapijtindustrie is een kapitaalintensief cluster van ongeveer 

30 bedrijven, dat werkgelegenheid biedt aan circa 2.900 werknemers.

De prestaties van de Nederlandse fabrikanten in de afgelopen jaren

zijn goed te noemen, zeker in vergelijking met die van een aantal

collega-producenten uit andere Europese landen. De Nederlandse

tapijtindustrie bekleedt thans de positie van derde productieland ter

wereld.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Kledingindustrie

Inkopen 48,7

Werk derden 16,3

Brutowinst 35,0

Overige opbrengsten 1,0

Totaalkosten 36,0

w.v. personeel 20,1

afschrijvingen 2,0

rentelasten 2,0

energiekosten 0,8

overige kosten 11,1

Bedrijfsresultaat 0,0

Kengetallen

Kledingindustrie

Omzet per werknemer* 142,3

Brutowinst per werknemer* 50,6

Loonkosten per werknemer* 28,1

Export in % van de netto omzet 31,0

Handelsomzet in % van de netto omzet 18,1

* x € 1.000,-

17

Perspectief
De komende jaren worden spannend: de uitbreiding van de Europese Unie, de liberalisering van de textielhandel en de versterking van

de internationale rechtsorden zullen hun impact hebben. De kledingindustrie opereert weliswaar in een vrije markt, maar wel met 

complexe concurrentievoorwaarden. Het garanderen van continue, betrouwbare en verantwoorde partners wordt steeds meer een zorg.

De eerstkomende jaren zullen prijzen nog verder dalen, als gevolg van de toenemende internationalisering. Een mogelijke kentering

daarin is pas aan het einde van het decennium te verwachten.

De dominante trend in technologie is gericht op het verkorten van doorlooptijden. De grootste bottleneck in de textiel- en kleding-

branche is immers de lange tijd die nodig is om van idee tot product te komen. Daarnaast ligt de uitdaging bij het beheersen van een

steeds grotere variatie in producten en een steeds kleinere seriegrootte. De inspanningen hiervoor liggen vooral op het gebied van

informatisering. ERP, EDI en e-commerce worden vooral op deze terreinen ingezet en dragen zo bij aan versnelling, verfijning en 

ketenomkering in de branche.

Inmiddels worden er meer functionele eisen aan textiel en kleding gesteld, onder meer onder de invloed van vergrijzing. Deze eisen 

leiden tot specifieke producten, zoals kleding aangepast voor mensen met huidaandoeningen of met hartmonitoringsfuncties. Maar 

ook voor andere doelgroepen wordt steeds vaker aan de gestelde eisen voldaan. Voorbeelden zijn bedrijfskleding die lichter is maar 

ook meer bescherming biedt of brandvertragende kleding. Vooral technisch textiel en sportkleding zijn de segmenten waarin steeds 

specifiekere eisen gesteld worden; hierop kan door de Nederlandse industrie ingespeeld worden.

Invoer kleding uit landen buiten EU 
(incl. loonverdeling) in mln. euro  

China (765)

Turkije (603)

Hong Kong (199)

Polen (154)

India (207)

Overig Oost-Europa (278)

Noord-Afrika (179)

Overig niet EU (992)

Bron: Modint
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Uitvoer kleding in mln. euro 

Duitsland (1214)

België (765)

Frankrijk (450)

Engeland (320)

Spanje (202)

Italië (202)

Overig EU (266)

Overige landen (366)

Bron: Modint
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Vakbladen

Context Magazine, Mode en Nieuws, Texpress,

TextielVisie, Textilia

Brancheorganisatie

• Modint, Ondernemersorganisatie voor mode 

en interieur, (020) 512 14 16, www.modint.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Grote retailers proberen steeds meer grip te krijgen op voorliggende

productie- en distributieschakels (ketenomkering).

• Onder andere de uitbreiding van de Europese Unie zal leiden tot een

concentratie van leveranciers, openheid van markten, duidelijkere

concurrentie-eisen en versterkte internationale aansprakelijkheid.

• Door de doorbraak van nieuwe productieprocessen, onder andere

gebaseerd op nanotechnologie, ontstaan nieuwe marktkansen.

Nanotechnologie leidt tot veel fijnere, dynamische materialen met veel

functionaliteiten.

Kleding- en tricotage-industrie 

Ontwikkelingen 2003

Productie kleding-, textiel- en lederwarenindustrie -/- 3,0% (CBS).

Export de uitvoer van kleding (inclusief handel) steeg met 7% tot 

€ 3,8 mld.; 92% blijft binnen de EU.

Import daling met 1,0% tot € 5,9 mld.

Trends

• De vergrijzing krijgt invloed op de eisen die aan kleding worden gesteld.

Kleding is een functioneel gebruiksartikel dat efficiënt gekocht moet

worden.

• Er is sprake van een groei van het topsegment, maar wel in een markt met

een steeds scherpere tweedeling. De tweedeling is naar de belevings-

intensiteit van textiel en kleding, maar ook naar modiciteit en functionaliteit.

• Ontwikkelingen die gericht zijn op kostenbesparingen gaan erg snel,

waardoor EDI-gerelateerde onderwerpen actueler worden. Gevolg is een

toenemend gebruik van ICT-applicaties en de opkomst van e-marketplaces

in de bedrijfskolom kleding.

16

Algemeen

De Nederlandse kledingindustrie telt ongeveer 800 bedrijven.

Vanwege het grote gewicht van de arbeidskosten in de totale kostprijs

is de afgelopen decennia veel productie verplaatst naar het

buitenland (Oost-Europa, het Middellandse Zeegebied en Azië). Veel

Nederlandse bedrijven hebben als gevolg van deze ontwikkeling een

gedaantewisseling ondergaan van puur productiebedrijf naar

moderne en klantgerichte verkooporganisatie.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Houten emballage industrie

B Timmerindustrie

A B

Inkopen 57,3 48,3

Werk derden 1,6 3,6

Brutowinst 41,1 48,1

Overige opbrengsten 0,4 0,3

Totaalkosten 37,6 44,3

w.v. personeel 19,9 27,4

afschrijvingen 3,4 3,0

rentelasten 1,6 1,5

energiekosten 1,4 1,0

overige kosten 11,3 11,4

Bedrijfsresultaat 3,9 4,1

Kengetallen

A B

Omzet per werknemer* 164,2 124,1

Brutowinst per werknemer* 67,5 59,6

Loonkosten per werknemer* 32,6 34,0

Export in % van de netto omzet 9,8 5,6

Handelsomzet in % van de netto omzet 10,5 6,1

* x € 1.000,-

19

Perspectief
De toekomstverwachtingen van de houtverwerkende industrie hangen nauw samen met de ontwikkelingen in de bouw. Voor 2004/2005

wordt een lichte stijging van de woningnieuwbouwproductie voorzien. Ook de onderhoudsmarkt en de renovatiemarkt zullen weer 

aantrekken. De (laatcyclische) utiliteitsbouw daarentegen zal het in 2004/2005 nog lastig hebben.

Per saldo zullen ook de stemming en de bedrijvigheid in de timmerindustrie verbeteren. De markt zal echter op korte termijn concurre-

rend blijven, omdat er in de branche meer dan voldoende productiecapaciteit beschikbaar is.

Onderscheidend vermogen is dan erg belangrijk. Men kan zich onderscheiden door het aanbieden van innovatieve producten en het

leveren van aanvullende diensten in de verschillende fasen van het bouwtraject. Cruciaal hierbij is een meer marktgerichte oriëntatie

van de bedrijven. Daarbij past goede communicatie met aannemers en architecten. Samenspraak met laatstgenoemden is van wezenlijk

belang, omdat zij al in de voorfase van het bouwtraject een belangrijke stempel drukken op de keuze van de materialen en het 

uiteindelijke ontwerp.

De afzet van de emballage- en palletindustrie zal in 2004/2005 weer voorzichtig aantrekken in navolging van de (lichte) conjunctuur-

verbetering. Voor het perspectief van de branche is het belangrijk dat men blijft inspelen op de regelgeving inzake hergebruik van 

materialen. Samenwerkingsverbanden via palletpools, ook in internationaal verband, zijn hierbij van groot belang.

Omzetspecificatie (in %) 

Timmerwerk / parketvloeren (67,4%)

Emballage (16,2%)

Overige houtwaren (16,4%) Bron: CBS, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Bron: CBS, bewerking Rabobank

Vakbladen

Het Houtblad, Hout in de Bouw, Houtwereld,

De Timmerfabrikant

Brancheorganisaties

• Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten

(NBvT), (035) 694 70 14, www.nbvt.nl

• Nederlandse Emballage- en Palletindustrie

Vereniging (EPV), (013) 594 43 03, www.epv.nl

Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Meedenken tijdens het ontwerpproces in de bouw en het aanbieden van

completere producten vergroten de kansen voor de timmerindustrie.

• De timmerindustrie is afhankelijk van de conjunctuurgevoelige

bouwsector; het bouwvolume trekt weer aan, maar op korte termijn niet

substantieel.

• Kostprijsverhogingen door strengere wettelijke eisen op het gebied van

arbeidsomstandigheden en milieu.

• Meer vraag naar hoogwaardige en duurzame kwaliteitsproducten.

• Vooral in de timmerindustrie is er nog steeds een tekort aan

gekwalificeerde medewerkers (vakkrachten).

Houtverwerkende industrie 

Ontwikkelingen 2003

Productievolume totaal -/- 2,3%; timmerindustrie presteerde gemiddeld

wat beter.

Omzet totaal -/- 1,7%; de afzetprijzen stegen licht (0,6%).

Rendement daalde van 4,7% naar 4,1%. Van de bedrijven in de

timmerindustrie boekte 16% een negatief bedrijfsresultaat.

Trends

• Verschuiving van een deel van het productieproces van de bouw naar de

industrie; meer toepassing van industriële, flexibele en demontabele

concepten (IFD-concepten).

• Toename van de automatiseringsgraad. In de periode 1995-2003 is in de

timmerindustrie het aantal bedrijven dat over CNC-machines beschikt

gestegen van 23% naar 59%.

• Vooral de emballage- en palletindustrie wordt door voortdurend

veranderende regelgeving gedwongen om materialen te hergebruiken.

• Blijvende concurrentie van kunststof kozijnen, deuren en gevelelementen.

18

Algemeen

De houtverwerkende industrie omvat de timmerindustrie, de parket-

vloerindustrie, de emballage- en palletindustrie en de overige hout-

warenindustrie. Ongeveer tweederde van de omzet in de bedrijfstak

komt voor rekening van de timmerindustrie. De bedrijven zijn relatief

kleinschalig. Slechts 5% van het aantal bedrijven heeft meer dan 

50 medewerkers in dienst. Het grootste deel van de omzet wordt

bereikt door afzet op de binnenlandse markt maar er wordt ook een

relatief beperkt deel van de omzet verkregen uit export. Hierbij is

Duitsland verreweg de belangrijkste handelspartner.

Aantal bedrijven circa 1.500, waarvan 80% met minder dan 

10 medewerkers.

Aantal werkzame personen 18.000; hiervan is 80% productie-

personeel en 20% ondersteunend personeel.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Uitgeverijen

Inkopen 11,5

Werk derden 30,5

Brutowinst 58,0

Overige opbrengsten 3,0

Totaalkosten 49,1

w.v. personeel 24,1

afschrijvingen 3,5

rentelasten 1,0

energiekosten 0,5

overige kosten 20,0

Bedrijfsresultaat 11,9

Kengetallen

Uitgeverijen

Omzet per werknemer* 188,7

Brutowinst per werknemer* 108,8

Loonkosten per werknemer* 45,7

Export in % van de netto omzet 8,5

Handelsomzet in % van de netto omzet 3,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
Uitgeverijen zullen de komende jaren profiteren van het voorziene economische herstel. Daarbij zal onder andere ingezet worden op het

creëren van een meerwaarde voor de klanten en een versterking van de concurrentiepositie. In de zakelijke markt zullen informatie en

technologie gebundeld worden tot geïntegreerde zakelijke oplossingen. Behalve met nieuwe producten en diensten zullen de uitgeve-

rijen de lezers uit de zakelijke markt aan zich binden door het aanbieden van digitale toepassingen of het organiseren van seminars.

Vooral de uitgeverijen die hun klanten en hun behoeften goed kennen, hebben de mogelijkheid een maatproduct aan te bieden. Om te

investeren in nieuwe producten en diensten, die overigens veelal wel dicht tegen de huidige activiteiten aanliggen, dient budget vrijge-

maakt te worden. Daarnaast blijft aandacht nodig voor verdere kostenreducties. Dit kan door verder te reorganiseren en te bezuinigen

op personeelskosten, maar ook door inkopen en diensten te centraliseren en verlieslatende activiteiten te staken.

Professionalisering en vernieuwing blijft het motto, ook voor de uitgevers die zich richten op de consumentenmarkt. Hoewel de meeste

dagbladuitgevers het moeilijk hebben (dalend lezersbestand), lijken ze hun vitaliteit hervonden te hebben. Zij komen met kranten in

handzaam formaat, aparte sportkranten of zondagskranten. Daarnaast wint informatie uit eigen omgeving aan belang en liggen er 

derhalve kansen voor de lokale nieuwsmedia op het terrein dat regionale kranten laten liggen.

Omzetspecificatie (in %)

Dagbladuitgeverijen (43,5%)

Tijdschriftuitgeverijen (30,6%)

Boekuitgeverijen (21,9%)

Overige uitgeverijen (4,0%) Bron: CBS, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v voorafgaand jaar)  
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Vakbladen

Adformatie, Boekblad, De Journalist, De Uitgever,

Reclameweek

Brancheorganisaties

• Nederlandse Uitgeversverbond, (020) 430 91 50,

www.nuv.nl 

• Nederlandse Nieuwsbladpers, (033) 448 16 50,

www.nnp.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Dankzij de digitale ontwikkelingen bepaalt de consument zelf waar en

hoe hij welke media-informatie afneemt en of hij er al dan niet interactief

mee omgaat.

• Internetverkopen van boeken, beeld- en geluiddragers zullen de komende

jaren verder stijgen. Toch blijft de boekhandel vooralsnog veruit het

belangrijkste verkoopkanaal.

• Door schaalvergroting van de regionale dagbladen ontstaan er mogelijk-

heden voor lokale nieuwsmedia om zich te profileren met het aanbieden

van het lokale nieuws.

Uitgeverijen 

Ontwikkelingen 2003

Oplage de betaalde oplage van Nederlandse dagbladen daalde met

ongeveer 2% naar 4,3 mln.; de oplage van gezinsbladen bedroeg 5,5 mln.,

van opiniebladen 275.000 en omroepbladen 4,7 mln.

Advertentie-inkomsten een sterke daling, vooral bij de personeels-

advertenties.

Boekverkopen in aantallen daalde de verkoop van algemene boeken, maar

in omzet was er sprake van een stijging. De verkoop van het educatieve

boek is licht gestegen.

Rentabiliteit is onder druk blijven staan; een aantal uitgeverijen belandde

in de rode cijfers. In de eerste helft van 2004 is winstgevendheid niet

substantieel verbeterd.

Trends 

• Weliswaar is sprake van nieuwe media die leiden tot nieuwe segmentatie,

toch ligt de nadruk nog steeds op het papieren product waaromheen

digitale toepassingen worden gebouwd.

• Wetenschappelijke uitgevers zijn met de ontwikkeling van digitale

producten al veel verder dan andere uitgevers.

• Tijdschriften kennen een steeds kortere levenscyclus; de daling in oplagen

van dagbladen lijkt structureel.

20

Algemeen

De branche wordt gekenmerkt door enkele grote ondernemingen die

multimediaal actief zijn op de internationale markt. Daarnaast is er een

beperkt aantal middelgrote uitgeverijen die zich samen met een groot

aantal kleine uitgeverijen richten op de nationale en de regionale markt.

Dagbladen, boeken en tijdschriften zijn de segmenten waarin de

bedrijfsgroep zich traditioneel laat opdelen. De laatste jaren is daar de

‘informatieverstrekking langs elektronische weg’ aan toegevoegd.

Aantal bedrijven in de branche zijn circa 500 uitgeverijen actief.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Grafische industrie

Inkopen 34,0

Werk derden 10,0

Brutowinst 56,0

Overige opbrengsten 1,0

Totaalkosten 53,5

w.v. personeel 28,9

afschrijvingen 6,1

rentelasten 1,7

energiekosten 1,5

overige kosten 15,3

Bedrijfsresultaat 3,5

Kengetallen

Grafische industrie

Omzet per werknemer* 126,7

Brutowinst per werknemer* 71,9

Loonkosten per werknemer* 38,0

Export in % van de netto omzet 8,2

Handelsomzet in % van de netto omzet 2,3

* x € 1.000,-

23

Perspectief
De grafische industrie is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de conjunctuur. In de tweede helft van 2004 en voor sommige 

bedrijven pas in 2005 zal de bedrijvigheid in de branche noemenswaardig aantrekken. Zodra de conjuncturele situatie en het 

consumentenvertrouwen verbeteren, is een inhaalvraag te verwachten. Tal van grote afnemers, vooral in de voedingsindustrie en de 

voedingshandel, beschikken namelijk over een stuwmeer aan projecten die nog gerealiseerd moeten worden. Dit betreft onder andere

een achterstand in het fabriceren en bedrukken van verpakkingen, die gebruikt moeten worden voor promotionele activiteiten. Omdat

er nog steeds sprake is van overcapaciteit zal de concurrentie in de branche onverminderd hevig blijven en zal de druk op de verkoop-

prijzen blijven bestaan. Bedrijven kunnen zich onttrekken aan prijsconcurrentie door het creëren van meerwaarde voor afnemers.

Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening van grafimediabedrijven. Zeker de grotere opdrachtgevers geven de

voorkeur aan een beperkt aantal grafische leveranciers waarmee zij zakendoen. Dit vergt een verbreding van het dienstenpakket.

Desondanks zal er ook plaats zijn voor de kleinere grafische bedrijven die voor een nichemarkt kiezen of een samenwerkingsverband

aangaan.

Het grafische productieproces zal nog verder evolueren tot een high-techproces. Daarmee zal de ingeslagen weg van uitstoot van arbeid

en een vergaande automatisering worden voortgezet. Nieuwe technologische ontwikkelingen richten zich alweer op een verdere 

integratie van de verschillende fasen in het grafische proces: toenemende digitalisering, colourmanagement, databasebeheer, internet-

toepassingen en betere managementinformatiesystemen.

Omzet drukkerijen per productcategorie (in %)  

Dagbladen (13%)

Tijdschriften (14%)

Boeken/jaarverslagen (6%)

Reklamedrukwerk (34%)

Verpakkingsdrukwerk (12%)

Overig (21%) Bron: KVGO

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Bron: KVGO

Vakbladen

Compress, Graficus, Graficus Magazine,

Grafisch Weekblad, KVGO Kernnieuws

Brancheorganisatie

• KVGO, Amstelveen, (020) 543 56 78,

www.kvgo.nl

Branchegelieerde organisatie

• KVGO-Dienstencentrum, Amstelveen,

(020) 543 56 88, www.dienstencentrum.com

• Adviesgroep Grafimedia, Breukelen,

(0346) 26 55 77, www.grafimedia.nl

Bron: Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Vooral kwaliteitsdrukwerk (luxe boeken, jaarverslagen, brochures),

reclamedrukwerk (direct mails) en verpakkingsdrukwerk (grotere variatie

en kortere levensduur van verpakkingen) bieden in de komende jaren nog

volop kansen.

• De economische levensduur van de investeringen wordt steeds korter,

waardoor vooral kleinere drukkerijen het steeds moeilijker krijgen om

technologisch bij te blijven.

• Bedrijven moeten zich niet alleen zien als aanbieder van

(drukwerk)producten, maar veel meer als partner voor alle

grafimediadiensten. Ofwel ze dienen te veranderen van productaanbieder

in probleemoplosser door het ontwikkelen van geheel nieuwe

dienstverleningsconcepten.

Grafische industrie 

Ontwikkelingen 2003

Omzetwaarde daling met 8%.

Omzetvolume afname met 7%.

Afzetprijzen afname circa 1%.

(Bron: KVGO-Dienstencentrum).

Trends

• Ketenintegratie en afstemming van activiteiten en workflow nemen toe.

• Mixed-mediaformules winnen sterk aan belang; vanuit een databank met

vormonafhankelijk vastgelegde informatie (content) worden verschillende

media geproduceerd (druk, print, cd, internet). Dit leidt veelal tot een

verbreding van het activiteitenpalet bij het moderne grafimediabedrijf.

• Innovaties leiden tot een digitaal proces, waardoor in toenemende mate

sprake is van een computer-to-printconfiguratie.

• Geïnitieerd door grote kostenbewuste opdrachtgevers, openen Neder-

landse grafische ondernemers vaker een vestiging in Oost-Europa of Azië.
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Algemeen

De bedrijven in de grafische industrie houden zich bezig met het

bewerken, vastleggen en vermenigvuldigen van informatie in zowel

tekst als beeld. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een breed scala 

aan (elektronische) media.

Onder invloed van de veranderingen in techniek, de digitalisering 

van informatie en de veranderende marktvraag hebben veel onder-

nemingen zich de afgelopen jaren (in meer of mindere mate) getrans-

formeerd van ‘traditioneel’ grafisch bedrijf naar modern grafimedia-

bedrijf.

Aantal bedrijven circa 3.500.

Aantal werkzame personen circa 50.000.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005



RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005

Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kleinbedrijf

B Middenbedrijf

C Grootbedrijf

D Gehele branche

A B C D

Inkopen 53,2 50,6 48,4 49,8

Werk derden 2,6 1,8 2,1 2,0

Brutowinst 44,2 47,6 49,5 48,2

Overige opbrengsten 0,6 0,9 0,7 0,8

Totaalkosten 41,0 43,4 44,7 43,7

w.v. personeel 17,8 20,4 21,6 20,6

afschrijvingen 4,7 4,7 5,3 5,0

rentelasten 1,6 2,5 1,7 1,9

huisvesting 3,6 2,4 1,4 2,1

overige kosten 13,3 13,4 14,7 14,1

Bedrijfsresultaat 3,8 5,1 5,5 5,3

Kengetallen

A B C D

Omzet per werknemer* 160,7 174,6 182,9 176,5

Brutowinst per werknemer* 71,9 85,1 91,7 86,2

Loonkosten per werknemer* 28,6 35,6 39,5 36,4

Export in % van de netto omzet 9,0 34,6 51,0 41,2

Handelsomzet in % van de netto omzet 13,2 9,0 9,6 9,9

* x € 1.000,-
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Perspectief
Op korte termijn blijven de perspectieven nog matig voor een aantal belangrijke afzetmarkten van de kunststofverwerkende industrie.

Zo zal de bouw op korte termijn nauwelijks een stijging van de vraag laten zien. Ook de verpakkingsindustrie zal in 2004 nog slechts

beperkt groeien. Zowel in 2004 als in 2005 zal de omzetgroei vooral moeten komen uit toename van de export. Een kleine 50% van de

afzet wordt gerealiseerd in de industriële toelevering. Hier wordt de kunststofverwerkende industrie volop geconfronteerd met de 

veranderingen in het internationale krachtenveld. De Nederlandse industrie, die zich in het verleden vooral gepositioneerd heeft als

capaciteitsleverancier, ondervindt hiervan op meerdere fronten de gevolgen. Enerzijds ondervindt men een forse prijsconcurrentie 

vanuit lagelonenlanden en ziet men diverse afnemers de eigen productiefaciliteiten naar het buitenland verplaatsen. Anderzijds wordt

het potentiële marktgebied van de Nederlandse industrie verruimd en export vergemakkelijkt. Binnen dit krachtenveld bieden low-cost-

strategieën echter weinig kans op blijvend succes. De Nederlandse kostenstructuur is hiervoor niet gunstig genoeg. Meer kansen biedt

een strategie waarbij men zich richt op de productie van innovatieve, hoogwaardige complexe producten. Om de hiervoor noodzakelijke

versterking van het innovatieve vermogen te realiseren is intensivering van samenwerkingsrelaties binnen productieketens noodzakelijk,

evenals verdergaande schaalvergroting van de individuele ondernemingen.

Een strategie die ook perspectief kan bieden is die waarbij de onderneming zich richt op marktsegmenten die, lokale productie nood-

zakelijk maken in verband met logistieke kosten of flexibiliteit.

Omzetspecificatie (in %) 

Opslag / verpakkingen (22%)

Toelevering bouw (11%)

Toelevering industrie (47%)

Huishoudelijke producten (5%)

Overige producten (15%) Bron:  CBS, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in %) 
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Bron: CBS, bewerking Rabobank

Vakbladen

Kunststof en Rubber, Kunststofmagazine,

Metaal en Kunststof, NRK Netwerk

Brancheorganisatie

Federatie Nederlandse Rubber- en

Kunststofindustrie (NRK), (070) 444 06 60,

www.nrk.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

• Verkorting van de levenscyclus van producten.

• Seriegrootte en time-to-market nemen steeds verder af.

• Toepassing van hoogwaardige technische kunststoffen.

Kansen en bedreigingen

• Vergeleken met grondstofleveranciers en afnemers kent de

kunststofverwerkende industrie een beperkte schaalgrootte.

• Innovatieve toepassingen van kunststofproducten binnen nieuwe

marktgebieden.

• Een toenemend aantal uitbesteders verdwijnt naar het buitenland.

• De afnemende seriegrootte en time-to-market stellen steeds hogere eisen

aan de flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid van toeleveranciers.

• Samenwerkingsverbanden op innovatief gebied binnen de

productieketen.

• Substitutie van alternatieve materialen door kunststof, op basis van

positieve producteigenschappen, zoals vormgeving, duurzaamheid,

gewicht en recyclebaarheid.

Kunststofverwerkende industrie 

Ontwikkelingen 2003

Productievolume -/-2,5% ten opzichte van 2002.

Omzet totaal + 2,0%; binnenlandse omzet -/- 0,3%; export + 3,7%. De

omzetstijging werd grotendeels veroorzaakt door hogere grondstofprijzen.

Bezettingsgraad machinepark de bezettingsgraad van het machinepark

steeg van 76,5% ultimo 2002 naar 80,0% ultimo 2003. In de eerste helft van

2004 bleef dit niveau gehandhaafd.

Rendement lichte verbetering van het rendement, dankzij stringente

kostenbeheersing. De winstmarge stond ook in 2003 onder druk.

Trends

• Uitbesteders verlangen steeds meer een risicodragende rol van de

kunststofverwerkende industrie. Productspecifieke investeringen,

zoals investeringen in matrijzen, verschuiven van uitbesteders naar

toeleveranciers.

• Toenemende participatie van kunststofverwerkers in ontwikkelings-

trajecten van uitbesteders.

• Daling productiecapaciteit door verplaatsing van delen van de productie

naar lagelonenlanden.
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Algemeen

De kunststofverwerkende industrie is een relatief jonge bedrijfstak 

die gekenmerkt wordt door een grote mate van diversiteit op het

gebied van productiemethoden, materialen, marktsegmenten en

afzetgebieden. Een aanzienlijk deel van de afzet wordt in de export

gerealiseerd.

Belangrijke clusters verpakkingsmiddelen, producten voor de bouw,

huishoudelijke producten en componenten.

Aantal bedrijven circa 1.000 bedrijven. Ruim 50% heeft minder dan

10 medewerkers.

Aantal werkzame personen circa 30.000.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005



RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005

Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kleinbedrijf

B Middenbedrijf

C Grootbedrijf

D Gehele branche

A B C D

Inkopen 35,2 41,6 50,3 43,9

Werk derden 6,0 7,0 12,3 9,0

Brutowinst 58,8 51,4 37,4 47,1

Overige opbrengsten 0,5 0,8 3,2 1,6

Totaalkosten 52,1 47,8 37,6 43,9

w.v. personeel 27,4 26,3 20,6 24,1

afschrijvingen 5,3 3,2 2,9 3,6

rentelasten 2,7 1,2 0,6 1,2

huisvesting 3,2 2,6 1,5 2,3

overige kosten 13,5 14,5 12,0 12,7

Bedrijfsresultaat 7,2 4,4 3,0 4,8

Kengetallen

A B C D

Omzet per werknemer* 108,5 130,4 182,8 141,5

Brutowinst per werknemer* 64,8 67,0 75,1 69,0

Loonkosten per werknemer* 29,7 34,3 37,7 34,0

Export in % van de netto omzet 5,1 19,5 49,1 28,9

Handelsomzet in % van de netto omzet 4,8 5,8 8,3 6,6

* x € 1.000,-
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Perspectief
De ontwikkelingen in de metaalproductenindustrie worden in hoge mate bepaald door de conjuncturele ontwikkelingen. Voor een 

aantal belangrijke afzetmarkten lijkt inmiddels het dieptepunt achter de rug en er is weer sprake van beperkte groei. Voor het bouw-

gerelateerde deel van de branche valt voor 2004 en 2005 echter weinig groei te verwachten. Gezien de aanhoudende overcapaciteit

moet in dit segment dan ook rekening gehouden worden met margedruk, die noodzaakt tot verdergaande efficiencyverbetering en

kostprijsbeheersing.

In de industriële toelevering is sprake van een sterk internationale markt. De producenten van eindproducten realiseren door overnames

en fusies een toenemende schaalvergroting, internationalisatie en versterking van hun marktpositie. Productie van eindproducten 

verschuift steeds meer naar de plaats waar de totale kosten het laagst zijn, of waar de grootste marktgroei verwacht wordt. Dit heeft

voor toeleveranciers grote gevolgen. Het concurrentievoordeel van lokale aanwezigheid vermindert veelal, terwijl men directer moet

concurreren met alternatieve aanbieders, die op basis van vestigingsplaats vaak een gunstiger kostprijs kennen. Hoewel beheersing van

de kostprijs uiteraard van groot belang blijft, biedt een kostprijsgeoriënteerde concurrentiestrategie op termijn echter weinig soelaas.

Meer perspectief biedt een strategie waarbij toeleveranciers op basis van specialistische kennis van deelgebieden of vaardigheden een

onderscheidende rol spelen. Tevens is het voor veel toeleveranciers noodzakelijk om hun afnemers te volgen naar nieuwe markt-

gebieden, teneinde de lokale aanwezigheid in stand te houden. Dit kan zowel gerealiseerd worden door eigen vestigingen, maar ook

door internationale samenwerkingsrelaties aan te gaan.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)   
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Bron: CBS/Rabobank

Vakbladen

Metaal & Techniek, Metaal en Kunststof,

Metalektroprofiel, Technisch Weekblad,

Vraag en Aanbod

Brancheorganisaties

• Koninklijke Metaalunie, (030) 605 33 44,

www.metaalunie.nl

• Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering

(NEVAT), (079) 353 13 00, www.nevat.nl

• Vereniging FME-CWM, (079) 353 11 00,

www.fme.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Verplaatsing van activiteiten van grote uitbesteders naar het buitenland,

waardoor lokale markt verkleint en innovatief vermogen dreigt weg te

lekken.

• Versterking van het innovatieve vermogen door intensivering van de

samenwerking tussen instellingen en bedrijfsleven.

• Toenemende uitbesteding door producenten van eindproducten in zowel

Nederland als Duitsland, waardoor er een groeiende behoefte aan flexibele,

hoogwaardige toelevering bestaat.

Metaalproductenindustrie 

Ontwikkelingen 2003

Productievolume -/- 3,3%.

Omzet totaal -/- 0,5%; binnenlandse omzet + 0,3%, export -/- 1,9%.

Brancheomzet totaal circa € 14 mld.

Bezettingsgraad machinepark de bezettingsgraad van het machinepark

daalde in 2003 tot circa 79%. In de eerste helft van 2004 is weer sprake van

verbetering.

Rendement consolidatie op het lage niveau van 2002. De prijsontwikkeling

op de grondstoffenmarkt heeft forse invloed op de resultatenontwikkeling.

Doordat niet iedereen in staat blijkt de prijswijzigingen volledig door te

berekenen komen aanzienlijke verschillen naar voren.

Trends

• Schaalvergroting en concentratie met name boven in de toeleverketen.

• Uitbesteders vragen in toenemende mate betrokkenheid van

toeleveranciers bij de ontwikkeling en productie van complete modules.

• Verkorting van doorlooptijden en verkleining van seriegroottes dwingen

tot flexibeler productiemethoden.

• Productiviteitsverbetering, kostprijsverlaging en flexibeler produceren

vragen om diepte-investeringen in productiemiddelen.
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Algemeen

De bedrijven in de metaalproductenindustrie treden veelal op als

toeleverancier van onderdelen en halffabrikaten aan producenten van

eindproducten. De branche wordt gekenmerkt door een grote

diversiteit aan ondernemingen, zowel qua grootte als met betrekking

tot de toegepaste technieken in het productieproces.

Qua afzetmarkt moet onderscheid gemaakt worden in de hoofd-

zakelijk binnenlands georiënteerde bouwsector en de steeds meer

internationaal georiënteerde industriële toelevering.

Aantal bedrijven circa 7.300 bedrijven, waarvan ruim 70% met

minder dan 10 werknemers.

Belangrijke clusters constructiewerk, laswerk, verspanende

bewerking, plaatbewerking en oppervlaktebehandeling.

Aantal werkzame personen circa 95.000.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005



RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005

Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kleinbedrijf

B Middenbedrijf

C Grootbedrijf

D Gehele branche

A B C D

Inkopen 48,7 47,4 47,6 48,8

Werk derden 4,1 5,1 6,0 5,3

Brutowinst 47,2 47,5 46,4 45,9

Overige opbrengsten 1,0 1,1 2,0 1,7

Totaalkosten 40,8 43,8 46,4 44,2

w.v. personeel 21,8 25,6 20,8 22,2

afschrijvingen 3,2 2,5 3,0 2,9

rentelasten 2,3 1,1 0,8 1,1

huisvesting 2,4 2,1 1,9 2,0

overige kosten 11,1 12,5 19,9 16,0

Bedrijfsresultaat 7,4 4,8 2,0 3,4

Kengetallen

A B C D

Omzet per werknemer* 145,5 149,7 205,9 174,1

Brutowinst per werknemer* 70,2 72,6 98,0 83,5

Loonkosten per werknemer* 31,6 38,3 42,2 38,7

Export in % van de netto omzet 10,3 38,5 72,0 52,9

Handelsomzet in % van de netto omzet 13,3 9,9 8,7 9,9

* x € 1.000,-
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Perspectief
Als producent van kapitaalgoederen is de branche sterk afhankelijk van het niveau van de bedrijfsinvesteringen. Ten gevolge van 

conjuncturele ontwikkelingen staan deze al gedurende enkele jaren onder druk. In 2004 lijkt sprake van een omslag. Onder invloed van

de enigszins toenemende bedrijfsdrukte nemen de bedrijfsinvesteringen inmiddels voorzichtig toe. Ook zal hier meespelen dat 

vervangingsinvesteringen niet voortdurend uitgesteld kunnen worden. De afnemers van de machine-industrie staan voor de uitdaging

hun productieproces dusdanig aan te passen dat ze de concurrentie met alternatieve aanbieders kunnen blijven aangaan. Belangrijke

items hierbij zijn kostprijsreductie en flexibilisering. Voor producenten van eindproducten liggen hier kansen in de ontwikkeling en

levering van machines en apparatuur die dit mogelijk maken. Ook specialisatie in specifieke internationale nichemarkten biedt goede

mogelijkheden. Voor beide strategieën is voldoende innovatief vermogen van de ondernemingen van groot belang.

De ondernemingen die opereren als toeleverancier van modules en systemen aan de industrie worden in toenemende mate geconfron-

teerd met verplaatsing van (gedeelten van het productieproces van) hun afnemers naar lagelonenlanden. De achterliggende oorzaak

hiervan is veelal verlaging van de productiekosten, maar ook het volgen van de afzetmarkt. De toeleveranciers dienen strategieën te 

ontwikkelen die hen in staat stellen hun afnemers passend te bedienen en die voldoende onderscheidend vermogen opleveren ten

opzichte van alternatieve c.q. lokale aanbieders. Innovatie en samenwerkingsrelaties zijn hierbij sleutelwoorden, maar ook logistiek en

verkoopkracht zijn hierbij van belang.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorgaand jaar)   

-10

-5

0

5

10

15

20

Omzetwaarde

Omzetprijs

Omzetvolume

1999 2000 2001 2002 2003

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Vakbladen

Metaal & Techniek, Metaal en Kunststof,

Metalektroprofiel, Technisch Weekblad,

Vraag en Aanbod

Brancheorganisaties

• FHI Federatie van Technologiebranches,

(033) 465 75 07

• Metaalunie, (030) 605 33 44, www.metaalunie.nl

• Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering

(NEVAT), (079) 353 13 00, www.nevat.nl

• Vereniging FME-CWM, (079) 353 11 00,

www.fme.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Voor belangrijke afzetmarkten vertonen de economische verwachtingen

een licht positieve tendens.

• Concurrentie verschuift van de individuele onderneming naar de

netwerken.

• Gezien de kostenstructuur zal het onderscheid vooral moeten komen

door innovatie van producten en processen.

• Opkomende markten met bovengemiddelde investeringsgroei.

• Internationaal toenemende behoefte aan gekwalificeerde

systemsuppliers.

Machine-industrie 

Ontwikkelingen 2003

Productievolume -/- 4,7%.

Omzet totaal -/- 7,0%; binnenlandse omzet -/- 2,2%; export -/- 9,8%.

Bezettingsgraad machinepark in 2003 lag de bezettingsgraad op het

relatief lage niveau van circa 79%. In de eerste helft van 2004 was sprake van

een lichte verbetering naar circa 81%.

Rendement sterk wisselende rendementen, vaak afhankelijk van het

marktsegment waarin de onderneming opereert.

Trends

• De machinebouwers ontwikkelen zich steeds meer tot internationaal

opererende kop-staartbedrijven, waarbij de productie uitbesteed wordt.

• Productie vindt steeds meer plaats binnen een productieketen of netwerk

in plaats van bij een individuele onderneming.

• Verplaatsing van productiecapaciteit naar het buitenland.

• Verkorting van de doorlooptijden.

• Verkleining van de seriegrootte.

• Onderscheid tussen metaal, kunststof, elektrotechniek en

informatietechnologie vervaagt door steeds meer hybride producten.

28

Algemeen

De machine-industrie vervaardigt een grote diversiteit aan producten.

Een gezamenlijk kenmerk is dat de ondernemingen veelal nichespelers zijn

die zich richten op specifieke segmenten. Een deel opereert als producent

van eindproducten, maar het merendeel van de ondernemingen neemt 

een positie in als toeleverancier van modules en systemen aan andere

industrieën.

Aantal bedrijven circa 4.200 bedrijven, waarvan 65% met minder dan 

10 medewerkers.

Belangrijke clusters machines voor de voedingsmiddelenindustrie,

verpakkingsmachines, logistieke systemen, landbouwmachines en

klimaatbeheersing.

Aantal werkzame personen circa 85.000.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005



RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005

Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kleinbedrijf

B Middenbedrijf

C Grootbedrijf

D Gehele branche

A B C D

Inkopen 42,9 46,6 69,6 65,0

Werk derden 4,3 2,6 1,4 1,7

Brutowinst 52,8 50,8 29,0 33,3

Overige opbrengsten 1,5 0,8 13,2 11,2

Totaalkosten 43,8 44,1 42,4 42,7

w.v. personeel 23,7 25,6 17,9 19,1

afschrijvingen 3,4 2,7 3,8 3,7

rentelasten 2,1 1,0 1,4 1,4

huisvesting 3,1 2,4 1,4 1,6

overige kosten 11,5 12,4 17,9 16,9

Bedrijfsresultaat 10,5 7,5 -0,2 1,8

Bron: CBS, Rabobank

Kengetallen

A B C D

Omzet per werknemer* 132,2 142,1 260,7 224,5

Brutowinst per werknemer* 71,8 73,2 75,6 74,7

Loonkosten per werknemer* 31,3 36,3 46,7 42,9

* x € 1.000,-
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Perspectief
De conjuncturele ontwikkelingen hebben een aanzienlijke impact op de elektrotechnische industrie. Na een drietal jaren van aanzien-

lijke krimp lijkt 2004 eindelijk een voorzichtig herstel te tonen. Als het herstel van de internationale conjunctuur en de wereldhandel 

in 2005 doorzet, zal deze sterk internationaal georiënteerde branche daar verder van kunnen profiteren.

De meer structurele ontwikkeling van de branche wordt beïnvloed door een aantal zaken. Positief is het toenemende gebruik van 

producten van de elektrotechnische industrie in een steeds breder scala van gebruiksgoederen voor zowel de zakelijke als de consu-

mentenmarkt. Hierdoor neemt het totale marktvolume toe. Daartegenover staat dat een toenemend aandeel van de productie in de

lagelonenlanden plaatsvindt, waarbij aspecten als kostprijs veelal de doorslag geven.

De elektrotechnische industrie kan haar positie handhaven dan wel versterken door zich primair te richten op de ontwikkeling van 

nieuwe producten en toepassingen bestemd voor hoogwaardige marktniches. Om de hiervoor noodzakelijke versterking van het 

innovatieve vermogen te realiseren dient de samenwerking tussen ondernemingen en kenniscentra, zoals universiteiten, geïntensiveerd

te worden. Ook kan hierdoor bij nieuwe ontwikkelingen de time-to-market vaak verkort worden, hetgeen gezien de verkorting van de

levenscycli van producten zonder meer noodzakelijk is. Daarnaast kan de branche zijn positie versterken door aansluiting en samen-

werking te zoeken met de maakindustrie in de lagelonenlanden, waardoor de Nederlandse elektrotechnische industrie in staat gesteld

wordt daar te produceren waar de omstandigheden optimaal zijn.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Bron: CBS, bewerking Rabobank

Vakbladen

Elektronica, Elektuur, Metalektro Profiel,

Signalement, Telecommunicatie

Brancheorganisaties

• FHI Federatie van Technologiebranches,

(033) 465 75 07

• Metaalunie, (030) 605 33 44, www.metaalunie.nl

• Vereniging FME-CWM, (079) 353 11 00,

www.fme.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen kan

leiden tot betere en snellere innovatie.

• Intensivering van de samenwerking met de maakindustrie in lagelonen-

landen.

• Verkorting van de time-to-market.

• De levenscyclus van producten van de elektrotechnische industrie wordt

steeds korter.

Elektrotechnische industrie 

Ontwikkelingen 2003

Omzet/productievolume net als in 2002 is zowel de omzet als het

productievolume in 2003 gedaald, zij het minder dan het voorgaande

boekjaar. De productie daalde met 5,5%, terwijl de prijzen met ruim 

1% daalden. Per saldo was sprake van een omzetdaling van ca 7,5%.

Bezettingsgraad machinepark na een aanvankelijke daling van de

bezettingsgraad van het machinepark in de eerste helft van 2003, trad 

in de tweede helft een lichte verbetering op. Ultimo 2004 was de bezet-

tingsgraad circa 74,5% hetgeen overigens nog steeds als onvoldoende valt

te kwalificeren.

Rendement de productiedaling in combinatie met margedruk resulteerde

in een druk op de resultaten.

Trends

• Schaalvergroting, consolidatie en internationalisatie binnen grote delen

van de markt.

• Integratie van elektronische componenten in producten en systemen.

• Verschuiving van concurrentie tussen individuele ondernemingen naar

concurrentie tussen netwerken.

• Massaproductie verschuift in toenemende mate naar Aziatische en Oost-

Europese lagelonenlanden.
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Algemeen

De elektrotechnische industrie wordt veelal onderverdeeld in de

zware en de overige elektrotechnische industrie. Tot de zware

industrie worden zowel de draad- en kabelfabrikanten, de motoren-

/transformatoren- en generatorenindustrie gerekend, als de

fabrikanten van zwaar schakel- en installatiemateriaal. De overige

industrie omvat de fabrikanten van meet- en regelapparatuur,

communicatieapparatuur, verlichting, computers, cd’s, componenten

en dergelijke. De branche wordt gekenmerkt door een enorme

verscheidenheid aan product-marktcombinaties. De producten vinden

hun toepassing zowel als eindproduct maar vaak ook als onderdeel in

producten van andere bedrijfstakken, zoals automotive en

machinebouw.

Aantal bedrijven circa 1.200 bedrijven. Naast een aantal

multinationale concerns neemt het midden- en kleinbedrijf een

belangrijke positie in.

Aantal werkzame personen circa 80.000.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Scheepsbouw

B Jachtbouw

A B

Inkopen 40,2 44,0

Werk derden 28,5 12,4

Brutowinst 31,3 43,6

Overige opbrengsten 1,0 1,5

Totaalkosten 29,8 39,2

w.v. personeel 19,2 21,2

afschrijvingen 1,5 2,9

rentelasten 1,4 2,2

huisvesting 2,6 2,3

overige kosten 5,1 10,6

Bedrijfsresultaat 2,5 5,9

Kengetallen

A B

Omzet per werknemer* 230,9 159,0

Brutowinst per werknemer* 71,4 69,3

Loonkosten per werknemer* 42,4 34,2

Export in % van de netto omzet 54,5 49,5

Handelsomzet in % van de netto omzet 2,4 11,1

* x € 1.000,-
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Perspectief
De Nederlandse scheepsbouw is sterk in diverse nichemarkten. Deze sterke positie dankt de sector aan een combinatie van innovatie-

kracht en efficiency, die ondersteund wordt door een sterke samenwerking, zowel tussen bedrijven onderling, als tussen bedrijven en

kennisinstellingen. Dankzij deze combinatie is de sector erin geslaagd een positie als marktleider te veroveren in belangrijke niche-

markten als die van baggerschepen (60% van de wereldmarkt), sleepboten (40% van de wereldmarkt) en binnenvaart (80% van de

Europese markt).

De scheepsbouw kan zijn positie op de internationale markt versterken door een nog betere benutting van de aanwezige expertise.

De gezamenlijke innovatieve inspanningen van ondernemingen en instellingen zijn immers over het algemeen onderscheidend ten

opzichte van concurrerende partijen. Hierbij is de betrokkenheid van de overheid van groot belang teneinde een level playing field voor

de Nederlandse scheepsbouw dichterbij te brengen.

De vooruitzichten voor de megajachtbouw lijken nog steeds positief. Als leverancier van topkwaliteit heeft men een gunstige uitgangs-

positie. Wel blijft het risico bestaan van nieuwe toetreders vanuit segmenten die het op dit moment moeilijker hebben. Ook kunnen

valutaschommelingen de concurrentieverhoudingen met aanbieders van buiten de eurozone verstoren.

De kleinere jachtbouw kan zijn positie versterken door een verdere professionalisering van het bedrijfsproces, waarbij verbetering van

de prijs-prestatieverhouding en versterking van de marketing- en salesfunctie van primair belang zijn.

Omzetspecificatie (in %) 

Nieuwbouw schepen 

> 100 GT (40,9%)

Reparatie zeeschepen /overig 

zeegaand materieel (14,4%)

Nieuwbouw en reparatie 

binnenschepen (15%)

Nieuwbouw 

marineschepen (5,4%)

Nieuwbouw jachten 

> 24 meter (8,2%)

Nieuwbouw en reparatie 

jachten < 24 meter (16,1%)

Bron: Policy Research Corporation, Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Bron: CBS, bewerking Rabobank

Vakbladen

HISWA Magazine, Holland Shipbuilding,

Maritiem Nederland, Schip & Werf de Zee,

Schuttevaer

Brancheorganisaties

• HISWA Vereniging, (0299) 39 19 19,

www.hiswa.nl

• Holland Marine Equipment (HME),

(010) 444 43 33, www.hme.nl

• Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI),

(030) 605 33 44, www.jachtbouw.nl

• Vereniging Nederlandse Scheepsbouw

Industrie (VNSI), (079) 353 11 65, www.vnsi.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Trends

• Toenemende internationalisatie, waarbij een groeiend deel van de

productie in het buitenland plaatsvindt en de Nederlandse werf zich meer

richt op ontwerp, regie en marketing.

• Schaalvergroting en concentratietendens bij de scheeps- en jachtwerven.

• Toenemende netwerkorganisaties binnen het maritieme cluster.

• Grotere en luxere jachten, aangepast aan wensen van de doelgroep.

Kansen en bedreigingen

• Internationale marktverstoring door overheidsmaatregelen zoals

ordersteun, financieringsconstructies en subsidies.

• Toename multimodale transportmogelijkheden.

• Versterking innovativiteit door intensivering van de samenwerking tussen

bedrijfsleven en kennisinstellingen.

• Verdere efficiencyverbetering.

Scheeps- en jachtbouw 

Ontwikkelingen 2003

Scheepsbouw Relatief sterke positie van de Nederlandse werven ten

opzichte van de Europese scheepsbouw. De Nederlandse zeescheepsbouw

slaagde erin het marktaandeel op 2% van de wereldmarkt te handhaven.

Hierbij leverden de technische kwaliteit en de efficiënte productie-

methoden onderscheidend vermogen.

De reparatiesector stond onder druk doordat reders het onderhoud

uitstelden als gevolg van de hoge vrachtprijzen, en doordat ook de

offshoremarkt matig was.

Megajachtbouw De orderverwerving bleef ondanks de daling van de

dollarkoers bevredigend. Conjuncturele ontwikkelingen lijken op dit

segment slechts beperkte invloed te hebben.

Kleine jachtbouw De kleine jachtbouw merkt wel de gevolgen van de

huidige conjuncturele fase. Zowel marges als orderposities staan onder

druk. In tijden van laagconjunctuur kiezen kopers eerder voor een meer

(seriematig gebouwd) standaardproduct met een aanzienlijk lagere

kostprijs.
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Algemeen

De Nederlandse scheepsbouwindustrie wordt globaal onderscheiden

in de bouw en reparatie van zeegaande en de bouw en reparatie van

niet-zeegaande vaartuigen. Een verdere onderverdeling per segment

kan gemaakt worden in ladingvervoerende en niet-ladingvervoerende

vaartuigen. Kenmerkend voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie

is dat men zich richt op de bouw van meer complexe schepen.

Binnen de jachtbouwindustrie wordt onderscheid gemaakt tussen de

bouw van megajachten (langer dan 24 meter) en de kleinere

jachtbouw. De megajachtbouw kent qua bedrijfs- en afzetstructuur

veelal meer overeenkomsten met de hoogwaardige scheepsbouw

dan met de kleinere jachtbouw. Kenmerkend voor de Nederlandse

jachtbouw is de nadruk op (semi-)maatwerk.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Meubelindustrie

Inkopen 48,5

Werk derden 4,0

Brutowinst 47,5

Overige opbrengsten 1,0

Totaalkosten 44,5

w.v. personeel 23,7

afschrijvingen 3,0

rentelasten 1,0

energiekosten 1,0

overige kosten 15,8

Bedrijfsresultaat 4,0

Kengetallen

Meubelindustrie

Omzet per werknemer* 131,5

Brutowinst per werknemer* 63,9

Loonkosten per werknemer* 31,8

Export in % van de netto omzet 15,8

Handelsomzet in % van de netto omzet 9,2

* x € 1.000,-
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Perspectief
De latente vraag naar meubels is in de Nederlandse consumentenmarkt sterk aanwezig. Toch blijven de consumentenbestedingen zich

in 2004 en in mindere mate in 2005 nog op een relatief laag niveau bewegen. Ook de belangrijkste exportmarkten tonen op korte 

termijn onvoldoende krachtige vraagimpulsen. Er zal een beroep gedaan worden op de inventiviteit van ondernemers, zowel op het

gebied van het ontwerp als voor de logistiek, de marketing en de afwerking van de elders vervaardigde halffabrikaten.

Door het beroep van Aziatische landen op beschikbare grondstoffen zal wereldwijd een nieuwe schaarste ontstaan aan materialen. Dit

zal de prijzen van hout opdrijven en technologische innovaties afdwingen. Innovatie is daarbij geen doel op zich. Het is een manier om

leiderschap in product, service of kosten te bereiken. Innovatie maakt het in principe mogelijk om vooral de buitenlandse concurrentie

voor te blijven. Vooral nieuwe materialen, productieprocessen en betere communicatie zullen de meeste voorsprong geven.

Toch blijft er ook ruimte voor minder innovatieve ondernemingen die primair uitblinken in handelsgeest of in het koesteren van relaties.

Juist in minder onderscheidende markten zijn goed ondernemerschap en organisatie noodzakelijk om te overleven. Relatiemarketing is

een ander methode waarmee bedrijven kunnen excelleren. Hier gaat het om de keuze van een gerichte doelgroep van consumenten en

detaillisten, die intensief ondersteund wordt zodat bijna een familiegevoel ontstaat. In deze markten gaat het om het opbouwen van

klantentrouw, vaak ook door een combinatie van een gunstige prijs-kwaliteitverhouding en een goede service.

Omzetspecificatie (in %) 

Woonkamermeubels (8,1%)

Zitmeubels (26,1%)

Interieurbouw (16,3%)

Bedrijfsmeubels (24,1%)

Keukenmeubels (12,1%)

Slaapkamermeubels (incl. matras) (9,9%)

Overige meubels (3,4%) Bron: CBS, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Bron: CBM, Conjunctuurenquête

Vakbladen

Mobilia, Ons Huis, Project & Interieur,

Vakblad Meubel, Vaktijdschrift Interieurbouw,

Wonen

Brancheorganisatie

Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM),

(023) 515 88 00, www.cbm.nl 

Bron: CBS, Bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Investeren in verdere automatisering is een optie voor positieversterking

in de keten.

• Vooral de kleinschalige industrie ondervindt het kostenverhogende effect

van arbo- en milieuwetgeving, doordat zij in vergelijking met buitenlandse

bedrijven fors dient te investeren.

• Inspelen op kortere levertijden en het flexibeler aanbieden van volumes

bieden vooral nog kansen in het buitenland.

• Door de uitbreiding van de Europese Unie ontstaan nieuwe afzetmarkten,

waardoor de export kan stijgen.

• Innovatie door het gebruik van nieuwe materialen of nieuwe

productietechnieken met bestaande materialen.

Meubelindustrie

Ontwikkelingen 2003

Omzet -/- 2% ten opzichte van 2002 (CBM). Op de binnenlandse markt 

was de omzet van de woonmeubelindustrie 4% lager. De export steeg 

met 1%. De toeleveranciers zagen de omzet licht dalen (-/- 3,0%).

Rentabiliteit 60% van de woonmeubelfabrikanten en toeleveranciers

behaalde een positief resultaat; 25% leed verlies (2002: 27%). Slechts 

47% van de interieurbouwbedrijven was winstgevend.

Trends

• In interieur is er sprake van een verkorte levenscyclus van het assortiment:

mode krijgt grip op deze markt.

• Toenemende internationale uitbesteding van productie. Daardoor

ontstaan steeds meer zogenaamde kop-staartbedrijven, waarbij de

ontwerpfase in Nederland plaatsvindt, de productie elders (veelal in 

Oost-Europa en Azië) en de marketing en verkoop vervolgens wederom 

in Nederland.
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Algemeen

De meubelindustrie is onder te verdelen in drie sectoren:

woonmeubelindustrie, interieurbouw en toeleveranciers. De laatste

groep van bedrijven wint nog steeds aan belang, mede onder invloed

van de uitbestedingstendens in het bedrijfsleven.

Aantal bedrijven circa 2.300 (bron UWV), waarvan ruim 80% minder

dan 10 werknemers in dienst heeft.

Aantal werkzame personen circa 22.500; in 2003 gedaald met 6%,

vooral bij de woonmeubel- en de toeleverindustrie.

Overige kenmerken het familiebedrijf is sterk vertegenwoordigd.
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aanbod op deze markt ruim 5 mln. m2.

De bouw ten behoeve van de publieke sector wist zich tot 2004 te

onttrekken aan de gevolgen van de zwakke conjunctuur. Ook de overheid

ontkomt echter niet aan bezuinigingen, waardoor ook de nieuwbouw-

productie voor de publieke sector onder druk komt te staan.

Voor de middellange termijn wordt een voorzichtig herstel van de

productie in de utiliteitsbouw voorzien, waarbij een terugkeer naar de

niveaus van eind jaren negentig vooralsnog niet haalbaar is. Omdat de

vraag over het algemeen ‘laatcyclisch’ is en investeringen in gebouwen een

relatief lange voorbereidingsfase vergen, zal de productie ook naijlen op 

het economische herstel.

De grond-, water- en wegenbouw

De productie in de GWW-sector zal in 2004 voor het derde achtereen-

volgende jaar krimpen. De val in productie (-/- 4%) wordt nog enigszins

beperkt door de toenemende aandacht voor het onderhoud aan de

infrastructuur; de onderhoudsproductie zal dit jaar met ruim 3% stijgen.

De werkzaamheden aan de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn-Zuid zijn

over hun hoogtepunt heen en de overheid zal op korte termijn geen

nieuwe grote projecten entameren.

Naar verwachting zal de nieuwbouwproductie zich de komende jaren

stabiliseren op een peil van ongeveer € 7 mld. Hierbij is geen rekening

gehouden met een mogelijke impuls vanuit nieuwe Publiek Private

Samenwerking (PPS)-projecten. De onderhoudsproductie zal licht groeien

tot een niveau van circa € 5 mld. De overheid komt hiermee tegemoet aan

signalen die wijzen op achterstallig onderhoud aan spoorwegen, wegen,

vaarwegen, rioleringen en elektriciteitsvoorzieningen.

De bouwsector had ook in 2003 te kampen met een
straffe tegenwind. In alle drie de hoofdsegmenten
(woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur) daalde
het nieuwbouwvolume. Ook de periode 2004-2005 zal
nog lastig zijn, vooral voor de bedrijven in de utiliteits-
bouw en de grond-, water- en wegenbouw. Het magere
investeringsklimaat geeft deze sectoren onvoldoende
krachtige impulsen en ook de overheid heeft flink de
rem op de beschikbare budgetten gezet.
De bedrijven dienen dan ook alert te blijven op hun
positie. Onverminderde aandacht voor kostprijs-
beheersing, innovatief vermogen en flexibiliteit blijft
essentieel. Meer dan ooit zal van de ondernemers
strategisch management worden gevraagd.

De woningbouw

De woningnieuwbouw bereikte in 2003 met de bouw van slechts 60.000 

woningen een historisch dieptepunt. Thans lijkt de woningbouw enigszins

uit het dal omhoog te krabbelen. Voor 2004 wordt een productie van circa

65.000 nieuwbouwwoningen voorzien.

Om het bestaande woningtekort het hoofd te bieden, zullen er nog vele

jaren meer dan 80.000 woningen per jaar moeten worden gebouwd. Dit

niveau zal op korte termijn niet gehaald worden, onder andere omdat het

uitgebreide stelsel van procedures en regelgeving nog altijd een knelpunt

vormt. In tijden van ingrijpende overheidsbezuinigingen zullen bovendien

de capaciteitsproblemen bij lagere overheden niet snel verdwijnen.

Dit alles tempert de verwachtingen rondom de in 2004 gepresenteerde

Nota Ruimte, die onder andere meer mogelijkheden biedt voor

woningbouw en bedrijfshuisvesting in kleine(re) kernen/gemeenten.

Voor onderhoud, herstel en verbouw van woningen zijn de verwachtingen

voor de komende jaren gunstig. Deze markt zal profiteren van de

toenemende ouderdom van de woningvoorraad, een groeiende

kwaliteitsvraag en de toenemende investeringen in stedelijke vernieuwing.

Bij hoge nieuwbouwprijzen is het verbeteren van de eigen woning ook een

alternatief voor het verhuizen naar een dure nieuwbouwwoning.

De utiliteitsbouw

De zwakke conjunctuur slaat hard toe in de utiliteitsbouw. Na een daling

van respectievelijk 7 en 11% in 2002 en 2003 wordt voor 2004 een krimp in

de nieuwbouw voorzien van 9% (bron: EIB). Deze daling komt vooral voor

rekening van de bouw voor de private sector. Het bouwen voor de zakelijke

dienstverlening laat hierbij de grootste terugval zien. Dit heeft ook te maken

met de ontwikkelingen op de kantorenmarkt. Momenteel bedraagt het

Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar)
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Structuurgegevens

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Gehele sector

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Actieve ondernemingen (x 1000) 59,9 58,0 7,1 6,9 0,4 0,4 67,4 65,3

Arbeidsvolume (arb.jr. x 1000) 166,5 161,7 207,0 198,9 132,7 124,2 506,2 484,7

Omzet (x € 1 mld.) 15,6 15,6 29,2 29,2 26,3 25,7 71,2 70,5

Brutowinst (in % van de omzet) 52,4 52,3 42,6 42,5 34,8 34,7 41,9 41,8

Loonsom (in % van de omzet) 23,2 23,2 26,9 27,2 22,8 23,0 24,6 24,8

Resultaat voor belasting (%) 13,9 13,9 4,8 4,5 5,3 5,0 7,0 6,7

Bron: EIM

Bouw mr. J.L. van Tuinen

“De matige conjunctuur en de bouwaffaire hebben in 2003/2004 voor flinke opschudding gezorgd in de bouwwereld. Het omslagpunt lijkt nu

evenwel bereikt. De bouwproductie trekt in een aantal deelmarkten weer aan en ook qua attitude en ambitie is er sprake van een vernieuwd 

elan. Vanuit die positie en met integriteit naar de markt richten we de blik op de toekomst. Nederland staat namelijk de komende jaren nog voor

een grote bouwopgave, zowel in de nieuwbouw (denk aan het woningtekort) als op het gebied van herstructurering en renovatie.”

mr. J.L. van Tuinen, algemeen directeur BouwNed
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kleinbedrijf

B Middenbedrijf

C Grootbedrijf

D Gehele branche

A B C D

Inkopen 33,2 32,2 25,6 29,4

Werk derden 26,4 35,2 41,8 37,0

Brutowinst 40,4 32,6 32,6 33,6

Totaalkosten 35,4 27,4 27,5 28,5

w.v. arbeid* 26,2 20,8 18,4 20,3

afschrijvingen / huur 2,6 1,6 1,7 1,8

rentelasten 0,6 0,3 0,1 0,2

overige kosten 6,0 4,7 7,3 6,2

Resultaat voor belasting 5,0 5,2 5,1 5,1

* incl gewaardeerd ondernemersloon ad € 40.000

Kengetallen

A B C D

Omzet per arbeidsjaar* 172,0 211,0 269,0 227,0

Omzet per onderneming* 686 6.036 70.538 4.694

Arbeidskosten per arbeidsjaar* 45,0 44,0 49,0 46,0

Arbeidskosten in % van brutowinst 64,7 63,9 55,9 60,3

* x € 1.000,-
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Perspectief
Hoewel de woningbouw en de onderhouds-, herstel- en verbouwmarkt weer enigszins aantrekken, zal de impuls hiervan in 2004 

onvoldoende zijn om de voorziene afname van productievolume in de utiliteitsmarkt te pareren. Daarnaast gaat de bouwsector gebukt

onder een regime van prijsconcurrentie, hetgeen het rendementsherstel ernstig belemmert.

Toch lijkt de bouw in 2004 zijn conjuncturele dal te bereiken. Na dit jaar zal de totale bouwproductie weer licht toenemen, waarbij het

tempo van herstel (vooral in de utiliteitsbouw) zal afhangen van de mate waarin de economie zich verbetert.

Belangrijke items in de komende jaren zijn de voltooiing van de bouw op VINEX-locaties, de binnenstedelijke herstructurering en de

mogelijkheden voor bouw in kleine(re) kernen/gemeenten (Nota Ruimte). In de utiliteitsbouw zijn vooral de vraag- en aanbod-

verhoudingen in de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt van invloed op de nieuwbouwproductie.

Omdat de totale markt uitermate competitief blijft, zal het bieden van toegevoegde waarde de belangrijkste uitdaging zijn van veel 

aannemersbedrijven. Factoren die hierbij om aandacht vragen, zijn gestroomlijnde bedrijfsprocessen, klantgericht bouwen én strate-

gisch ondernemerschap.

Daarnaast kan de bedrijfstak zijn positie en imago verbeteren door meer openheid en transparantie te bieden aan opdrachtgevers.

Het afgelopen jaar zijn al initiatieven in deze richting getoond, die in de toekomst (met nieuwe contractvormen) verder ontwikkeld 

kunnen worden.

Omzetspecificatie (hoofd)aannemers (in %) 

Nieuwbouw woningen (34,5%)

Nieuwbouw bedrijfsgebouwen (35,8%)

Onderhoud, herstel en verbouw van woningen (15,3%)

Onderhoud, herstel en verbouw van gebouwen (11,9%)

Overige activiteiten (2,5%) Bron: EIB

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Bron: EIB

Vakbladen 

Aannemer, BouwNed, Bouwwereld, Cobouw,

Bouwmarkt, Renovatie & Onderhoud

Brancheorganisaties

• BouwNed, (035) 542 79 11, www.bouwned.nl

• Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers

(NVB), (070) 386 02 04, www.nvb-bouw.nl

Bron: EIB 

Kansen en bedreigingen

• Toenemende aandacht voor onderhoud en renovatie van oude wijken.

• Grotere klantgerichtheid en meer aandacht voor prijs-kwaliteitverhouding.

• Hogere complexiteit bouwprojecten en integrale gebiedsontwikkeling.

• Kansen die de Nota Ruimte biedt.

• Stagnatie en vertraging bouwproductie als gevolg van (overheids)-

procedures.

• Conjunctuurgevoeligheid en gebrek aan prijszettingskracht bouwsector.

• Beperkte focus op innovatie en ICT.

• Negatieve sentimenten rondom integriteit bouwsector.

(Hoofd)aannemersbedrijven 
burgerlijke en utiliteitsbouw 
Ontwikkelingen 2003

Productievolume woningnieuwbouw -/- 0,9% ten opzichte van 2002.

Productievolume utiliteitsnieuwbouw -/- 11,3% ten opzichte van 2002.

Orderportefeuille de gemiddelde werkvoorraad bedraagt 7,5 maanden,

hetgeen duidt op een lichte daling. Gebrek aan orders is nog altijd de

voornaamste oorzaak van de (lichte) stagnatie.

Bedrijfsresultaat staat onder druk, gedaald van 5,1% in 2002 naar 3,7% in

2003, circa 20% van de (vooral kleinere) bedrijven is verlieslatend.

Trends

• Ketenintegratie; achterwaarts (projectontwikkeling, ontwerp en

engineering) en voorwaarts (onderhoud, beheer, exploitatie).

• Omslag van aanbodgeoriënteerde naar vraaggeoriënteerde markt.

• Specialisatie (MKB) versus ketenmanagement en coördinatie (grootbedrijf ).

• Flexibilisering van (eigen) productiecapaciteit, bijvoorbeeld door

uitbesteding werkzaamheden.

• Industrialisering van het bouwproces (prefabricage).
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Algemeen

Aannemersbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw hebben als

kernactiviteit het (in opdracht) uitvoeren van werkzaamheden op het

vlak van nieuwbouw, renovatie (verbouw en herstel) en onderhoud 

van woningen en bedrijfsgebouwen.

Aantal bedrijven ruim 21.000, waarvan 99% behoort tot het MKB 

en circa 60% betrekking heeft op ondernemers zonder personeel.

Opdrachtverkrijging indicatief (in % van het productievolume)

aanbesteding 25%, enkelvoudige uitnodiging 25%, bouwteamverband

25%, eigenrisicobouw 15%, overig 10%.

Aantal werkzame personen circa 163.000; verwachte daling in 2004 2%.

Overige kenmerken omzetaandeel MKB circa 55%.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kleinbedrijf

B Middenbedrijf

C Grootbedrijf

D Gehele branche

A B C D

Inkopen 37,5 34,0 29,8 31,2

Werk derden 16,0 22,9 32,4 29,1

Brutowinst 46,5 43,1 37,8 39,7

Totaalkosten 41,2 38,9 34,3 36,0

w.v. arbeid* 24,1 23,9 19,7 21,3

afschrijvingen / huur 7,0 4,7 3,6 4,1

rentelasten 1,5 0,6 0,1 0,3

overige kosten 8,6 9,7 10,9 10,3

Resultaat voor belasting 5,3 4,2 3,5 3,7

* inclusief gewaardeerd ondernemersloon ad € 40.000

Kengetallen

A B C D

Omzet per arbeidsjaar* 179,0 180,0 246,0 216,0

Omzet per onderneming* 892 6.754 71.643 8.221

Arbeidskosten per arbeidsjaar* 43,0 43,0 48,0 46,0

Arbeidskosten in % van brutowinst 51,7 55,4 51,6 53,6

* x € 1.000,-
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Perspectief
Het niveau van bedrijvigheid in de GWW-sector stond de laatste jaren mede onder invloed van grote infrastructurele werken. Nu de

werkzaamheden aan de Betuwelijn en de HSL-Zuid over hun hoogtepunt heen zijn, keren de nieuwbouwactiviteiten in de GWW terug

naar een meer regulier niveau. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat dit niveau in elk geval in 2004 nog sterk onder druk staat

van de zwakke conjunctuur. Voor 2004 voorziet het EIB dan ook nog een daling van de nieuwbouwproductie met 4%. Hier staat evenwel

een stijging van de onderhoudsproductie met 3,4% tegenover. Per saldo zal de bedrijvigheid in 2004 met ruim 1% afnemen.

Naar verwachting zal de nieuwbouwproductie zich de komende jaren stabiliseren op een peil van ongeveer € 7 mld. Hierbij is geen

rekening gehouden met een mogelijke impuls vanuit nieuwe PPS-projecten. De onderhoudsproductie zal licht groeien tot een niveau

van circa € 5 mld.

Niet alleen het productievolume is echter van invloed op de situatie in de branche. Ook het prijsniveau bepaalt de uiteindelijke 

rendementen. Geconstateerd moet worden dat de hevige prijsconcurrentie de marges al enige tijd onder zware druk zet. Op korte 

termijn zien we hierin geen substantiële verbetering. Bedrijven kunnen zich (enigszins) aan de prijsconcurrentie onttrekken door zich

richting opdrachtgevers te onderscheiden en taken in het voor- en natraject van infrastructurele werken op zich te nemen.

Omzetspecificatie (in %) 

Woningbouwprojecten (2,7%)

Utiliteitsbouwprojecten (3,9%)

Infrastructurele werken (80,4%)

Cultuurtechnische werken (2%)

Kust- en oeverwerken (4,1%)

Overige activiteiten (6,9%) Bron: EIB

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Bron: CBS, EIB, Rabobank

Vakbladen

Asfalt (VBW), Cobouw, Grondverzet & Bouw-

transport, Land + Water, Vianed Magazine

Brancheorganisaties

• Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven

Nederland (OBN), (030) 604 22 94, www.obn.nl

• Vereniging Infrastructuur Aannemers

Nederland (Vianed), (0182) 56 73 33,

www.vianed.nl

• Vereniging van Boor-, Kabelleg- en

Buizenlegbedrijven (Bolegbo-vok),

(0182) 56 73 88, www.bolegbo.nl

• Vereniging van waterbouwers in Bagger-, Kust-,

en Oeverwerken (VBKO), (0182) 56 73 67,

www.vbko.nl

Bron: EIB

Kansen en bedreigingen

• Bezuinigingen bij de overheid (belangrijkste opdrachtgever) leiden 

tot herprioritering en vertraging bij de realisatie van infrastructuur.

• Door bouwfraude voeren publieke opdrachtgevers een formeler

aanbestedingsbeleid.

• Kwaliteitszorg en erkenningsregelingen dragen bij aan een beter imago

van de branche en een betere beheersing van de interne organisatie.

• Toenemende aandacht voor publiek-private samenwerking (pps) bij

realisatie van projecten.

• Goede perspectieven voor de onderhoudsmarkt door de achterstanden 

in het onderhoud van de bestaande infrastructuur.

(Hoofd)aannemersbedrijven 
grond-, water- en wegenbouw 
Ontwikkelingen 2003

Productievolume nieuwbouw-/herstelproductie daalde met 6%, terwijl de

onderhoudsproductie nagenoeg stabiliseerde (-/-0,4%).

Rendement staat onder druk; gedaald van 3,7% van de omzet in 2002 naar

circa 2,8% in 2003.

Orderportefeuille de gemiddelde werkvoorraad is in de loop van 2003

gedaald van 5,4 naar 4,4 maanden per ultimo 2003.

Trends

• Grote concurrentie in de markt; prijs heeft (te) zwaar accent bij

inschrijvingen op potentiële opdrachten.

• Toenemende inzet van innovatieve contractvormen, zoals ‘design and

construct’, ‘design, build and maintain’ en ‘design, build finance and

maintain’

• Aandacht voor strategische keuzen; diversificatie, specialisatie en integratie.

• Streven naar het verminderen van de binnenjaarlijkse discontinuïteit.
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Algemeen

Binnen de sector grond-, water- en wegenbouw (GWW) bestaat een

grote diversiteit aan werkzaamheden. Enerzijds zijn dit zogenaamde

natte werkzaamheden, zoals bagger-, kust- en oeverwerken en

anderzijds droge werkzaamheden, zoals wegenbouw, droge

waterbouw, grondverzet, bestratingen en kabel- en buizenwerk.

Het grootbedrijf domineert in de GWW met een omzetaandeel van

61%, gevolgd door het middenbedrijf (27%) en het kleinbedrijf (12%).

De belangrijkste opdrachtgevers zijn de diverse overheden (circa 50%

van de omzet), het bedrijfsleven inclusief woningcorporaties (20%) en

de hoofdaannemers (20%).

Aantal bedrijven circa 5.000, waarvan circa 35% ondernemer zonder

personeel.

Aantal werkzame personen circa 35.000 fte's, waarvan 65%

uitvoerend en 35% indirect.
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Vastgoedindex (rendementen op vastgoed)

A 2000 D 2003

B 2001 E Gemiddelde laatste 5 jaar

C 2002

Totaal rendement A B C D E

Winkels 12,1 9,9 9,9 9,1 10,9

Kantoren 15,2 11,8 8,3 4,8 11,0

Woningen 18,6 12,1 8,3 7,1 12,5

Bedrijfsruimten 12,6 10,5 9,5 6,5 11,4

Gemengd / overige 16,5 10,9 10,6 10,5 12,8

Totaal 16,1 11,4 8,8 7,1 11,8

Waardegroei A B C D E

Winkels 4,5 2,5 2,5 2,4 3,4

Kantoren 7,2 4,1 0,8 -2,5 3,3

Woningen 13,3 7,4 3,9 2,9 7,7

Bedrijfsruimten 4,0 2,0 0,8 -1,8 2,7

Gemengd / overige 9,0 3,9 3,7 3,6 5,6

Totaal 9,4 5,1 2,6 1,0 5,3

Direct rendement A B C D E

Winkels 7,5 7,3 7,4 7,4 7,5

Kantoren 8,0 7,6 7,5 7,3 7,8

Woningen 5,3 4,7 4,3 4,2 4,8

Bedrijfsruimten 8,6 8,5 8,7 8,3 8,7

Gemengd / overige 7,5 7,0 6,9 7,0 7,2

Totaal 6,6 6,3 6,1 6,0 6,4
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Perspectief
De vastgoedmarkt zal ook in 2004 een verstoord beeld laten zien. Op de woningmarkt blijft de zwakke conjunctuur voelbaar in de 

duurdere koopsegmenten. Leegstand in de commerciële vastgoedmarkt (met name kantoren en bedrijfsruimte) noodzaakt marktpartijen

zich in te stellen op een nieuw evenwicht in deze markt. Dat evenwicht zal zich in de komende jaren op een structureel lager niveau

bevinden dan in de afgelopen jaren. De vraag naar nieuwe ruimte zal grotendeels vervangingsvraag betreffen. Met name minder 

courante kantoor- en bedrijfspanden op secundaire locaties kunnen hierdoor structurele leegstand gaan vertonen. Ook de winkelmarkt is

in een negatieve stemming, met name door tegenvallende consumentenbestedingen. Verwacht wordt echter dat de winkelmarkt zich bij

een aantrekkende economie snel zal herstellen. Adequaat beleggen in vastgoed zal in de toekomst nog meer dan voorheen marktkennis,

flexibiliteit en deskundigheid vergen.

In de vastgoedbeleggingsmarkt blijft het beleggingsvolume ook in 2004 op peil door de aanhoudende vraag naar kwalitatief hoogstaand

vastgoed (en huurders) op goede locaties.

De aanhoudende vraag wordt mede veroorzaakt door het gunstige rendement-risicoprofiel van het Nederlandse vastgoed. Daarom en

vanuit het oogpunt van risicospreiding blijft het ook voor grote partijen, zoals institutionele beleggers, attractief om in Nederlands 

vastgoed te investeren. Ook lijkt er toenemende belangstelling vanuit het buitenland (USA). Het percentage buitenlandse (nu nog vooral

Duitse) beleggingen in vastgoed in Nederland schommelt reeds tussen de 20% en 30%.
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Vakbladen

Property NL Magazine, Steengoed,

Vastgoedmarkt

Brancheorganisaties

• Vereniging van Institutionele Beleggers in

vastgoed Nederland (IVBN), (070) 300 03 71,

www.IVBN.nl

• Vastgoed Belang, (020) 346 31 23,

www.vastgoedbelang.nl

Bron: Stichting ROZ-vastgoedindex (ROZ/ IPD) 

Kansen en bedreigingen

• Verruiming van het huurbeleid per 1 juli 2005 onder voorwaarde van meer

investeringen in de huurwoningensector.

• De nieuwe Nota Ruimte stelt een vereenvoudiging en versnelling van de

bouwprocedures voor.

• Nederlands vestigingsklimaat verliest terrein ten opzichte van het buitenland.

Belegging in vastgoed 

Ontwikkelingen 2003

• In de woningmarkt is de vraag naar huurwoningen toegenomen.

• In de kantorenmarkt is het aanbod met 13% gestegen tot een recordniveau

van 5,3 mln. m2. De opname is met 1,5 mln. m2 gelijk gebleven aan die in

2002.

• In de winkelmarkt is het aanbod met 7% opgelopen tot 779.000 m2.

De opname is met 8% gestegen tot 690.000 m2.

• In de bedrijfsruimtemarkt is het aanbod met 16% gestegen tot 6,9 mln. m2.

De opname is met 1,7 mln. m2 redelijk op peil gebleven.

• Voor de vastgoedbeleggingsmarkt is 2003 een positief jaar geweest.

Oorzaken hiervan zijn de lage rente, de aanhoudende gelddruk bij (Duitse)

fondsen en de groeiende voorraad kwalitatief hoogwaardig vastgoed.

Trends

• Nieuwbouwproductie staat onder druk.

• Huurprijzen commerciële ruimtes dalen door toegenomen leegstand.

• Versterkte aandacht voor de kwaliteit van de locaties en huurders.

• Beleggers eisen hogere aanvangsrendementen als compensatie voor

oplopende risico’s.

• Voorkeur huurders voor kortlopende huurcontracten (korter dan vijf jaar).
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Algemeen

Belegging in vastgoed omvat de handel in aandelen in vastgoedfondsen

(indirect beleggen), en de handel in en verhuur (exploitatie) van onroerende

zaken (direct beleggen).

Doel daarbij is het behalen van rendement (vaak op lange termijn). Dit

rendement valt uiteen in direct rendement (huurinkomsten minus

exploitatiekosten) en indirect rendement (waardeontwikkeling).

De groep vastgoedbeleggers (uit binnen- en buitenland) bestaat uit circa 

100 institutionele beleggers (verzekeraars en pensioenfondsen), beursfondsen

en niet-beursgenoteerde fondsen en ongeveer 45.000 particuliere beleggers.

De laatste jaren nemen ook de besloten vastgoedfondsen (maatschappen/

cv’s) een grote vlucht. Een aparte categorie vormen de circa 550

woningcorporaties (exploitatie vastgoed op non-profitbasis.).

Naast woningen exploiteren vastgoedbeleggers ook commerciële ruimtes

(kantoren, winkels, bedrijfsruimtes en overig commercieel vastgoed).
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Gehele branche 9,8 werkzame personen

B Gehele branche 72,8 werkzame personen

A B

Inkopen + werk derden 45,5 46,5

Brutowinst 54,5 53,5

Totaalkosten 49,1 47,5

w.v. personeel direct 22,6 24,0

personeel indirect 12,2 11,9

overige kosten 14,3 11,6

Bedrijfsresultaat 5,4 6,0

Kengetallen

A B

Omzet per onderneming* 883,2 7.094,1

Omzet per arbeidsjaar* 89,8 97,4

Omzet per directe kracht* 120,8 134,5

Loonkosten per directe kracht* 26,1 30.6

Loonkosten per directe kracht in % van de brutowinst 39,6 42,6

* x € 1.000,-
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Perspectief
In 2004 zal de installatiemarkt een beperkt herstel laten zien. De markt voor gawalo/s zal licht groeien, terwijl die voor elektrotechniek

beperkt zal teruglopen. Het productievolume van de deelmarkten centrale verwarming en luchtbehandeling zal ongewijzigd blijven.

Pas vanaf 2005 zullen alle drie de deelmarkten van de installatiebranche weer een groei van het productievolume laten zien. De groei zal

dan naar verwachting hoger zijn dan die van de totale bouwsector. De installatiequote zal dus stijgen.

De veranderende installatiemarkt vraagt de installatiebedrijven strategische keuzes te maken. Hierbij kan worden gedacht aan een keuze

voor specialisatie of juist voor het aanbieden van totaaloplossingen voor de klant (system integrator). Een complicerende factor bij de

strategische keuze is dat de installatiebranche een zeer gefragmenteerde markt kent. Dit wordt veroorzaakt door:

• de vele deelmarkten, waardoor de aangeboden oplossingen zeer klantspecifiek moeten zijn;

• het grote technische bereik, dat maar moeilijk door één onderneming kan worden aangeboden;

• het veelal ontbreken van schaalvoordelen in de uitvoering, waardoor standaardisatie van de productie zeer moeilijk is;

• het belang van lokale netwerken en contacten bij het verkrijgen van orders.

Het ligt overigens voor de hand dat verdere schaalvergroting zal plaatsvinden door samenwerking, fusies en overnames in de branche

met als doel het goed bewerken van deze gefragmenteerde markt.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 

-3

0

3

6

9

12

15

Elektrotechnische installatiebedrijven

Werktuigkundige installatiebedrijven

1999 2000 2001 2002 2003
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Vakbladen

De Sanitair- en Tegelspecialist, Elektro Magazine

Installatie, Electronica/elektrotechniek, Gawalo,

Intech (Electro en ICT/Klimaat en Sanitair),

Installatie Journaal, Installatie en Sanitair

Magazine, Keuken en Badtechniek, Koude &

Luchtbehandeling, Verwarming en Ventilatie

Brancheorganisaties

• Uneto-VNI, Zoetermeer, (079) 325 06 50,

www.uneto-vni.nl

• Nederlandse Vereniging van ondernemingen

op het gebied van de Koudetechniek en

Luchtbehandeling (NVKL), Zoetermeer,

(079) 353 12 59, www.nvkl.nl

Bron: Uneto-VNI

Kansen en bedreigingen

• Sinds oktober 2003 is de energiepremieregeling voor energiebesparende

maatregelen (zoals woningisolatie en de aankoop van energiezuinige

apparaten) afgeschaft.

• Sinds 1 juli 2004 kunnen ook huishoudens en kleine bedrijven zelf hun

leverancier van elektriciteit en gas kiezen. De concurrentie tussen

energiebedrijven leidt ertoe dat energiebedrijven ook andere diensten

aanbieden. Ze begeven zich ook op de installatiemarkt via eigen

combinaties of samenwerking met grotere installatiebedrijven.

• De overheid gaat periodieke keuringen van gas-, water- en elektrische

installaties in woningen mogelijk wettelijk verplichten.

Elektrotechnische en werktuigkundige
installatiebedrijven
Ontwikkelingen 2003

Productievolume net zoals in 2002 is er ook in 2003 een afname van het

productievolume. Elektrotechnische installatie: -/- 3,4%, centrale verwarming

en luchtbehandeling: -/- 2,3%, gawalo/s: -/- 1,4%. De grootste daling is

waarneembaar bij nieuwbouw en groot onderhoud (renovatie) van

utiliteitsgebouwen.

Installatiequote (aandeel installatiewerk in totale bouwproductie)

opnieuw toegenomen, tot ruim 25%.

Trends

• De installatiequote blijft stijgen.

• Het ‘traditionele’ installatiewerk neemt af door de opkomst van nieuwe

installatieconcepten, zoals industrieel installeren en ‘draadloze technieken’.

Voorts zijn er nieuwe aandachtsvelden, zoals domotica, mechatronica,

informatie- en communicatietechnologie.

• Het aantal franchise- en marketingformules in de branche neemt toe.
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Algemeen

Tot de installatiebedrijven behoren elektrotechnische en

werktuigkundige installatiebedrijven.

De werktuigkundige installatiebedrijven kunnen als volgt worden

onderverdeeld:

• centrale verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatiebedrijven

(CV/LB-bedrijven);

• loodgieters-, fitters- en sanitairbedrijven (gawalo/s).

Van de 10.000 bedrijven in de branche heeft 40% geen personeel in

dienst. Daartegenover staat dat de tien grootste bedrijven werk

bieden aan ongeveer een kwart van de werknemers in de branche 

(in totaal circa 118.000 werknemers).

De branche realiseert een omzet van circa € 10 mld.

De omzetverdeling naar deelsector is als volgt:

• elektrotechnische installatie (omzetaandeel 47%);

• centrale verwarming en luchtbehandeling (29%);

• gawalo/s (24%).
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Schilders gehele branche

B Stukadoors gehele branche

C Plafond- en wandmontage gehele branche

D Vloeren aanbrengen gehele branche

A B C D

Inkopen + werk derden 17,9 20,8 39,9 38,1

Brutowinst 82,1 79,2 60,1 61,9

Totaalkosten 66,6 62,4 47,2 41,6

w.v. personeel (excl. Directiesalaris) 53,3 47,8 37,6 24,0

afschrijvingen 2,6 2,5 0,9 3,1

overige kosten 10,7 12,1 8,7 14,5

Bedrijfsresultaat 15,5 16,8 12,9 20,3

Kengetallen

A B C D

Omzet per arbeidsjaar* 66,8 65,0 110,8 102,0

Brutowinst per arbeidsjaar* 54,9 51,5 66,6 63,1

Loonkosten per arbeidsjaar* 37,9 35,8 35,2 29,0

Loonkosten in % van de brutowinst 69,0 69,5 52,9 46,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
De markt voor afbouwbedrijven zal in 2004 en 2005 nog een zeer bescheiden ontwikkeling laten zien. In de branche zijn de omzetvoor-

uitzichten voor de schildersbedrijven relatief nog het best. Deze bedrijven kunnen meer werk verkrijgen op het gebied van onderhouds-

schilderwerk aan met name woningen. De opdrachtenstroom uit nieuwbouwinvesteringen in de utiliteitsbouw blijft de komende jaren

beperkt.

Naar verwachting zal de groei van het productievolume van stukadoorsbedrijven in 2004 en 2005 beperkt blijven. Deze bedrijven 

behalen namelijk een relatief groot deel van hun omzet uit de markt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen.

Voor de wand-, vloer- en overige afbouwbedrijven wordt voor 2004 zelfs een lichte daling voorzien. Vanaf 2005 zal het productievolume

weer beperkt kunnen stijgen.

De geringe productieontwikkeling in de afbouwmarkt zal ertoe leiden dat de concurrentie in de branche zeer scherp blijft. Naast de 

concurrentie is er de kritische consument/opdrachtgever, die meer dan voorheen op de prijs let en meerdere offertes opvraagt. Dit alles

leidt ertoe dat de marges in de afbouwbranche voorlopig onder druk blijven staan.

Kansen liggen er voor resultaat- en klantgerichte afbouwbedrijven. Samenwerking met bedrijven uit andere deelsectoren in de afbouw-

markt kan daarbij een belangrijke pre zijn omdat daardoor een aanbod van volledig op elkaar afgestemde diensten kan worden 

ontwikkeld.

Omzetspecificatie (in % totale omzet) 

  

Nieuwb./verb. woningen

Onderh. woningen

Nieuwb./verb. bedrijfsgeb.

Onderhoud bedrijfsgeb.

Overige activiteiten

Schildersbedr.

(15,0%)

(33,0%)

(11,0%) 

(25,0%) 

(16,0%)                                                    

Stukadoorsbedr.

(58,0%)

(14,0%)

(23,0%)

(5,0%) 

(0,0%)

Bron: Hoofd Bedrijfschap Afbouw en Onderhoud, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Bron: EIM, EIB, Federatie en Afbouw
Bedrijfschappen, bewerking Rabobank

Vakbladen

Eisma’s Schildersblad, FOSAG-Actueel, Mebest,

NOA Magazine, Vakbericht (Bedrijfschap),

Schildersvakkrant

Brancheorganisaties

• Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud

(HAO), (070) 336 65 66, www.hao.nl

• Koninklijke Vereniging Federatie van

Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings-,

en Glaszetbedrijf (FOSAG), (0182) 57 14 44,

www.fosag.nl

• Nederlandse Ondernemersvereniging voor

Afbouwbedrijven (NOA), (0318) 52 72 90,

www.noanederland.nl 

• Werkgeversvereniging Vastgoedonderhoud 

en Afwerkbedrijven (WVB), (078) 620 28 31,

www.wvb.nl 

Bron: Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud,

EIM, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Het lage BTW-tarief van 6% voor het schilders- en stukadoorsonderhoud,

dat als experiment op 1 januari 2000 is ingevoerd, wordt ten minste

gehandhaafd tot 1 januari 2006.

• De schildersbranche kampt met vergrijzing van het personeel. Circa

eenderde van de werknemers bij schildersbedrijven is ouder dan 44 jaar.

• De branche kent een bovengemiddeld personeelsverloop. Het personeels-

bestand in de afbouwbranche verandert jaarlijks met gemiddeld 20% door

komst of vertrek van personeel.

• Ondernemers trachten de kostprijs te verlagen door buitenlandse

werknemers in te schakelen.

Afbouwbedrijven

Ontwikkelingen 2003

• Het productievolume van de afbouwbedrijven is in 2003 afgenomen als

gevolg van de gedaalde nieuwbouwproductie van woningen en

commerciële ruimten en de geringe groei van de markt voor renovatie en

onderhoud.

• Door het afgenomen productievolume in de afbouwbranche zijn de

omzet en winstontwikkeling onder druk komen staan.

• Eind 2003 is besloten dat de schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijven

hun deelname aan het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud

(ingesteld per januari 2003) zullen beëindigen en dat alleen de

stukadoorsbedrijven het bedrijfschap zullen voortzetten.

Trends

• Aandacht voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

• Toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel.

• De particulierenmarkt wordt steeds belangrijker door de toename van het

aandeel koopwoningen in het totale woningenbestand.
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Algemeen

De afbouwbranche telt zo’n 15.000 bedrijven, die een of meer van de

volgende activiteiten als hoofd- of nevenactiviteit verrichten:

• schilderen, glas zetten en wanden afwerken;

• stukadoorswerkzaamheden;

• plafond- en wandmontage;

• blokken stellen;

• vloeren aanbrengen en terrazzoproducten vervaardigen.

Als alleen naar de hoofdactiviteit wordt gekeken, zijn er in de schilders-

branche ongeveer 6.300 bedrijven actief, waarvan 3.700 bedrijven met

en 2.600 bedrijven zonder personeel. De productiewaarde van de

schildersbedrijven bedraagt zo’n € 2,6 mld.

In de stukadoors-, afbouw- en terrazzovervaardigingsbranche (SATV-

branche) zijn ongeveer 3.700 bedrijven actief, waarvan 1.900 bedrijven

met en 1.800 bedrijven zonder personeel. De productiewaarde van

deze bedrijven bedraagt zo’n € 1,7 mld.
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Willen de groothandelsbedrijven overleven en gedijen, dan zijn innovatie

en schaalvergroting kritieke succesfactoren.

Innovatief gedrag is vooral nodig om te kunnen anticiperen op de steeds

grilliger wordende consument en op de nieuwe technologische

ontwikkelingen (e-business, logistiek).Technische kennis is met name van

belang om integratie van activiteiten in de keten te kunnen oplossen met

ICT-toepassingen zoals EDI (electronic data interchange), ECR (efficient

consumer response) en dergelijke.

Een juiste schaalgrootte is van belang om te kunnen profiteren van de

internationale mogelijkheden en om investeringen in logistiek en 

e-commerce te kunnen dragen. Schaalgrootte is ook belangrijk om een

sterke inkoopmacht te kunnen vormen en overheadkosten te drukken.

De groothandel dient zijn meerwaarde in de keten permanent te bewijzen

om de continuïteit te waarborgen. De succesvolle groothandel zal als een

complete logistieke dienstverlener moeten opereren. Daarvoor zijn nodig:

geavanceerde voorraad- en informatiesystemen, snelle leveringen,

betrouwbaarheid, een breed assortiment, kennis en service.

De betekenis van de groothandel voor zowel de binnen-
landse productie en distributie als de internationale
handel is onomstreden. De groothandelsomzet in 2003
bedroeg ruim € 257 mld. Ten opzichte van 2002 is
sprake geweest van een geringe groei. De prognoses
voor 2004 en 2005 laten een iets gunstiger beeld zien.
De verwachting is dat de omzet zal stijgen, de winst-
gevendheid zal toenemen, en de werkgelegenheid licht
zal groeien.
In vergelijking met andere sectoren, zoals de bouwnij-
verheid en de detailhandel, is de verwachte volume-
groei in de groothandel behoorlijk te noemen.
In totaal telt de sector ruim 56.000 ondernemingen,
waarbinnen meer dan 485.000 personen werkzaam zijn.

Ook internationaal speelt de groothandel een rol van betekenis. Zo neemt

de groothandel een kleine 40% van de export voor zijn rekening. De uit-

breiding van de Europese Unie in 2004 met tien en later met nog eens drie

landen biedt naar verwachting kansen voor de groothandel. De goederen-

handel met de belangrijkste afzetgebieden Polen, Tsjechië en Hongarije is

momenteel met zo’n 2-3% beperkt maar laat wel groei zien. De verwachting

is dan ook dat niet alleen de exporterende, maar ook de importerende

groothandel de komende jaren zal profiteren van deze uitbreiding.

Onder de groothandel rekenen we alle bedrijven die voor eigen risico en

rekening goederen verhandelen die niet binnen de eigen onderneming zijn

vervaardigd. Deze goederen worden geleverd aan bedrijven, waaronder de

zakelijke eindverbruiker. De belangrijkste hoofdfunctie is daarmee het

efficiënt voortstuwen van goederen door de bedrijfskolom. In toenemende

mate richt de groothandel zich ook op andere functies, die de hoofdfunctie

ondersteunen. De belangrijkste functies van de groothandel zijn: logistiek

(voorraad houden, transport,‘ontbulken’), commercieel (assortiment, verkoop,

promotie), financieel (financiering, risico dragen), communicatie (markt- en

productinformatie, advies), bewerking (assembleren, verpakken, repareren).

Het is mede afhankelijk van de vraag van de afnemers welke functies

worden geleverd; niet alle functies worden geleverd aan alle afnemers. De

toegevoegde waarde van de groothandel wordt echter wel bepaald door

het gegeven dat bepaalde functies kúnnen worden uitgevoerd.

De groothandel opereert in een dynamische omgeving. Ontwikkelingen

volgen elkaar steeds sneller op. Naast globalisering zien we een

toenemende macht van afnemers. Deze vragen om een breed assortiment

van producten en diensten, directe levering en scherpe prijzen.

Dit leidt tot steeds toenemende concurrentie en smallere marges, maar ook

tot samenwerking, concentratie en uitschakeling (sanering).

Omzetmutaties  (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 

Omzetwaarde 

Omzetvolume 

Omzetprijs 

Exportwaarde

2003 2004 2005

Bron: CBS
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Volumemutaties (in %) 

Kleinbedrijf 
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Grootbedrijf

2003 2004 2005

Bron: EIM
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Structuurgegevens

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Gehele sector

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Actieve ondernemingen (x 1000)                            49,1 48,9 6,6 6,6 0,5 0,5 56,2 56,0

Arbeidsvolume (arb.jr. x 1000)                               143,2 142,0 197,6 196,0 124,3 123,4 465,2 461,4

Omzet (x € 1 mld.)                                    54,2 55,1 103,2 104,8 105,4 107,1 262,8 267,0

Export (x € 1 mld.)                                    4,1 4,1 10,2 10,2 7,9 7,8 22,2 22,1

Brutowinst (in % van de omzet)                               22,6 22,6 19,5 19,5 21,3 21,3 20,9 20,9

Loonsom (in % van de omzet)                               7,1 7,3 7,6 7,8 5,2 5,4 6,6 6,7

Resultaat voor belasting (%)                                5,3 5,2 2,8 2,7 2,3 2,1 3,1 3,0

Bron: EIM

Groothandel Mr. H. van Dalfsen

“Alleen het doorschuiven van goederen is beslist onvoldoende om continuïteit in de groothandelssector te waarborgen. Daarvoor moet toege-

voegde waarde geboden worden. Gezien de huidige ontwikkeling van de groothandel en de bovengemiddelde groei ten opzichte van andere

sectoren, ben ik van mening dat de sector op de goede weg is. Door nog meer samenwerking in de keten, door de internationalisatie als uitdaging

te zien en door voortdurend kostenbeheersing na te streven kan de groothandelssector de uitdagingen van de toekomst aangaan.”

Mr. H. van Dalfsen, MODINT, ondernemersorganisatie voor mode, interieur en textiel



Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Importeurs

B Groothandel in onderdelen

C Groothandel in banden

A B C

Inkopen 92,8 77,8 88,5

Brutowinst 7,2 22,2 11,5

Overige opbrengsten 0,9 0,4 0,5

w.o. rentebaten 0,4 0,3 0,1

Totaalkosten 6,5 19,4 11,1

w.v. personeel 1,5 9,6 4,8

afschrijvingen 0,3 1,2 0,6

rentelasten 0,6 1,1 1,3

huisvesting 0,2 1,6 0,6

autokosten 0,1 1,0 0,4

verkoop 3,1 2,2 1,9

overige kosten 0,7 2,7 1,5

Bedrijfsresultaat 1,6 3,2 0,9

Kengetallen

A B C

Omzet per arbeidsjaar* 4.100,0 335,0 750,0

Brutowinst per arbeidsjaar* 310,0 76,0 87,0

Loonkosten per arbeidsjaar* 62,0 38,0 38,0

Omzet per onderneming (x € 1 mln.) 475,0 2,0 9,0

* x € 1.000,-

Kansen en bedreigingen

• Onderhoudsbehoefte auto’s neemt af; dus minder werkplaatsbezoek.

• Levenscyclus automotiveonderdelen stijgt.

• Gemiddelde levensduur van personenauto’s in Nederland stijgt.

• Afnemende onderhoudsdiscipline bij autogebruiker.

• Stijgende behoefte aan high-techparts bij consument.

• Toenemende complexiteit personenauto stelt steeds hogere eisen aan het

personeel van zowel dealerbedrijf als universele autobedrijf.

• Langzaamaan ontstaat acceptatie e-commercetoepassing bij universele

afnemers, waardoor efficiency toeneemt.

Groothandel in auto’s en accessoires 

Ontwikkelingen 2003 

Wagenpark het totale Nederlandse autopark is wederom gegroeid tot bijna

7,9 mln. Daarbij gaat het om bijna 6,9 mln. personenauto’s (+ 145.000) en ruim

1 mln. bedrijfsauto’s (+ 43.000). De gemiddelde levensduur van de personen-

auto in Nederland is toegenomen tot 14,6 jaar.

Verkopen nieuw 488.977 (-/- 4,3%) personenauto’s, 77.045 (-/- 4,5%)

bestelauto’s en 13.947 (-/-5,7%) vrachtwagens.

Aantal bedrijven circa 1.500 licht dalend.

Assortiment circa 40.000 artikelen (stijgend).

Trends

• Voor- en achterwaartse integratie van bedrijfsactiviteiten in de autobranche.

• Directe communicatie tussen componentenfabrikant/-importeur en garagist.

• Schaalvergroting zet door.

• De binding met de garagist wordt versterkt door het aanbieden van een

totaalconcept.

• Specialisatie in producten (dieper assortiment niches) of per regio.

• Verdwijnen van verschil in kwaliteitsperceptie tussen (merk)originele

onderdelen (autofabrikant) en originele onderdelen van zogenaamde

matching quality (componentenfabrikant).

• Toenemende service en dienstverlening (leveringssnelheid en frequentie).
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Algemeen

De branche omvat de groothandel in auto’s, onderdelen en accessoires

en banden. De groothandel in auto’s is belegd bij de nationale auto-

importeurs. In steeds sterkere mate levert de importeur of de fabrikant

tevens aanvullende diensten; hierbij moet dan vooral gedacht worden

aan financiële diensten zoals het bieden van bank- en verzekerings-

producten. De groothandel in onderdelen en accessoires richt zich met

name op het niet-merkgebonden kanaal. De toegevoegde waarde van

deze groothandel ligt vooral in de marketing en de organisatie van

logistieke processen vanaf de fabrikant tot de levering van het product

aan de eindgebruiker.

Perspectief
De nieuwe Europese regelgeving inzake distributie van auto’s heeft haar invloed al doen gelden in de aftersalesmarkt. Bij de consument

heerste de overtuiging dat het merkoriginele onderdeel van een autofabrikant van betere kwaliteit was dan het originele onderdeel

(matching quality) van een componentenfabrikant. Deze overtuiging is langzaamaan aan het veranderen. Het merkgebonden kanaal is

bezig zijn bestelsystemen toegankelijk te maken voor het universele autobedrijf en de (merk)onderdelen te distribueren naar de 

universele garagist. De prijsstelling van het (merk)originele onderdeel wordt op de nieuwe marktsituatie aangepast. De universele groot-

handel op zijn beurt tracht door het aanbieden van werkplaatsconcepten, ondersteuning met technische info en geautomatiseerde

bestelsystemen de band met de garagist te versterken. Door de on-linecommunicatie tussen importeur/componentfabrikant en de 

garagist verandert de functie van de tussenliggende schakels in de keten. Verwacht wordt dat nog meer dan voorheen de nadruk op

logistieke dienstverlening komt te liggen. De grote (merk)dealerholdings onderzoeken serieus de mogelijkheden die de nieuwe

Europese wetgeving ze biedt door zich te oriënteren op nieuwe toeleveranciers die de onderdelenvoorziening kunnen verzorgen.

De universele groothandel heeft door zijn sterke distributienetwerk nog een duidelijke pre ten opzichte van andere marktpartijen.

Deze voorsprong kan door verbetering van het logistieke proces bij andere marktpartijen snel veranderen. De voortgaande concentratie

van componentenfabrikanten noopt de groothandel tot samenwerking en vorming van strategische allianties.

Het perspectief voor de groothandel in onderdelen en accessoires is ondanks de sterk toegenomen concurrentie gematigd positief.

Door het ouder wordende wagenpark, de verschuiving van reparatie naar vervanging van onderdelen in de werkplaats en de stijgende

vraag naar (hightech) info-entertainmentparts zal de omzet licht stijgen. Duidelijk is dat de concurrentietoename leidt tot verschraling

van de marges.

Omzetontwikkeling registraties (1995=100) 
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Bron: RDC

Vakbladen

Autokompas, Automobiel Management,

Automotive, RAI Voorrang, VACO Nieuws

Brancheorganisaties

• RAI Vereniging, (020) 504 49 49, www.autorai.nl

• VACO, (071) 568 69 70, www.vaco.nl

Bron: CBS, EIM
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Verzendexporteur snijbloemen

B Buitenland verzendexporteur potplanten

A B

Inkopen 73,3 77,0

Brutowinst 26,7 23,0

Totaal kosten 25,4 20,7

w.v. personeel (excl. chauffeurs) 8,9 7,0

transportkosten 8,0 8,3

huisvesting* 1,8 1,2

verkoop 0,4 0,3

kosten voor verpakking en t.b.v vervoer 2,0 0,9

personenauto's* 0,5 0,4

inkoop 0,2 0,1

inkomend vervoer (derden en/of eigen) 0,2 0,4

uitbestede activiteiten logistiek 0,9 0,4

debiteuren 0,6 0,4

kantoor en algemeen* 1,6 1,2

Financiële lasten 0,3 0,1

Bedrijfsresultaat 1,3 2,3

* = incl. afschrijving

Kengetallen

A B

Omzet per arbeidsjaar* 422,9 642,2

Omzet per onderneming** 42,1 26,4

Debiteurentermijn (in dagen) 42,0 53,0

Arbeidsjaren per onderneming 99,6 41,2

* x € 1.000,-

** x € 1 mln.
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Perspectief
De Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten vervult een dominante positie in de in- en uitvoer van sierteeltproducten

binnen Europa. De internationale concurrentiekracht en toekomstmogelijkheden blijken onder andere uit de exportgroei van ruim 4% in

2003, terwijl de totale Nederlandse export in 2003 niet is toegenomen. Niettemin zijn er aanwijzingen dat de recessiebestendigheid van

de bloemen- en plantenexport minder groot is dan in het verleden werd verondersteld. Het haperende herstel van de Europese econo-

mieën, de hoge koers van de euro en stijgende transportkosten door oplopende olieprijzen en groeiende verkeerscongesties, maken dat

de vooruitzichten voor 2004 gematigd zijn.

Vooral bij de uitvoer van snijbloemen is in 2004 verzadiging merkbaar, doordat de voorkeur van consumenten in de belangrijkste afzet-

landen verschuift naar pot- en perkplanten. Daarnaast stijgt de mondiale snijbloemenproductie harder dan de vraag, waardoor de inter-

nationale concurrentie door directe import toeneemt en de marges van de snijbloemenexporteurs verder onder druk komen te staan.

De verkrappende marges en stijgende kosten nopen op de korte termijn tot meer efficiëntie in de bedrijfsvoering zonder dat daarbij de

service, flexibiliteit en toegevoegde waarde naar afnemers wordt aangetast. Dit vereist een duidelijke strategische keuze inzake bedrijfs-

grootte, ketenpartners, landen/regio’s, afzetkanaal en type product, maar ook een verhoging van de professionaliteit van het personeel.

Daarnaast valt te constateren dat diepte-investeringen in logistieke en informatiesystemen, evenals cashmanagement van nog groter

belang worden in de onderlinge concurrentiestrijd.

Exporteurs naar omzetgrootte (in%)  

> € 40 mln. (1,6%)

€ 20 - € 40 mln (3,0%)

€ 10 - € 20 mln (4,8%)

€ 5  - € 10 mln (7,6%)

€ 2 - € 5 mln (14,4%)

€ 0 - € 2 mln (68,5%)

> € 40 mln. (1,6%)

€ 20 - € 40 mln (3,0%)

€ 10 - € 20 mln (4,8%)

€ 5  - € 10 mln (7,6%)

€ 2 - € 5 mln (14,4%)

€ 0 - € 2 mln (68,5%) Bron: HBAG Bloemen en planten

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)   
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Vakbladen

Groot Handelsblad, Vakblad voor de Bloemisterij.

Brancheorganisaties 

• Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische

Groothandel Bloemen en Planten (HBAG),

(0297) 38 00 90, www.hbagbloemen.nl

• Vereniging van Groothandelaren in

Bloemkwekerijproducten, (0297) 38 02 02,

www.vgb.nl

Bron: HBAG Bloemen en Planten

Kansen en bedreigingen

• Intensieve ketensamenwerking en afstemming tussen kweker,

afnemer en exporteur.

• EU-uitbreiding biedt extra exportkansen.

• Groeiende vraag van het grootwinkelbedrijf naar productconcepten en

toegevoegde waarde.

• Het openen van buitenlandse distributiecentra in productie- en

consumptiegebieden.

• Sterke euro in combinatie met groeiende afhankelijkheid van de afzet 

aan niet euro-landen.

• Ketenverkorting door directe inkoop bij kwekers of telersverenigingen.

• Verkeerscongestie op het Europese wegennetwerk.

• Gemiddeld hoge debiteurentermijnen.

• Schaarste aan personeel.

Groothandel in de bloemkwekerij

Ontwikkelingen 2003

Binnenlandse markt € 0,7 mld. groothandelswaarde.

Export € 4,8 mld. groothandelswaarde (+ 4,3%).

Exportverdeling 63% snijbloemen, 33% potplanten en 4% uitgangs-

materiaal.

Belang bedrijfstak exportactiviteiten droegen circa 35% bij aan het

overschot op de nationale handelsbalans.

Nederlands importaandeel snijbloemen van 50% in 1995 naar 66% 

in 2002 (binnen de EU).

Rendement bij snijbloemenexporteurs 0,4 procentpunt gedaald.

De winstmarges staan binnen de gehele keten onder druk.

Trends

• Hevige concurrentie, die uitmondt in intensieve samenwerking en

schaalvergroting via groei en overname.

• Extra aandacht voor kwaliteitszorg en certificering.

• Het belang van toegevoegde waarde, flexibiliteit, snelheid en

betrouwbaarheid neemt toe.

• Stijgende verkoop aan grootwinkelbedrijven en ketens.

• De consument stelt hoge eisen wat prijs en kwaliteit betreft,

maar ook op het gebied van sfeer, beleving en gebruiksgemak.

52

Algemeen

De Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten is markt-

leider in Europa en is goed voor ongeveer 60% van de bloemenhandel

wereldwijd. De branche levert een belangrijke bijdrage aan het succes

van de Nederlandse sierteeltsector en is sterk internationaal

georiënteerd. Dagelijks verhandelt de branche ongeveer vijftig miljoen

stuks snijbloemen, bijna vijf miljoen kamerplanten en miljoenen jonge

planten en stekken in binnen- en buitenland.

Aantal exporteurs 1.156, 10% van de bedrijven verzorgt 2/3 export.

Belangrijkste exportlanden (aandeel) Duitsland € 1,6 mld. (33%),

Verenigd Koninkrijk € 741 mln.(16%) en Frankrijk € 649 mln. (14%).

Aantal werkzame personen 16.000.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Groothandel en handelsbemiddeling

Inkopen 85,8

Brutowinst 14,2

Totaalkosten 12,0

w.v. personeel 5,2

afschrijving vaste activa 0,9

overige kosten vaste activa 1,7

verkoopkosten 1,3

dienstverlening door derden 1,2

overige kosten 1,7

Bedrijfsresultaat 2,2

Kengetallen

Groothandel en handelsbemiddeling

Omzet per arbeidsjaar* 722,4

Brutowinst per arbeidsjaar* 102,9

Loonkosten per arbeidsjaar* 37,5

* x € 1.000,-
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Perspectief
Ondanks de economische omstandigheden zijn ook in 2003 de omzetten van de diverse groothandelsactiviteiten weer aanzienlijk 

gestegen. In de eerste vijf maanden van 2004 is de export van in Nederland geteelde verse groenten en fruit licht gedaald. De sterkste

daling (15%) deed zich voor bij de landen buiten de EU en dan vooral bij de producten peen en witte kool.

Door economische omstandigheden is ten opzichte van voorgaande jaren de omzetgroei van de groentebewerkingsbedrijven afgeno-

men. De afzet naar de foodservice staat onder druk. Desondanks blijft er volop belangstelling voor gemaksproducten. De omzetafname

bij de speciaalzaak en de markthandel is een negatieve ontwikkeling voor de binnenlandse groothandel.

Door de marktomstandigheden zijn er vanuit de detail- en groothandel initiatieven om de onderlinge samenwerking te versterken.

Dit varieert van bundeling van inkoop en gezamenlijke promotie tot het meedenken met de winkelformule en winkelinrichting.

Door de prijzenslag bij de supermarkten staat bij veel handelsbedrijven kostenbeheersing centraal en het proces van schaalvergroting 

in de groothandel zal mede daardoor verder versnellen.

Supermarkten hanteren verschillende strategieën. Zo zijn er servicesupermarkten, die door meerdere foodproviders jaarrond van een

compleet assortiment willen worden voorzien, maar ook discounters, die wekelijks kiezen voor de laagste prijs-kwaliteitverhouding.

Als handelsbedrijf is een onderscheidende positie te realiseren door bijvoorbeeld mee te denken over de winkelformule of door het

garanderen van schaprendement. Vooralsnog blijft het inkopen via internet een bescheiden positie innemen.

Aandeel in % van belangrijkste exportlanden voor  
Nederlandse verse groenten en fruit (o.b.v. volume)      
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Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Vakblad

Groenten & Fruit, Vakblad voor de handel in AGF 

Brancheorganisaties 

• Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel

Groenten en Fruit, (070) 385 01 00, www.hbag.nl

• Frugi Venta; Groenten en Fruit Handelsplatform

Nederland, tel. (070) 335 50 10,

www.frugiventa.nl

• Productschap Tuinbouw, tel. (079) 347 07 07,

www.tuinbouw.nl

Bron: CBS

• Verdere inkoopconcentratie Europese grootwinkelbedrijven.

• Marktaandeel grootwinkelbedrijven en ketens groeit in Nederland ten

koste van speciaalzaak.

Kansen en bedreigingen

• Prijzenslag tussen de supermarkten.

• Intensievere samenwerking in een door het grootwinkelbedrijf

aangestuurde keten.

• Meedenken over winkelconcepten.

• De unieke combinatie van mainportfunctie, lokale productie, aanwezige

kennis en logistiek maakt jaarrondlevering van een breed assortiment

voor EU-bestemmingen mogelijk.

• Uitbreiding van de EU biedt extra exportkansen.

• Valutaverhouding euro versus pond en dollar.

• De foodservice biedt mogelijkheden voor de binnenlandse groothandel

en groentebewerkingsbedrijven.

Groothandel in groenten en fruit 

Ontwikkelingen 2003

Exportomzet € 4,27 mld.

Importomzet € 2,43 mld.

Omzet binnenlandse groothandel € 3,24 mld.

Omzet tussenhandel € 0,63 mld.

Omzet groentebewerkingsbedrijven € 0,29 mld.

Totale omzet € 9,2 mld. (inclusief onderlinge leveringen); jaarlijks een

stijging van 2 à 3 %.

Geëxporteerde volume (in Nederland geteeld)

- verse groenten 2.655.000 ton (waarvan 29% uien), toename van 8%;

- vers fruit 267.000 ton, afname met 3%.

Trends

• Schaalvergroting en concentratie in grotere handelsgroepen.

• Extra aandacht voor voedselveiligheid en kwaliteit.

• Certificering en traceerbaarheid is een voorwaarde.

• Toenemende behoefte aan gemaksproducten.

• Door bewerken, verpakken, logistiek en dienstverlening ontstaat

toegevoegde waarde.

• Ontstaan van internationale parallelle ketens.
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Algemeen

Binnen de branche wordt onderscheid gemaakt tussen exporthandel,

importhandel, binnenlandse groothandel, tussenhandel en

groentebewerkingsbedrijven. De tussenhandel combineert zijn

activiteit vaak met sorteren en verpakken. Het zijn de grotere

groentebewerkers die de supermarkten beleveren. De foodservice-

markt wordt bediend door de wat kleinschaligere groentebewerkers.

Aantal exporteurs 281, waarvan 128 met een omzet van 

meer dan € 5mln.

Aantal importeurs 124, waarvan 52 met een omzet van 

meer dan € 5 mln.

Aantal ondernemingen binnenlandse groothandel 446,

waarvan 121 met een omzet van meer dan € 5 mln.

Aantal ondernemingen tussenhandel 109, waarvan 22 met 

een omzet van meer dan € 5 mln.

Aantal groentebewerkingsbedrijven 67, waarvan 10 met 

een omzet van meer dan € 5 mln.

Aantal werknemers in vaste dienst 13.000.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 85,0

Brutowinst 15,0

Overige opbrengsten 0,5

w.o. rentebaten 0,3

Totaalkosten 13,1

w.v. personeel 4,2

afschrijvingen 2,2

rentelasten 0,6

huisvesting 0,6

inventaris / machines 0,1

autokosten 0,6

verkoop 3,9

overige kosten 0,9

Bedrijfsresultaat 2,4

Kengetallen

Gehele branche

Omzet per arbeidsjaar* 730

Brutowinst per arbeidsjaar* 110

Loonkosten per arbeidsjaar* 39

Omzet per onderneming* 4.300

* x € 1.000,-
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Perspectief
De vraag naar dranken zal in de komende jaren stagneren. De horeca, het belangrijkste afzetkanaal, zal slechts een beperkte groei door-

maken. Met een EK Voetbal en de Olympische Zomerspelen zal de consumptie in 2004 evenwel een piek vertonen. Uiteraard zal ook de

groothandel hiervan kunnen profiteren. De groothandel in dranken blijft in een dynamische omgeving opereren. In toenemende mate

ervaart de drankengroothandel concurrentie van groothandels uit het algemene levensmiddelenkanaal. Met een zeer breed producten-

pakket bewerken deze partijen steeds vaker de horecamarkt. Als reactie moet ook de drankengroothandel zijn assortiment uitbreiden

met horecabenodigdheden in de ruimste zin van het woord. Door de assortimentsuitbreiding bereikt de drankengroothandel een veel

grotere groep van afnemers, waaronder cateraars, zorginstellingen etc.

De voorwaartse integratiedrang van brouwerijen zal nog aanhouden. Zij zijn gebaat bij zeer efficiënte distributiecentra met voldoende

schaalgrootte. Logistieke efficiency staat ook hoog op het verlanglijstje van de afnemers. Zij wensen een totaalleverancier die snel kan

leveren. Het proces van margeverkrapping zal in de gehele bedrijfskolom blijven spelen, hetgeen de rendementen onder druk zet. De

drankengroothandel moet daarom uitstekend georganiseerd zijn. Het proces van professionalisering en de tendens tot concentratie 

zullen in de komende jaren verder gestalte krijgen. Het belang van samenwerking binnen de keten, horizontaal of verticaal, neemt 

verder toe. In een zeer competitieve markt is die groothandel koopman, die het best zijn meerwaarde kan tonen in de vorm van logistieke

efficiency, marktkennis en service.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Vakbladen

Adfundum, Drankendetail, SVB

Brancheorganisaties

• Vereniging van de Nederlandse Groothandel 

in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH),

(010) 477 40 33, www.gdh.nl

• Productschap Dranken, (010) 477 90 01,

www.productschapdranken.nl

- Commissie Bier, (020) 623 10 79,

www.productschapdranken.nl

- Commissie Gedistilleerd, (010) 426 93 40,

www.productschapdranken.nl

- Commissie Frisdranken en waters,

(010) 477 40 33, www.productschapdranken.nl

• Productschap voor Wijn (PW), (070) 370 84 35,

www.wijninfo.nl

• Koninklijke Vereniging van Nederlandse

Wijnhandelaren (KVNW), (020) 673 03 31,

www.kvnw.nl

Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Samenwerking en schaalvergroting kunnen leiden tot betere efficiency.

• Proactieve all-inleveranciers zijn in staat afnemers aan zich te binden.

• Uitbreiding van afzetkanalen.

• Clustering van inkoopkracht bij horeca en detailhandel.

• Dominantie van fabrikant/brouwerij drukt marge.

• Uitschakelingstendens groothandel in distributiekolom.

Groothandel in dranken

Ontwikkelingen 2003

Omzet lichte afname ondanks prijsstijgingen, omvang circa € 2,4 mld.

Export stagneert, totaal omzetaandeel van export is beperkt.

Brutomarge staat onder druk.

Rendement handhaving winstpeil 2002.

Trends

• Afnemers vragen om one-stop-shopping.

• Onder fabrikanten en groothandels is sprake van concentratietendensen.

• Concurrentie van grote foodleveranciers neemt toe.

• Logistieke efficiency wordt steeds belangrijker.

• Fabrikanten/brouwerijen streven naar voorwaartse integratie.

• Consumptie bier en gedistilleerd stagneert.

• Concentratie vindt meer en meer plaats bij de afnemers, detailhandel en

horeca.

• De marges in de gehele distributieketen verkrappen.

• Steeds meer voorlichting op het gebied van alcoholgebruik.

56

Algemeen

De drankengroothandel fungeert als spil tussen enerzijds toelever-

anciers, zoals brouwerijen, frisdrankfabrikanten, wijnimporteurs en

gedistilleerdfabrikanten, en anderzijds afnemers zoals de horeca,

detailhandel, cateraars en dergelijke. De drankengroothandel heeft

daarmee een belangrijke positie in de bedrijfskolom.

Aantal bedrijven circa 900, waarvan 210 ingeschreven bij het

Productschap.

Aantal werkzame personen 5.500.

Overige kenmerken frisdranken en bier zijn de productgroepen met

het grootste aandeel in de omzet.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kleinbedrijf

B Middenbedrijf

C Grootbedrijf

A B C

Inkopen 78,0 75,5 64,5

Brutowinst 21,0 24,0 35,5

Overige opbrengsten 1,6 1,2 1,0

w.o. rentebaten 0,2 0,5 0,4

Totaalkosten 18,6 21,6 36,2

w.v. personeel 7,3 7,8 3,4

afschrijvingen 1,0 0,9 0,5

rentelasten 1,2 1,0 2,4

huisvesting 1,2 1,1 0,6

inventaris / machines 0,0 0,1 0,1

autokosten 1,1 0,5 0,1

verkoop 3,2 5,5 14,8

overige kosten 3,6 4,7 14,3

Bedrijfsresultaat 4,0 3,6 0,3

Kengetallen

A B C

Omzet per arbeidsjaar* 550,0 520,0 1.308,0

Brutowinst per arbeidsjaar* 116,0 125,0 464,0

Loonkosten per arbeidsjaar* 40,0 41,0 45,0

* x € 1.000,-

Kansen en bedreigingen

• Door clustering van inkoopkracht heeft de detailhandel de macht in de

keten. Aansturen op partnershiprelaties biedt daardoor kansen.

• Het proces van ketenomkering is in gang gezet; groothandel en retailers

samen creëren zelf merken en private labels.

• De druk op de marge, zeker in tijden van economische neergang,

is bijzonder groot. Efficiency in de keten is een must.

• Liberalisering van het internationale handelsverkeer in de textiel zal leiden

tot meer invoer uit de lagelonenlanden.

Groothandel in algemene textiel 

Ontwikkelingen 2003

Omzet textiel gedaald met 3%.

Import waarde totale invoer kleding gedaald met 1% tot € 5,9 mld.

Belangrijkste partner is Azië (34%). De invoer vanuit EU-landen stabiliseerde

op een niveau van € 2,5 mld.; van buiten de EU-landen daalde de invoer

met 1,5% tot € 3,4 mld.

Export de export steeg met 7% tot € 3,8 mld. Landen binnen de EU nemen

92% van de totale export van kleding voor hun rekening.

Rendement marges staan onder druk.

Trends

• De huidige consument is waarde-, tijd- en winkelbewust, veeleisend en

gaat voor merken.

• De samenwerkingsgraad is hoog, zowel horizontaal als verticaal.

• Textielbranche is bij uitstek conjunctuurgevoelig.

• Voortgaande internationalisering van de kledingproductie en -handel

• Toenemend gebruik van ICT-toepassingen en opkomst van 

e-marketplaces.

5958

Algemeen

De groothandel in algemene textiel is zeer internationaal georiënteerd.

Het merendeel van de verhandelbare textiel wordt geproduceerd in het

buitenland. Groothandelsbedrijven in de algemene textiel zijn nagenoeg

allemaal ook importeur.

Door deze integratie is de kernfunctie van de groothandel in de sector

textiel gewijzigd van hoofdzakelijk handelaar naar organisator van de totale

ketenlogistiek.

Assortiment boven- en onderkleding, werkkleding, kledingstoffen,

huishoudtextiel en overige textielwaren.

Aantal vestigingen 3.000, waarvan 900 een rol van betekenis spelen.

Overige kenmerken sterk internationaal georiënteerde branche.

Perspectief
De bestedingen aan kleding en textiel zijn in de tijd gezien stabiel, gemeten als aandeel in de bestedingen van huishoudens. Hoewel 

de conjunctuur wat aantrekt, ligt een sterke stijging van de koopkracht en daarmee van de bestedingen vooralsnog niet in de lijn der

verwachtingen. Voor de groothandel in algemene textiel betekent dit voor de komende jaren een matig herstel.

De uitdaging ligt mede daarom juist in de liberalisering van de internationale handel. De uitbreiding van de Europese Unie biedt kansen

voor de textielgroothandel. De sector opereert de komende jaren in een vrijere markt, die groter is maar wel complexere concurrentie-

voorwaarden kent. De uitdaging voor de internationaal opererende groothandel ligt in het garanderen van de continuïteit van leveringen,

in het betrouwbaar zijn, in het hanteren van scherpe tarieven en in het ‘just in time’ bedienen van zijn afnemers.

Dit betekent voor het individuele groothandelsbedrijf dat het zich bewust moet zijn van de eigen positie in de keten, dat het onder-

scheidend vermogen moet hebben ten opzichte van de concurrentie en dat het zal moeten kunnen optreden als procesbegeleider in de

keten. Samenwerking is daarbij cruciaal. Binnen deze samenwerking zullen e-commerce, logistieke processen en verticale integratie de

ingrediënten zijn van het recept voor verdere resultaatverbeteringen.

Omzetspecificatie (in %) 

Huishoudtextiel, beddegoed (3%)

Bovenkleding (63%)

Kledingstoffen (3%)

Onderkleding en kleinvakartikelen (12%)

Overige (19%) Bron: CBS, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Vakbladen

International Textiles, Mannenmode,

Mode en Nieuws, Texpress, Textielvisie,

Textilia, Wear

Brancheorganisaties

• Federatie Textiel Groothandelsbonden (FTGB)

(070) 354 86 11, www.ftgb.nl

• Modint, Ondernemersorganisatie voor mode 

en interieur, (020) 512 14 16 www.modint.nl

• Nederlandse Vereniging van Kleding- en

Textielagenten/importeurs (NVKT) 

(020) 301 64 99, www.nvkt.nl

Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Groothandel witgoed

B Groothandel audio- en videoapparatuur

C Groothandel beeld- en geluidsdragers

D Groothandel verlichtingsartikelen

E Groothandel overige elektrische huishoudelijke apparaten

A B C D E

Inkopen 82,5 82,0 72,0 71,0 76,5

Brutowinst 17,5 18,0 28,0 29,0 23,5

Overige opbrengsten 2,3 1,1 1,1 1,1 0,8

w.o. rentebaten 0,2 0,4 0,4 0,6 0,1

Totaalkosten 19,0 16,5 24,4 25,3 21,1

w.v. personeel 7,0 7,3 8,5 12,1 8,9

afschrijvingen 0,6 0,9 1,1 1,5 0,8

rentelasten 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2

huisvesting 0,8 0,9 1,9 1,9 1,4

inventaris / machines 0,3 0,3 1,0 0,1 0,2

autokosten 0,8 0,7 1,2 1,8 0,9

verkoop 6,9 3,9 5,4 3,7 6,1

overige kosten 2,4 2,3 4,9 3,8 2,6

Bedrijfsresultaat 0,6 2,6 4,7 4,8 3,2

Kengetallen

A B C D E

Omzet per arbeidsjaar* 595,0 640,0 550,0 249,0 355,0

Brutowinst per arbeidsjaar* 104,0 115,0 154,0 70,0 83,0

Loonkosten per arbeidsjaar* 46,0 52,0 54,0 42,0 41,0

Omzet per onderneming* 6.700,0 4.600,0 2.610,0 1.521,0 2.910,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
De ontwikkelingen in de markt voor de groothandel in elektrische gebruiksgoederen zullen ook in de komende jaren dynamisch zijn.

De omzetverwachtingen voor 2004 en 2005 zijn gematigd. De te verwachten productinnovaties zullen de bestedingen aan consumer

electronics voor de komende jaren een positieve impuls geven. Nieuwe beeldschermtechnologieën zoals plasma en LCD en de digitale

camera veroveren de markt en laten in deze deelsector behoorlijke omzetstijgingen zien. Deze omzetstijgingen zorgen voor enige 

compensatie voor de daling in de wit- en grijsgoedsector.

De positie van de groothandel in de keten voor de elektrische gebruiksgoederen staat behoorlijk onder druk. Ruim tweederde van de

afnemers van de groothandel in deze branche is aangesloten bij een keten of werkt samen via een inkooporganisatie; eenderde behoort

tot de ongebonden zelfstandigen. De verwachting is dat deze retailmacht in de keten verder zal toenemen. Aan leverancierszijde consta-

teren wij een toenemende voorwaartse integratiedrang van de producent/merkhouder richting de retail.

Door deze ontwikkelingen moet de groothandel de komende jaren zijn positie meer en meer bevechten. Alleen indien er een structureel

herkenbare toegevoegde waarde wordt geleverd, is er plaats voor de groothandel. Lage kosten, een up-to-date voorraad- en informatie-

systeem, een breed en diep assortiment, gecombineerd met service en advies tonen meerwaarde aan. De geleverde toegevoegde

waarde zal uiteindelijk de continuïteitsperspectieven van het individuele bedrijf bepalen. Intensieve ketensamenwerking en partnership,

gecombineerd met kwaliteit zijn daarbij doorslaggevend.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Vakbladen

Electro, Electro Magazine, Electro Visie,

ERM Huishoud, Huishoud Electro,

Keuken en Badtechniek, Keuken & Interieur

Magazine

Brancheorganisaties

• Vereniging van Fabrikanten, Importeurs 

en Agenten op Electronicagebied (FIAR),

(079) 353 13 70, www.fiar.nl

• Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke

Apparaten in Nederland (VLEHAN),

(079) 353 13 72, www.vlehan.nl

• Nederlandse Vereniging van producenten en

Importeurs van beeld en geluidsdragers (NVPI),

(035) 625 44 11, www.nvpi.nl

Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Fabrikanten investeren veel in internet; dit leidt tot voorwaartse integratie.

• Door de prijsdruk is logistieke efficiency bij de groothandel een must.

• Verdedigbare ketenpositie; er zal moeten worden gereageerd op de

macht van de sterke partners in de keten om uitschakeling te voorkomen.

• De elektrische gebruiksgoederenmarkt is voor het grootste gedeelte een

vervangingsmarkt.

Groothandel in elektrische 
gebruiksgoederen 
Ontwikkelingen 2003

Omzet Witgoedsector: zowel het volume (aantal apparaten) als de omzet

daalde. De omzet daalde met 5% tot € 1.650 mln. Bruingoedsector: bij

dalende prijs en stijgend volume steeg de omzet met 1% tot ongeveer 

€ 2.340  mln. Grijsgoedsector: de omzet is stabiel gebleven op ongeveer 

€ 1.190  mln. (dalende prijs, stijgend volume).

Rendement staat onder druk; dalende brutowinstmarges worden

onvoldoende gecompenseerd door dalende kosten.

Trends 

• Deelmarkten doen sterk aan productvernieuwing. Deze producten

(koffiezetters, biertap ed.) worden razendsnel door de consument omarmd.

• Complexiteit van artikelen neemt toe: advies, voorlichting en service

worden belangrijker.

• Consument kiest voor energiezuinige producten.

• De keten wordt gedomineerd door grote industriële producenten van 

A-merken.

• Concentratie en intensieve samenwerkingsvormen in de keten.
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Algemeen

De groothandel in elektrische gebruiksgoederen handelt in bruin- en

witgoed (audio- en videoapparatuur en huishoudelijke apparaten),

verlichtingsartikelen en beeld- en geluidsdragers. Bij veel bedrijven

maken complementaire producten als installatiemateriaal, onderdelen,

personal computers en telecomapparatuur deel uit van het assortiment.

Aan industriële zijde wordt de keten gedomineerd door een aantal

grote partijen. Met name de A-merken hebben traditioneel een sterke

positie. De branche is innovatief van aard en conjunctuurgevoelig.

Aantal bedrijven 1.700.

Aantal werkzame personen 9.900 fte’s.

Overige kenmerken sterke concentratie aan afnemerszijde.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 77,6

Brutowinst 22,4

Overige opbrengsten 1,1

w.o. rentebaten 0,5

Totaalkosten 21,5

w.v. personeel 8,8

afschrijvingen 1,3

rentelasten 0,4

huisvesting 2,3

inventaris / machines 0,1

autokosten 1,0

verkoop 4,0

overige kosten 3,6

Bedrijfsresultaat 2,0

Kengetallen

Gehele branche

Omzet per arbeidsjaar* 322,7

Brutowinst per arbeidsjaar* 75,2

Loonkosten per arbeidsjaar* 47,8

Omzet per onderneming* 1.275,8

* x € 1.000,-
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Perspectief
De groothandel in sport- en recreatieartikelen zal zich 2003 herinneren als een moeilijk jaar. Omzet en rendement stonden onder druk

en de groothandel werd weer eens geconfronteerd met een zeer dynamische omgeving. De dynamiek zal ook in 2004 en 2005 voort-

duren. Consumentenwensen veranderen voortdurend onder invloed van trends en rages. De onderhandelingsmacht van de detailhandel

wordt steeds groter als gevolg van een hoge samenwerkingsgraad en voortdurende schaalvergroting. Zo zijn megastores in opkomst en

is inmiddels 70% van de detaillisten aangesloten bij een commercieel samenwerkingsverband. De retailorganisaties evolueren steeds

meer tot serviceorganisaties die onder andere zorg dragen voor informatie-uitwisseling in de branche. Aan de inkoopkant wordt de

groothandel geconfronteerd met een zeer dominante merkhouder/fabrikant. Met enorme marketinginspanningen bewerken deze con-

cerns de markt. De distributie tot aan de consument wordt steeds vaker in eigen hand genomen middels factory outlets, imagestores en

internet. Ook de grotere detailhandelsketens worden rechtstreeks beleverd door de fabrikant. De functie van de groothandel als schakel

tussen fabrikant en detailhandel staat dan ook fors onder druk. Om zich te wapenen tegen de uitschakelingstendens bestaat er ook

onder groothandels een tendens naar schaalvergroting. Schaalvergroting moet leiden tot hogere efficiency en lagere distributiekosten,

wat weer nodig is om de druk op de marges te compenseren. De groothandel zal ook zijn toegevoegde waarde moeten aantonen op het

gebied van marketing, kennisoverdracht en service. Kansen liggen ook in het creëren van merken en private labels. De verwachtingen

voor omzet en rendement zijn voor 2004 en 2005 zeer gematigd positief.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Vakbladen

International Sportcult, Recreatie & Toerisme,

Sport Partner, Tendens

Brancheorganisatie

Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren

in Sportbenodigdheden (FGHS), (033) 434 35 80,

www.fghs.nl

Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Samenwerking en schaalvergroting kunnen leiden tot lagere distributie-

kosten.

• Ontwikkelen van merken en private labels.

• Inspelen op vraag om advies en service.

• De merkhouder/fabrikant is dominant in de bedrijfskolom.

• Fabrikanten leggen direct contact met consumenten via factory outlets,

imagestores en internet.

• Clustering van inkoopkracht bij detailhandel zet marges onder druk.

• Concurrentie vanuit de mode- en schoenenbranche wordt heviger.

Groothandel in sport- en 
recreatieartikelen 
Ontwikkelingen 2003

Binnenlandse bestedingen gedaald met 6% ten opzichte van 2002.

Omzet licht dalend, ondanks beperkte prijsstijgingen, omvang circa € 0,8 mld.

Export stagneert, totaal omzetaandeel van export circa 50%.

Brutomarge staat onder druk.

Rendement lichte verslechtering t.o.v. niveau 2002.

Trends

• Consumentenwensen veranderen voortdurend onder invloed van trends

en rages.

• Het aantal senioren dat sport, neemt toe, het aantal jongeren dat sport,

neemt af.

• Er is sprake van branchevervaging, steeds meer kledingmerken

introduceren ook sportkleding.

• Het belang van merken neemt toe.

• Toenemend gebruik van internet en e-commerce voor aankopen.

• In de detailhandel is sprake van concentratie- en

schaalvergrotingstendensen.

• De detaillist vraagt steeds vaker om advieskracht en service.

• Merkhouders verrichten enorme marketinginspanningen.

• Factory outlets en megastores komen op.
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Algemeen

De groothandel in sport- en recreatieartikelen richt zich op de handel

in kleding, schoeisel en hardware voor sport en recreatie. Hiernaast

bieden de ondernemingen een breed pakket van bijbehorende

diensten, zoals marketing en distributie. Het belangrijkste binnen-

landse afzetkanaal is de sportspeciaalzaak.

Aantal bedrijven circa 700.

Aantal werkzame personen 3.800.

Overige kenmerken de concentratietendens onder afnemers en

aanbieders is erg groot.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005



RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005

Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Groothandel in hout

B Groothandel in verf(waren)

C Groothandel in vlakglas

D Groothandel in sanitair

E Groothandel in zand en grind

A B C D E

Inkopen 78,5 69,6 68,5 78,0 77,6

Brutowinst 21,5 30,4 31,5 22,0 22,4

Overige opbrengsten 0,9 1,2 0,8 0,5 5,1

w.o. rentebaten 0,4 0,6 0,5 0,4 2,4

Totaalkosten 18,3 28,2 28,8 21,1 21,1

w.v. personeel 10,6 15,1 16,8 10,6 8,0

afschrijvingen 1,3 1,6 1,6 1,2 2,8

rentelasten 0,5 0,5 0,6 0,9 0,4

huisvesting 1,5 2,1 2,1 1,5 0,9

inventaris / machines 0,7 0,3 0,5 0,3 2,2

autokosten 1,0 1,6 2,1 1,0 2,4

verkoop 1,8 3,5 1,6 3,2 0,9

overige kosten 1,9 3,5 3,5 2,4 3,5

Bedrijfsresultaat 3,1 3,4 3,5 1,4 6,4

Kengetallen

A B C D E

Omzet per arbeidsjaar* 340,0 238,0 194,0 308,0 466,0

Brutowinst per arbeidsjaar* 74,0 72,0 61,0 68,0 104,0

Loonkosten per arbeidsjaar* 41,0 41,0 38,0 37,0 44,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
Gezien de ontwikkelingen in 2004 wordt binnen de bouwnijverheid voor de woningbouwmarkt een licht herstel verwacht in 2005.

Het tempo van herstel in de utiliteitsbouw is afhankelijk van de mate waarin de economie zich herstelt. De onderhouds- en renovatiemarkt

zal, gezien de huidige trend, enigszins aantrekken. Hiermee lijkt de bouw in 2004 zijn conjuncturele dal te hebben bereikt.

De ontwikkelingen binnen de groothandel in hout- en bouwmaterialen zijn sterk gerelateerd aan de bouwnijverheid. De verwachtingen

voor de komende jaren (2005-2006) zijn dan ook gematigd positief. Gematigde markt- en omzetverwachtingen betekenen uiteindelijk

echter meer (prijs)concurrentie. Toenemende concurrentie zal de druk op de marges verhogen en dus rendementen verlagen.

Verbetering van de winstgevendheid moet derhalve komen van kostenreductie. Dit is te bereiken door verdergaande schaalvergroting

en samenwerking binnen de keten. Dit vraagt meer aandacht voor de eigen positie van de groothandel in het totale bouwproces. Indien

de groothandel in staat is om kennis te combineren met procesoptimalisatie, dan is er voor de branche een sleutelrol in de keten weg-

gelegd. Om dit te bereiken zijn geavanceerde voorraad- en informatiesystemen nodig, een breed assortiment, veel productkennis en een

servicegerichte houding. Om deze toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren zal er geïnvesteerd moeten worden. Verwacht wordt

dan ook dat de ingezette trend van concentratie en samenwerking, zowel horizontaal als verticaal, zich verder zal voortzetten.

Omzetspecificatie (in %) 

Hard- en zachthout (18,5%)

Plaatmateriaal (10,5%)

Vlakglas (3,1%)

Sanitaire artikelen en installatiemateriaal (8,0%)

Zand en grind (5,8%)

IJzer- en metaalwaren (2,1%)

Overige bouwmaterialen (52,0%) Bron: CBS

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Vakbladen

Bouwmarkt, Bouwmaterialen & gereedschappen,

Cobouw, Glas in Beeld, Het Houtblad,

Houtwereld, Sanitair Magazine

Brancheorganisaties

• Glas Branche Organisatie, (0182) 53 78 77,

www.glasnet.nl

• Nederlandsche Vereniging van Grind- en

Zandhandelaren (NVGZ), (023) 540 35 35.

• Technische Groothandelsfederatie

(TGF)/Afdeling GISA, Organisatiebureau K32,

(070) 345 02 00, www.tgf.nl

• Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen

(HIBIN), (026) 363 35 55.

• Vereniging van Nederlandse

Houtondernemingen (VVNH), (036) 532 10 20,

www.centrum-hout.nl 

Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Verdedigbare ketenpositie: lage kosten, optimale logistiek, kennis en

advies moeten de meerwaarde van de groothandel in de keten aantonen.

• Hogere kwaliteit van logistiek en IT-systemen kunnen prestaties op het

gebied van voorraadmanagement, snelheid en betrouwbaarheid van

levering verbeteren.

• Assortimentsverbreding en diversificatie kunnen in verzadigde markten

een weg zijn naar omzetverhoging.

Groothandel in hout- en 
bouwmaterialen 
Ontwikkelingen 2003

Omzet sterk afhankelijk van ontwikkelingen in totale bouwsector. In geld

nam de omzet met 1% toe tot ruim € 16,5 mld. (volume bleef stabiel).

Brutowinstmarge stond fors onder druk.

Rendement gedaald met 0,3%. De daling van de brutowinstmarge is

onvoldoende gecompenseerd door de daling in de kosten.

Trends

• Productinnovatie: vernieuwingen in de bouw komen voornamelijk uit de

bouwmaterialenindustrie. Wetgeving op het gebied van milieu zorgt 

voor een extra impuls om materialen en technieken te ontwikkelen die

duurzaam zijn en hergebruik mogelijk maken.

• Toenemend internetgebruik: Het gebruik van internet geeft de mogelijk-

heid om het proces van offerte tot aanleveren van bouwmaterialen

efficiënt en foutloos te beheersen.

• Toenemende vraag naar kennis van toepassingsmogelijkheden.

Complexere producten vragen om meer kennis.
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Algemeen

De Nederlandse groothandel in hout- en bouwmaterialen richt zich

vooral op de binnenlandse markt. Intermediaire leveringen aan de

bouwsector en aan timmerbedrijven domineren, maar ook de afzet

aan de detailhandel (bouwmarkten) is belangrijk.

De bouwmaterialenhandel betrekt de helft van zijn producten van

Nederlandse fabrikanten, 35% wordt geïmporteerd en 15% komt uit

de eigen branche.

Assortiment breed assortiment; vlakglas, hout- en plaatmaterialen,

zand, grind, keukens en sanitair.

Aantal vestigingspunten 4.100, waarvan naar schatting circa 

3.000 bedrijven echt actief is.

Aantal werkzame personen 45.100 fte’s, gemiddeld 11 fte per

bedrijf. Daarmee is de groothandel in hout- en bouwmaterialen naar

verhouding grootschalig.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Groothandel in kantoormachines

B Groothandel in computers

A B

Inkopen 86,5 78,9

Brutowinst 13,5 21,1

Overige opbrengsten 0,8 0,5

w.o. rentebaten 0,5 0,3

Totaalkosten 12,6 17,1

w.v.personeel 4,6 6,5

afschrijvingen 0,9 0,6

rentelasten 0,5 0,5

huisvesting 0,5 0,5

inventaris / machines 0,2 0,1

autokosten 0,6 0,6

verkoop 4,2 4,3

overige kosten 1,1 4,0

Bedrijfsresultaat 1,7 4,5

Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Kengetallen

A B

Omzet per arbeidsjaar* 957,7 791,4

Brutowinst per arbeidsjaar* 134,0 186,9

Loonkosten per arbeidsjaar* 48,5 60,1

Omzet per onderneming* 19.168,6 9.691,4

* x € 1.000,-
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Perspectief
Na twee jaren van afnemende omzetten liet 2003 weer een beperkte omzetgroei zien. De groei zal in 2004 en 2005 worden doorgezet.

Het herstel van de markt is vooralsnog echter voorzichtig te noemen. De recente magere rendementen hebben geleid tot sanering,

herstructurering en een verdergaande focus op kostenefficiency. Het is de verwachting dat de efficiënte bedrijven eind 2004 en in 2005

zullen profiteren van een toenemende investeringsbereidheid van afnemers. Het bedrijfsleven zal zich mede door de hevige internatio-

nale concurrentie genoodzaakt zien om te investeren in automatisering om zo de eigen productiviteit te verhogen. De omzet van de 

IT-sector trekt eveneens aan door de noodzaak van vervangingen van apparatuur die vlak voor de eeuwwisseling is aangeschaft. De

omzetverwachtingen voor heel 2004 zijn gematigd positief. Voor de gehele branche wordt een omzetstijging van 4% verwacht. De 

bestedingen aan hardware zullen stabiliseren ten opzichte van 2003. De pc-verkopen trekken aan, de verkopen van grote netwerk-

systemen laten echter een lichte daling zien. Softwarebestedingen zullen verder groeien, met name door de stijgende vraag naar maat-

werksoftware. Het geraamde groeipercentage bedraagt ruim 11%. Voor de IT-dienstverlening zijn de verwachtingen optimistisch.

Er wordt rekening gehouden met een omzetgroei van ruim 10%.

Voor 2005 zijn de omzetverwachtingen wat positiever. De handel zal zich overigens blijven kenmerken door toenemende volumes,

dalende prijzen en krimpende marges. Om succesvol te kunnen opereren heeft de groothandel daarom een zeer efficiënt functionerende

organisatie nodig. Schaalgrootte en de mogelijkheid om maatwerk te bieden blijven kritische succesfactoren.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Vakbladen

Automatisering Gids, Computable,

ComputerTotaal, Kantoor Business Magazine,

Kantoor & Efficiency, PC Plus, Televerkeer

Brancheorganisaties

• Nederland-ICT, (0348) 49 36 36,

www.nederlandict.nl

• Federatie van Nederlandse ondernemingen 

in de Informatietechnologie (FENIT),

(0348) 49 38 38, www.fenit.nl

• Vifkantec, tel. (0348) 49 36 42,

www.nederlandict.nl

• Novaka Organisatie Kantoorvakhandel

(NOVAKA), (020) 664 55 21, www.novaka.nl

Bron: CBS, EIM

Kansen en bedreigingen

• Economische conjunctuur beïnvloedt de investeringsbereidheid.

• Focus op toegevoegde waarde en minimalisatie van kosten.

• Value added logistics verhoogt de brutomarge.

• Door samenwerking kan de status van all-indienstverlener worden bereikt.

• Kleine marktspelers kunnen bestaansrecht creëren door specialisatie.

• Met het aantrekken van de conjunctuur nemen investeringen in

innovatieve projecten toe.

Groothandel in kantoormachines en
computers
Ontwikkelingen 2003

IT-bestedingen ten opzichte van 2002

• totaal + 0,1%.

• hardware + 1,7%.

• software + 8,2%.

• services -/- 11,4%.

• supplies + 0%.

• office equipment -0,5%.

Omzet circa € 38,0 mld.

Exportaandeel circa 50%.

Rendement vertoont stagnatie ten opzichte van 2002.

Overige ontwikkelingen de omzetstijging is toe te rekenen aan de

consumentenmarkt (+ 2%), de zakelijke markt nam met 0,4% af.

Trends

• Afnemers vragen om totaaloplossingen.

• Automatisering en internet winnen verder aan belang.

• De marges in de gehele distributiekolom verkrappen.

• Fusies en overnames, rechtstreekse verkoop door fabrikanten en een

moordende concurrentie typeren de turbulentie in de markt.

• Samenwerkingsverbanden en overnames nemen toe.
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Algemeen

De groothandel in kantoormachines en computers verhandelt

hardware, software en computersupplies.

Daarnaast wordt een breed scala aan service- en adviesdiensten

aangeboden. De toegevoegde waarde die groothandelsbedrijven

leveren varieert sterk. Naast bedrijven die zich volledig toeleggen op

de handel zijn er bedrijven die zich meer richten op het bieden van

toegevoegde waarde als value added reseller of zelfs als all-

indienstverlener op het gebied van automatisering.

Aantal bedrijven circa 3.000.

Aantal werkzame personen circa 50.000.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 77,8

Brutowinst 22,2

Totaalkosten 18,8

w.v. personeel 9,2

afschrijvingen 1,3

rentelasten 0,1

huisvesting 1,5

inventaris / machines 0,2

autokosten 1,1

verkoop 2,1

overige kosten 3,3

Bedrijfsresultaat 3,4

Kengetallen

Gehele branche

Omzet per arbeidsjaar* 348,0

Brutowinst per arbeidsjaar* 77,0

Loonkosten per arbeidsjaar* 41,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
Verpakken als activiteit levert voor de Nederlandse economie een waarde op van ongeveer € 20 mld. per jaar. Dit bedrag wordt gereali-

seerd in de gehele verpakkingsketen, van grondstofleverancier tot grootwinkelbedrijf.

De sector groothandel is binnen de verpakkingsketen met ruim € 2 mld. omzet maar een relatief kleine schakel. Gezien zijn positie in 

de keten is het voor de groothandel in verpakkingsmaterialen van essentieel belang om zich op te stellen als conceptdenker binnen de

keten. Alleen groothandelsbedrijven met een full-serviceconcept waarbinnen innovatie, marketing en logistiek een belangrijke plaats

innemen, hebben toegevoegde waarde en daardoor continuïteitsperspectief. Voor deze bedrijven wordt na jaren van stabilisatie weer

een lichte stijging van de omzet verwacht.

In de markt voor grote volumes wordt stabilisatie van de omzet verwacht. In deze markt is een zo laag mogelijke prijs gewenst. De toe-

gevoegde waarde ligt hier voornamelijk in de logistieke dienstverlening.

De toenemende concentratie aan zowel afnemerszijde als leverancierszijde vraagt van de groothandel investeringen in kennis en 

kapitaal. Samenwerkingsverbanden, zowel horizontaal als verticaal, maar ook overnames en fusies liggen ook voor het komende jaar in

de lijn der verwachting.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Vakbladen

NVC-actueel, Pakblad, Pak & Zak, Verpakken,

Verpakkingsmanagement, www.pakexpert.com

(internetmagazine)

Brancheorganisaties

• Algemene vereniging voor de Zakkenhandel

(AVZ), (070) 354 68 11

• Nederlandse vereniging van groothandelaren

in papier en verpakkingsmaterialen (NVGP),

(070) 338 46 60, www.nvgp.nl

• Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) 

(0182) 51 24 11, www.nvc.nl 

Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Het leveren van toegevoegde waarde in het proces van ontwikkelingen

van verpakkingsmateriaal door mee te denken op het gebied van

productconcepten. Vooral bij het full-serviceconcept (ontwerp tot

eindproduct) liggen kansen.

• Vanuit milieu-oogpunt wordt het belang van het verantwoord gebruiken

van verpakkingen sterk benadrukt.

Groothandel in verpakkingsmateriaal

Ontwikkelingen in 2003

Omzet omzet is ruim € 2,1 mld. (licht gestegen).

Marges winstmarges staan binnen de hele verpakkingsketen onder druk.

Milieu in 2003 is het Verpakkingsconvenant III van kracht geworden. Het

percentage hergebruik is vastgesteld op 73%. Terugdringen van zwerfafval 

is opgenomen in een apart deelconvenant.

Trends

• Wet- en regelgeving bepalen steeds meer de ruimte waarbinnen

ontwikkelingen op verpakkingsgebied kunnen plaatsvinden.

• Technologische ontwikkelingen gaan onverminderd door. Zo geeft de

techniek een nieuwe impuls aan intelligent tracing and tracking (ITT) 

door de introductie van RFID (radio frequency identification). Door het

toepassen van RFID in de supply chain van verpakte producten wordt er

een begin gemaakt met wereldnormalisatie op het gebied van het volgen

van producten.

• Voortdurende druk om kosten te reduceren. Verpakkingen zullen steeds

weer onder de loep moeten worden genomen om het materiaalgebruik 

zo efficiënt mogelijk te maken.

• De invloed van marketing op design en innovatie van verpakkingen van

producten neemt toe.

68

Algemeen

De kernactiviteit van de groothandel in verpakkingsmaterialen ligt in de

handel van materialen bestemd voor de verpakkingsbranche.

Verpakkingsmaterialen zijn producten die worden gebruikt voor het

insluiten, beschermen, verladen en transporteren van producten over het

hele traject van producent tot gebruiker of consument. De verpakkingen

zijn veelal vervaardigd uit materialen van papier, kunststof, textiel, glas,

aluminium en/of hout.

Aantal vestigingen 795, waaronder een 45-tal grote bedrijven.

Aantal werkzame personen 5.000 fte’s.

Belangrijkste afnemers de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en

de chemische en grafische industrie zijn gezamenlijk verantwoordelijk

voor 90% van het totaalverbruik van verpakkingen.

Overige kenmerken innovatieve branche.
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daarom voor de supermarkt, waar hij in één keer zijn dagelijks benodigde

gemaksproducten kan halen. Op deze trends wordt ook ingespeeld door de

relatief grootschalige versmarkten. Deze versmarkten zijn 400 a 500 m2

groot en bieden alle versgroepen aan, niet alleen onder één dak maar ook

binnen één bedrijf. Inmiddels is er zowel een kwaliteitsconcept (Supervers)

als een meer op de prijs gericht concept geopend (Groot in Vers). De

consument kan in één keer al zijn versproducten in zelfbediening

aanschaffen. Als deze concepten aanslaan, zullen zowel supermarkten als

speciaalzaken met deze versmarkten rekening moeten houden.

Deze ontwikkelingen betekenen overigens niet dat de speciaalzaken geen

bestaansrecht of bestaansmogelijkheden hebben. Integendeel, voor de

speciaalzaak die zich van de overige aanbieders weet te onderscheiden en

die inspeelt op het consumentengedrag, liggen er zeker kansen.

De vooruitzichten voor de komende jaren zijn echter niet zonder meer

positief. De prijzenoorlog lijkt weliswaar over zijn hoogtepunt heen, maar

zal zich naar verwachting nog wel een jaar voortzetten. Deze strijd zal de

omzetgroei vertragen. Voor 2005 verwachten wij dan ook een beperkte

omzetgroei omdat de consumptie evenmin veel zal groeien. Ook de

brutomarge en het rendement blijven onder druk staan, ondanks bijdragen

van fabrikanten en organisaties (supermarkten). Daarnaast zorgen stijgende

kosten voor verdere druk op het rendement. Kostenbeheersing en kosten-

reductie zijn noodzakelijk, maar niet voldoende. Om de rentabiliteit en de

continuïteit van het individuele bedrijf veilig te stellen zal ook de omzet

moeten toenemen. Verdere schaalvergroting in de sector ligt dan ook in de

lijn van de verwachting. Bij speciaalzaken zal daarnaast veel meer

samenwerking nodig zijn.

Voedings- en genotmiddelen worden aangeboden door
de algemene levensmiddelendetailhandel (met circa
6.500 vestigingen, waarvan bijna 5.000 supermarkten)
en door speciaalzaken (circa 24.000 vestigingen, inclu-
sief ambulante handel). De sector detailhandel food telt
ongeveer 14.000 actieve ondernemingen. Door schaal-
vergroting en sanering neemt het aantal vestigingen af,
met name bij de speciaalzaken. De fooddetailhandel
biedt werk aan ongeveer 250.000 personen (155.000
fte’s).

De detailhandel food is eind 2003 en vooral in 2004 nadrukkelijk gecon-

fronteerd met de gevolgen van de prijzenoorlog tussen de supermarkt-

ketens. De prijzenoorlog heeft ook gevolgen voor de foodspeciaalzaken.

De omzet van de fooddetailhandel steeg in 2003 slechts met 1,5% tot ruim 

€ 28 mld. In 2004 tekent zich zelfs een omzetdaling af omdat de

prijsverlagingen in de volle omvang doorwerken. De prijzenoorlog heeft

ook het rendement sterk onder druk gezet.

De verschillen in omzetontwikkeling zijn binnen de sector overigens groot.

Ondanks de prijzenoorlog nam de omzet van supermarkten in 2003 toe

met 2,7%. De groei werd voor een substantieel deel veroorzaakt door een

volumestijging. Het marktaandeel van de supermarkt groeide ten koste van

het marktaandeel van de speciaalzaken. De omzet van de speciaalzaken

daalde in 2003 dan ook met bijna 4%. Dit is overigens geen nieuwe 

ontwikkeling, want de omzet staat al langer onder druk en het aantal

foodspeciaalzaken daalt al een aantal jaren. De prijzenoorlog versnelt het

proces van sanering onder foodspeciaalzaken. Bij supermarkten is dit proces

nog niet zo merkbaar, omdat de grotere ketens gereserveerd hebben voor

de prijzenslag. Maar de komende jaren zullen de effecten ook hier merkbaar

worden en naar verwachting zal het aantal supermarkten ook behoorlijk

dalen. De kleinere supermarkten en de zwakkere formules zullen daarbij als

eerste afvallen.

De foodbestedingen groeiden in 2003 met 1,7% tot ruim circa € 31 mld.

In volume gemeten was er sprake van stabilisatie. De foodbestedingen zijn

relatief conjunctuurongevoelig. Bij minder gunstige economische

ontwikkelingen gaan mensen niet minder eten. Wel vinden er substitutie-

processen plaats. De uitgaven bij de horeca dalen en die bij de detailhandel

stijgen. Anderzijds wordt de consument ook prijsbewuster; hij schaft minder

luxeproducten aan en gaat op zoek naar goedkopere winkels. De consu-

ment let bovendien op zijn gezondheid, eist veilig voedsel en heeft 

behoefte aan gemak en vermaak. Hij wil minder tijd besteden aan het doen

van de boodschappen en aan het bereiden van de maaltijd. Hij kiest

Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar)
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Volumemutaties omzet (in%) 
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2003 2004 2005
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Structuurgegevens

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Gehele sector

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Actieve ondernemingen (x 1000) 12,0 11,9 1,4 1,4 0,1 0,1 13,5 13,3

Arbeidsvolume (arb.jr. x 1000) 40,7 39,7 33,2 32,4 66,8 65,8 140,8 137,9

Omzet (x € 1 mld.) 5,5 5,3 6,5 6,3 16,6 16,2 28,7 27,9

Export (x € 1 mld.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3

Brutowinst (in % van de omzet) 29,7 29,7 23,2 23,2 23,2 23,2 24,4 24,4

Loonsom (in % van de omzet) 8,7 9,1 9,8 10,3 11,6 12,2 10,6 11,2

Resultaat voor belasting (%) 9,2 8,8 2,0 1,5 1,2 0,5 2,9 2,3

Detailhandel food J.H.M. van de Vall

“De versspeciaalzaak die zich met meerwaarde van de overige aanbieders weet te onderscheiden, heeft toekomst. Voorwaarde is zowel een goede

locatie als het vermogen om optimaal in te spelen op de klantenbehoeften. Bijvoorbeeld met vernieuwende bedieningsconcepten en/of bijzondere

product-dienstencombinaties. Op het medio 2004 gehouden verscongres van Rabobank en Reed Business Information heb ik daarvan prachtige

voorbeelden gezien. Wel denk ik dat ondernemers veel meer dan tot nu toe intensief met elkaar moeten samenwerken.”

J.H.M. van de Vall, voorzitter Nederlandse Brood en Banketbakkers Ondernemers Vereniging
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 74,5

Brutowinst 25,5

Totaalkosten 23,5

w.v. personeel 11,5

afschrijvingen 2,2

huisvesting 3,3

inventaris / machines 0,6

autokosten 0,4

verkoop 1,7

overige kosten 3,5

saldo financiële kosten 0,3

Bedrijfsresultaat 2,0

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 220,0

Winkelomzet per m2 vvo* 6,6

Brutowinst per fte* 55,0

Personeelskosten per fte* 26,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
In het najaar van 2003 is een prijzenoorlog uitgebroken tussen de supermarkten. Deze oorlog, geïnitieerd door Albert Heijn om verloren

marktaandeel te herwinnen, heeft inmiddels aan hevigheid wat ingeboet. Ondanks de prijzenoorlog is de prijsafstand tussen supermark-

ten nauwelijks veranderd en de herschikking van marktaandelen is beperkt gebleven. Omdat de effecten op de marktposities nog 

relatief gering zijn en Albert Heijn voor zijn herpositionering 2 jaar heeft uitgetrokken, is onze verwachting dat de prijzenslag nog wel

een jaar zal voortduren. De effecten op omzet en brutomarge waren in 2003 nog beperkt maar in 2004 wordt een en ander pas goed

duidelijk. De omzet stagneert (vanwege prijsdalingen), terwijl de brutomarge, vergeleken met de topjaren, met circa 2% daalt. Voor een

deel wordt de brutomargedaling weliswaar gecompenseerd door de organisaties en fabrikanten, maar zelfstandige supermarktonder-

nemers moeten zelf ook maatregelen in de kostensfeer nemen om al te grote negatieve effecten op het rendement te voorkomen. Dit

zullen structurele maatregelen moeten zijn daar het lage prijsniveau naar verwachting zal aanhouden. Verder moet men juist in econo-

misch mindere tijden durven investeren. Met vernieuwing kan onderscheidend vermogen worden gecreëerd. Wel zullen duidelijke keuzes

gemaakt en prioriteiten gelegd moeten worden.

Voor de komende jaren verwachten wij een zeer beperkte omzetgroei en de druk op de brutomarges en het rendement zal blijven

bestaan. De trend tot schaalvergroting, fusies en concentraties zal zich mede door de prijzenoorlog versneld voortzetten. Kleinere super-

markten en zwakkere formules zullen het moeilijk krijgen en het aantal vestigingen zal de komende jaren afnemen.

Distributiekanalen (in %) 

Supermarkten (68%)

Overig (32%)

Bron: CBS, Gfk, CBL, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)    
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Omzetwaarde
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Omzetvolume
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Bron: CBS

Vakbladen

Distrifood en Distrifood Daily, Foodmagazine en

Foodmagazine International, Food Personality,

FoodPress, Food Profile en Food Report,

Levensmiddelenkrant, Vakblad Supermarkt

Brancheorganisaties

• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL),

(070) 337 62 00, www.cbl.nl

• Vakcentrum, (0348) 41 97 71, www.vakcentrum.nl

• Vereniging van Grootbedrijven in

Levensmiddelen (VGL), (070) 444 25 87

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• De consument heeft behoefte aan one-stop-shopping.

• Gemaksassortiment: bewerkte, voorverpakte producten, complete

maaltijden, non-foodartikelen en gemaksdiensten. Gemaksproducten en

diensten bieden hogere brutomarge.

• Toenemende foodconsumptie buitenshuis: lunch, warme maaltijd en ook

ontbijt.

• Slag om het maagaandeel wordt gevoerd met het groeiende

buitenhuishoudelijke kanaal en zogenoemde onderwegwinkels.

• Veiligheid en criminaliteit vormen soms problemen, evenals bevoorrading

(venstertijden, geluidseisen, bereikbaarheid).

• Het prijsbewustzijn van de consument is toegenomen, maar hij verwacht

dezelfde service; consument bezoekt meerdere aanbieders (55% van de

consumenten bezoekt 3 of meer formules).

• De prijzenoorlog is over het hoogtepunt heen, maar duurt nog voort. Het

prijseffect ebt weg, de waardering voor lage prijzen neemt af

(onvoldoende onderscheidend).

Algemene levensmiddelendetailhandel 

Ontwikkelingen 2003

Foodbestedingen ruim € 31 mld. toename 1,7% 

(prijs 1,8%, volume -/- 0,1%).

Omzet bijna € 25 mld., toename 2,7% (prijs 1,3%, volume 1,4%).

Marktaandeel groeit verder ten koste van foodspeciaalzaken.

Brutowinst gedaald door de prijzenoorlog.

Rendement staat onder druk.

Trends

• Schaalvergroting leidt tot minder - maar wel grotere - vestigingspunten.

• Consument heeft tijdgebrek en behoefte aan vermaak en ontspanning

(genieten); hij zoekt gemak (snel) en luxe (kwaliteit, smaak, beleving).

• Het consumentengedrag wordt grilliger, de klantentrouw neemt af.

• Er is toenemende belangstelling voor de wijze waarop producten

geproduceerd worden; milieu, dierenwelzijn en gezondheid zijn

belangrijke aspecten bij aankoop; consument eist veilige (gecertificeerde)

producten.

72

Algemeen

De belangrijkste aanbieder binnen de algemene levensmiddelen-

detailhandel is de supermarkt. Daarnaast zijn er (zelf )bedieningswinkels,

kampwinkels en avondwinkels e.d.

Assortiment breed assortiment goederen en diensten voor dagelijkse

behoeften (inclusief non-food).

Aantal vestigingspunten circa 6.500, waarvan 5.000 supermarkten.

Aantal werkzame personen 240.000, met circa 105.000 fte's.

Overige kenmerken samenwerkingsgraad zeer hoog.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 64,0

Brutowinst 36,0

Totaalkosten 26,3

w.v. personeel 12,1

afschrijvingen 3,0

huisvesting 3,9

inventaris / machines 0,8

autokosten 1,5

verkoop 1,6

overige kosten 2,4

saldo financiële kosten 1,0

Bedrijfsresultaat 9,7

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 110,7

Winkelomzet per m2 vvo* 4,6

Brutowinst per fte* 39,9

Personeelskosten per fte* 23,6

* x € 1.000,-
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Perspectief
De consumptie van aardappelen, groente en fruit is in de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid en zal naar verwachting (in volume 

gemeten) ook in de komende jaren niet noemenswaardig stijgen. Verder is de consument prijsbewuster en hij heeft onder andere

behoefte aan gemak. De concurrentie van supermarkten zet zich onverminderd voort en bovendien zijn er inmiddels enkele grootschalige

versmarkten geopend waar de consument in één keer alle versproducten in zelfbediening kan kopen. Daarbij komt de ontketende 

prijzenoorlog in 2003/2004 met niet alleen gevolgen voor de supermarkten maar ook voor de speciaalzaken. Al deze ontwikkelingen

hebben gevolgen voor de omzet, de marges en het rendement van de speciaalzaken. De vooruitzichten voor de agf-branche zijn op

korte termijn dan ook niet onverdeeld positief. Juist in deze moeilijke tijden zal de nadruk nog meer moeten liggen op de kwaliteit van

het ondernemerschap en samenwerking zal prioriteit moeten krijgen. Samenwerking in de keten met bijvoorbeeld toeleveranciers op

het gebied van kwaliteitsborging en voedselveiligheid, maar ook commerciële samenwerking door middel van een voor de consument

herkenbare en heldere formule en lokale samenwerking met andere versspeciaalzaken. In de branche zijn daartoe inmiddels diverse 

initiatieven genomen, met naar het zich nu laat aanzien positieve resultaten. Ook zal nadrukkelijker ingespeeld moeten worden op 

thema's als gemak, genot en gezondheid met variatie in het assortiment en in verpakkingseenheden. Dit alles uiteraard afgestemd op 

de lokale marktsituatie en klantenkring. Een goede locatie is hierbij essentieel.

Distributiekanalen (in %) 

Supermarkten (73%)

AGF-winkels (11%)

Markt-en straathandel, aan huis / deur rijdende winkel (10%)

Overig (6%)

Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Bron: CBS

Vakbladen

ADN Magazine, De Koopman, Vakblad voor de

handel in AGF (www.vakbladagf.nl)

Brancheorganisaties

• AGF-Detailhandel Nederland (ADN),

(070) 351 21 06, www.agfdetailhandel.nl

• Hoofd Bedrijfschap Detailhandel,

Commissie DH AGF, (070) 352 98 52,

www.hbd.nl

• Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

(CVAH), (036) 540 99 45, www.cvah.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Kwaliteit agf in supermarkt.

• Een deel (circa 30%) van de supermarktklanten bezoekt ook speciaalzaak

en circa 40% van de huishoudens koopt nog altijd bij de speciaalzaak.

• Wetgeving (arbo, voedselveiligheid, hygiëne).

• Concurrentie supermarkt en branchevreemde kanalen.

• Minder regelgeving met betrekking tot winkeltijden.

• Prijsgevoeligheid consument neemt toe.

• Opkomst vers(super)markten en grootschalige versspeciaalzaken.

• Klantenkring agf-speciaalzaak vergrijst.

Aardappel-,
groente- en fruitspeciaalzaken 
Ontwikkelingen 2003

Omzet fors gedaald. In waarde met 8,4% en in volume met 8,9%.

Marktaandeel staat onder druk.

Buitenhuishoudelijke markt na jaren van groei stagneert deze enigszins.

Overig aandeel in bestedingen van verpakte en bewerkte producten groeit

verder.

Trends

• Consument zoekt gemak en luxe en heeft meer eetmomenten.

• Consument vraagt om veilig en gezond voedsel.

• Toenemende voorkeur voor one-stop-shopping.

• Groeiende vraag naar verpakte, bewerkte en gemaksproducten 

(inclusief maaltijdcomponenten en complete maaltijden).

• Groeiend aandeel out-of-home-markt en conveniencemarkt (horeca,

instellingen, bedrijfskantines, onderwegwinkels zoals pompshops,

stations en conveniencewinkels).

• Kwaliteit vestigingspunt (verkoop) wordt belangrijker.

• De vraag naar speciale (buitenlandse en uitheemse) producten neemt toe.
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Algemeen

Tot de agf-speciaalzaken behoren de agf-winkels en de ambulante

agf-handelaren. De ambulante handel voert veelal een beperkt

assortiment met een relatief lage prijsstelling. De traditionele 

agf-speciaalzaak heeft het moeilijk vanwege het veranderende

consumentengedrag en de toenemende concurrentie. Het

marktaandeel daalt en het aantal vestigingspunten neemt af.

Aantal bedrijven circa 2.000.

Aantal vestigingspunten circa 2.250 winkels en 1.250 ambulante

handelaren.

Aantal werkzame personen bijna 9.000.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Omzet € 250.000,- tot € 525.000,-

B Omzet groter dan € 525.000,-

C Totaal

A B C

Inkopen 53,3 48,8 50,9

Brutowinst 46,7 51,2 49,1

Totaalkosten 34,9 37,9 36,4

w.v. personeel 14,4 19,5 16,5

afschrijvingen 3,4 3,2 3,4

huisvesting 6,6 5,0 6,1

inventaris / machines 2,1 1,9 2,0

autokosten 0,8 0,7 0,9

verkoop 3,2 3,7 3,4

overige kosten 2,9 2,4 2,6

saldo financiële kosten 1,5 1,5 1,5

Bedrijfsresultaat 11,8 13,3 12,7

Bron: accountantskantoor BBB

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 98,0

Winkelomzet per m2 vvo* 6,2

Brutowinst per fte* 41,0

Personeelskosten per fte* 23,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
Het marktaandeel van de zelfstandige slager staat al een aantal jaren onder druk vanwege de voorkeur van de consument voor one-stop-

shopping. Mede door de prijzenoorlog in de supermarktbranche zal naar onze verwachting de daling van het marktaandeel doorzetten.

Daarnaast zal de huishoudelijke consumptie van vlees en vleeswaren de komende tijd niet groeien. De prijzenoorlog zal de prijzen van

vlees en vleeswaren immers (mogelijk structureel) onder druk houden. De vooruitzichten lijken dan ook niet zo gunstig. Dit geldt met

name voor de zelfstandige slagers met een matig vestigingspunt, die bovendien in hun commerciële beleid de consument onvoldoende

centraal stellen. Deze bedrijven zullen het moeilijk krijgen en afvallen. De overblijvende bedrijven zijn groter en sterker en hebben betere

kansen. Ze dienen wel hun beleid optimaal aan te passen aan de behoefte van de consument en daarbij dienen ze zich te onderscheiden

van de supermarkt door meerwaarde te bieden. Dit kan in de vorm van een bijzonder assortiment, als aanbieder van oplossingen voor

de maaltijdbehoefte maar ook door een aangepast bedieningsconcept waarbij een deel van het assortiment in zelfbediening wordt 

aangeboden. Ook zal samenwerking gezocht moeten worden met andere versspeciaalzaken en in de keten. Uiteraard is dit afhankelijk

van de lokale marktsituatie. Samenwerking in de keten is overigens niet alleen noodzakelijk vanuit het oogpunt van kostenbeheersing

en voedselveiligheid, maar biedt ook commerciële mogelijkheden. Strakkere vormen van samenwerking met een heldere formule blijken

daarbij het meeste perspectief te bieden.

Distributiekanalen (in %)

                  Vlees                           Vleeswaren

 Vlees  Vleeswaren

Supermarkten (80%) (86%)

Slagerijen (16%)  (10%)

Overig (4%) (4%)

Bron: GfK, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Bron: CBS

Vakbladen

KNS Nieuwsbrief, Meat Business,

Meat International, Meat & Meal Management,

Meat International, Slagerswereld,

Tijdschrift Vlees+, Vleesindustrie

Brancheorganisaties

• Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie,

(070) 390 63 65, www.knsnet.nl 

• Productschappen Vee, Vlees en Eieren,

(079) 368 71 00, www.pve.nl

• Voorlichtingsbureau Vlees,

(079) 363 49 51, www.vlees.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Advies en persoonlijke aandacht.

• Deel (ruim 35%) van klanten supermarkt bezoekt ook regelmatig de

slagerij.

• Allochtone bevolking groeit en gebruikt per hoofd meer vlees dan de

autochtone bevolking.

• Minder dan de helft van de consumenten komt nog maar bij slagerij,

klantenbestand vergrijst.

• Concurrentie supermarkten blijft onverminderd voortduren, mede

doordat vlees gebruikt wordt in de prijzenoorlog van de supermarkten.

• Prijsgevoeligheid van de consument neemt toe.

• Opkomst grootschalige versmarkten, met gehele versassortiment in

zelfbediening.

Slagerijen

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen de huishoudelijke bestedingen aan vlees daalden met 2,5%

(volume 0%); de bestedingen aan vleeswaren daalden met 1,1% (volume 

-/- 2,1%). Er werd minder kip en kalkoen geconsumeerd.

Omzet slagerijspeciaalzaken afgenomen met 3,6% (volume -/- 4,2%,

prijs 0,6%).

Overige ontwikkelingen de slagerij verliest opnieuw marktaandeel aan 

de supermarkt.

Trends

• Consument blijft zoeken naar gemak, snelheid en luxe.

• Consument let meer op gezondheid en vraagt veilig vlees (herkomst,

productiewijze, hygiëne).

• Toenemende voorkeur voor one-stop-shopping.

• Toenemende vraag naar kant-en-klaarmaaltijden, alsmede naar gemakkelijk

te bereiden producten (snacks, pluimveevlees en gemengde vleesproducten).

• Biologisch vlees breekt nog niet echt door (prijs).

• Voorverpakt vlees en voorverpakte vleeswaren winnen verder terrein 

(ruim 80%).

76

Algemeen

Vlees en vleeswaren worden in belangrijke mate via de detailhandel

verkocht. De slagerijspeciaalzaak is daarbij de traditionele aanbieder,

maar het leeuwendeel van de verkopen vindt inmiddels via de super-

markten plaats. Deze beschrijving richt zich op de slagerijspeciaalzaak.

Aantal ondernemingen ruim 3.000.

Aantal vestigingspunten ruim 3.400 speciaalzaken, een aantal dat

jaarlijks terugloopt.

Aantal werkzame personen circa 19.000, waarvan circa 5.000 onder-

nemers en meewerkende gezinsleden.

Overige kenmerken de samenwerkingsgraad is, vergeleken met de

supermarkten, relatief laag en het grootste deel van de bedrijven is

kleinschalig (heeft slechts 1 vestiging).
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 56,5

Brutowinst 43,5

Totaalkosten 32,4

w.v. personeel 13,2

afschrijvingen 4,6

huisvesting 6,2

inventaris / machines 0,8

autokosten 1,6

verkoop 2,6

overige kosten 2,8

saldo financiële kosten 0,6

Bedrijfsresultaat 11,1

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 95,5

Winkelomzet per m2 vvo* 4,8

Brutowinst per fte* 41,5

Personeelskosten per fte* 21,9

* x € 1.000,-
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Perspectief
De bestedingen aan vis en visproducten zijn wederom toegenomen. De verwachting is dat de huishoudelijke markt in 2004/2005 nog wat

verder zal groeien, mede in verband met het positieve imago van vis en visproducten wat betreft gezondheid en veiligheid. Ook het 

toenemende aanbod van verse vis en visproducten in supermarkten werkt drempelverlagend voor de consumptie van vis. Het is echter

niet vanzelfsprekend dat de speciaalzaken hiervan profiteren. De omzetontwikkeling van de speciaalzaken staat immers onder druk en

juist de omzet van de supermarkten is toegenomen. Inmiddels wordt meer dan de helft van de huishoudelijke consumptie van verse vis 

en visproducten (exclusief directe consumptie ter plekke) verkocht via de supermarkten. Deze bedrijven spelen duidelijk in op het koop-

gedrag van de consument (one-stop-shopping). Het is dan ook van essentieel belang dat de speciaalzaak meer dan voorheen zijn toege-

voegde waarde ten opzichte van de supermarkt weet te etaleren en zich hierbij richt op gemakstrends bij de consument. Dit kan bijvoor-

beeld door het aanbieden van een kwalitatief goed en gevarieerd assortiment van vlugklaarproducten, door het geven van informatie en

advies en door het bieden van mogelijkheden voor directe consumptie. Daarnaast is het belangrijk dat de visdetailhandel met lokale en

landelijke marketingactiviteiten nadrukkelijker op de voorgrond treedt en dat de ondernemer zijn vakmanschap uitdraagt. Samenwerking

op commercieel gebied, al dan niet onder gemeenschappelijke formule, zoals Visgilde, biedt de visspeciaalzaak veelal betere mogelijk-

heden om de concurrentie met de supermarkten succesvol aan te gaan.

Distributiekanalen verse vis (in %) 

Supermarkten (52%)

Viswinkels en ambulante handel (45%)

Overig (3%) Bron: GfK

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)    
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Bron: CBS

Vakbladen

De Koopman, Vis Magazine, Visueel

Brancheorganisaties

• Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel,

(036) 540 99 45, www.cvah.nl

• Nederlands Visbureau, (070) 336 96 55,

www.tijdvoorvis.nl

• Productschap Vis, (070) 336 96 00, www.pvis.nl

• Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel,

(070) 336 96 00

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Kansen liggen bij uitbreiding van het assortiment met bewerkte

producten en complete maaltijden.

• Inspelen op de gezondheidsaspecten van vis, schaal- en schelpdieren

biedt mogelijkheden

• Voorlichting en advies verstevigen klantenbinding.

• Samenwerking, waaronder gezamenlijke marktbewerking

• Toenemende prijsgevoeligheid van de consument.

• Toenemende concurrentie door supermarkten.

• Wetgeving (voedselveiligheid, hygiëne).

Visdetailhandel

Ontwikkelingen 2003

(Huishoudelijke) bestedingen € 365 mln. (bron GFK).

Omzet -/- 1,2% ten opzichte van 2002 (prijs + 1,2%, volume -/- 2,4%).

Marktaandeel gedaald ten gunste van supermarkten.

Overig per 1.12.2003 heeft de visdetailhandel een eigen CAO.

Trends

• Supermarkten dragen door het professionele aanbod bij aan de opmars

van visconsumptie.

• Het aantal visspeciaalzaken neemt geleidelijk af, mede in verband met

opvolgingsproblemen.

• Het aantal huishoudens dat verse vis consumeert neemt nog steeds toe.

• De consument heeft steeds meer aandacht voor gezond en veilig voedsel.

• Gemak is een belangrijk aankoopcriterium voor de consument.
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Algemeen

De visdetailhandel houdt zich bezig met de verkoop van vis- en

visproducten, die worden aangeboden als (koel)vers, diepgevroren en

als conserven. De gespecialiseerde visdetailhandel is in doorsnee

kleinschalig met meer ambulante dan vaste verkooppunten. Er is ook

relatief vaak sprake van combinatiebedrijven, zoals winkels met

ambulante handel of horeca-activiteiten.

Assortiment verse vis, schaal- en schelpdieren, ook diepgevroren en

als conserven. Daarnaast samengestelde producten als soepen, pizza's

en maaltijden.

Aantal vestigingspunten 1.850, waarvan circa 890 winkels.

Overige kenmerken zeer lage samenwerkingsgraad.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Gemengd bedrijf circa € 400.000,-

B Gemengd bedrijf circa € 1.000.000,-

C Banketbakker

A B C

Inkopen 29,6 28,6 31,1

Brutowinst 70,4 71,4 68,9

Totaalkosten 55,5 60,8 58,9

w.v. personeel 30,2 36,1 33,3

huisvesting 3,5 4,6 4,9

autokosten 0,1 0,8 0,7

verkoop 3,5 3,6 5,0

rentelasten 1,9 1,3 1,8

afschrijvingen 6,6 6,5 5,4

bedrijfskosten 5,2 4,5 3,8

algemeen 4,5 3,3 4,0

Bedrijfsresultaat 14,9 10,7 10,0
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Perspectief
De komende jaren zullen de hoeveelheden brood en banket die door consumenten thuis genuttigd worden niet veel veranderen.

In 2003 is de buitenhuishoudelijke markt onder de druk van de zwakke economische omstandigheden weliswaar enigszins gestagneerd,

maar bij het aantrekken van de economie wordt wederom een groei voorzien. Dit gaat ten koste van de winkelbestedingen. Daarbij

komt dat de concurrentie vanuit vooral het supermarktkanaal zich onverminderd voortzet. Dit kanaal speelt nadrukkelijk in op de wen-

sen van de consument om in één keer een compleet pakket van dagelijks benodigde artikelen aan te schaffen (one-stop-shopping). De

druk op de positie van de speciaalzaken blijft dan ook bestaan. Dit geldt vooral voor de traditionele brood- en banketspeciaalzaak. Nog

(te) veel bakkersbedrijven zitten op minder gunstige locaties, produceren te kleinschalig, werken nog onvoldoende samen of bieden

onvoldoende meerwaarde met hun producten en diensten. Ondernemers die de klant centraal stellen, hebben betere kansen. Door de

deegproductie en het bakken te ontkoppelen kan de bakker beter en flexibeler inspelen op het aankoopgedrag van de consument. Een

ander voorbeeld waarbij de klant centraal staat, is een meerkeuzesysteem bij de verkoop. Zelfbediening en voorverpakte producten voor

de gemaksklant die snel boodschappen wil doen, en bediening voor de klant die maatwerk, persoonlijk contact en advies op prijs stelt.

Uiteraard is toepassing altijd afhankelijk van de lokale marktomstandigheden. Behalve investeringen ter vervanging en vanwege regel-

geving zullen de komende jaren ook investeringen in vernieuwing nodig zijn. Deze investeringen vragen wel om een zekere schaalgrootte.

Distributiekanalen (in %)

                 Brood    Banket

Supermarkten 

Brood- en banketspeciaalzaken 

Bakker aan de deur

Markt 

Overig

Brood Banket

(72,5%) (55,8%) 

(19,4%)  (29%)

(1,7%) (0,6%)

(3,3%) (1,4%)

(3,1%) (12,9%)

Bron: GfK, bewerking Rabobank

Vakbladen

Bakkers in Bedrijf, Bakkerswereld, BakkersZaken

Brancheorganisaties

• Nederlandse Brood en Banketbakkers

Ondernemers Vereniging (NBOV),

(0182) 69 30 30, www.nbov.nl

• Nederlands Bakkerij Centrum (NBC),

(0317) 47 12 12, www.nbc.nl

• Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB),

(070) 354 98 47

Bron: Cijfers en trends in de ambachtelijke brood-en banketbakkerij

(voorheen CAD-Statistiek) 2003, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Directe consumptie.

• Behoefte aan gemak, luxe en gezond voedsel.

• Meer technische mogelijkheden voor ontkoppelen deeg- en bakproces.

• Samenwerking.

• Minder regelgeving met betrekking tot winkeltijden.

• Concurrentie supermarkt (onder andere prijzenoorlog) en

branchevreemde kanalen.

• Verkrijgbaarheid producten gedurende openingstijden.

• Gebrek aan opvolgers.

• Kleinschaligheid en vermeende grootschaligheid (veel kleine, niet-

rendabele filialen).

• Prijsgevoeligheid consument neemt toe.

• Mogelijke opkomst lageprijzenbakkers.

• Klantenkring bakker vergrijst, maar 53% van primaire klanten supermarkt

koopt nog bij bakker.

• Wetgeving (arbo, voedselveiligheid, hygiëne).

Brood-, koek- en banketspeciaalzaken

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen brood en banket: brood 0% in waarde en -/- 1% in volume en

banket -/- 1% in waarde en -/- 2% in volume.

Marktaandeel op huishoudelijke markt verder gedaald tot 19,4% brood en

29% banket (GfK, waarde).

Buitenhuishoudelijke markt gestabiliseerd.

Overig aandeel voorverpakte producten groeit verder.

Trends

• Schaalvergroting (voorwaarde voor acceptabele kostprijs).

• Consument zoekt gemak en luxe en heeft meer eetmomenten.

• Consument vraagt om veilig en gezond voedsel.

• Toenemende voorkeur voor one-stop-shopping.

• Groeiende vraag naar verpakte, voorgebakken en gemaksproducten.

• Groeiend aandeel out-of-home- en conveniencemarkt (horeca,

instellingen, bedrijfskantines, onderwegwinkels zoals pompshops,

stations, conveniencewinkels e.d.).

• Kwaliteit vestigingspunt (verkoop) wordt belangrijker.
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Algemeen

De detailhandel in brood en banket omvat zowel winkels als

ambulante verkoopplaatsen. De meeste bedrijven verkopen zowel

brood als banket. Een deel is gespecialiseerd in banket. Naast

zelfproducerende (ambachtelijke) bedrijven zijn er bedrijven en

vestigingen waar slechts ten dele of niet geproduceerd wordt. Zowel

het aantal vestigingen als het aantal bedrijven (productieplaatsen) is

het afgelopen jaar opnieuw gedaald.

Aantal ambachtelijke bedrijven circa 2.600.

Aantal vestigingspunten bijna 4.600.

Aantal werkzame personen circa 34.000 werknemers.

Overige kenmerken hoge graad van (inkoop)samenwerking.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 80,7

Brutowinst 19,3

Totaalkosten 18,2

w.v. personeel 8,6

afschrijvingen 1,5

huisvesting 3,4

inventaris / machines 0,3

autokosten 0,5

verkoop 1,1

overige kosten 2,3

saldo financiële kosten 0,5

Bedrijfsresultaat 1,1

Bron: CBS

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 263,1

Winkelomzet per m2 vvo* 5,0

Brutowinst per fte* 50,8

Personeelskosten per fte* 26,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
De bestedingen aan alcoholische dranken voor de thuisconsumptie staan onder druk. Vooral de consumptie van sterk alcoholische 

dranken neemt af. Deze situatie zal zich naar verwachting ook in 2004/2005 voortzetten. Niet alleen speelt het ontmoedigingsbeleid van

de overheid en de verhoging van de accijns daarbij een rol, ook leidt de economische teruggang tot een prijsbewustere consument en

tot een druk op de bestedingen.

Het marktaandeel van de grootwinkelbedrijven in de slijtersbranche en de supermarkten neemt toe ten koste van de positie van de 

zelfstandige slijter. Het uitgebreidere aanbod van wijnen en mixdranken maakt de supermarkt nog meer dan voorheen het distributie-

kanaal voor zwak alcoholhoudende dranken. Bovendien zijn zij door het grote inkoopvolume in staat om zeer concurrerende prijzen te

hanteren. Verder leidt de teruglopende consumptie van sterk alcoholhoudende dranken juist tot een afname van dranken die alleen via

de slijter mogen worden verkocht.

Door de druk op de bestedingen en de toegenomen concurrentie is het niet eenvoudig om als zelfstandige slijter succesvol te kunnen

blijven opereren. Bestaanszekerheid staat of valt met het leveren van toegevoegde waarde. De slijter zal zijn assortiment moeten afstem-

men op de klantbehoefte in zijn lokale markt. Vakkennis, samenstelling van het assortiment, voorlichting en advies zijn onderscheidende

factoren ten opzichte van de supermarkten. Hierbij kan aansluiting bij een samenwerkingsverband de slijter ondersteuning bieden met

een herkenbare formule, marketingactiviteiten en inkoopvolume. Naar verwachting zullen vooral de kleinere ongebonden slijters het

moeilijk krijgen en zich genoodzaakt zien hun bedrijf (ook door gebrek aan opvolging) te staken.
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Bron: HBD Bestedingen & Marktaandelen, bewerking Rabobank
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Vakbladen

Adfundum, Drankendetail, SVB

Brancheorganisaties

• Koninklijke Vereniging van Nederlandse

Wijnhandelaren (KVNW), (020) 673 16 54,

www.knvw-wijnbranche.nl

• Productschap Dranken, (010) 477 90 01,

www.productschapdranken.nl

- Commissie Bier, (020) 623 10 79,

www.commissiebier.nl

- Commissie Gedistilleerd, (010) 426 93 40,

www.pd-cg.nl

- Commissie slijters, (070) 399 24 21,

www.productschapdranken.nl/slijters

- Commissie Frisdranken en waters,

(010) 477 40 33,

www.productschapdranken.nl/fris&waters

• Productschap Wijn, Den Haag, (070) 370 87 08,

www.wijninfo.nl

• Slijtersunie, (040) 245 37 85, www.slijtersunie.nl

• Vereniging Drankenhandel Nederland VDN,

(070) 444 25 87

Bron: CBS, bewerking Rabobank

• Gemak is voor de consument erg belangrijk. De voorkeur voor 

one-stop-shopping groeit.

• Een toenemend aantal ondernemers krijgt te maken met opvolgings-

problematiek.

Kansen en bedreigingen

• De consumptie van wijn neemt nog steeds toe. Door goede voorlichting

en advies kan de speciaalzaak zijn positie in juist het duurdere segment

verstevigen.

• Specialisatie.

• Aansluiting bij een samenwerkingsverband.

• Internet leent zich als informatieverstrekker en als verkooppunt.

• Toename van de concurrentie vanuit de supermarktbranche.

• Het assortiment van wijnen in de supermarkten wordt steeds groter.

• Afnemende klantentrouw van consumenten.

• Prijsbewustzijn van de consument neemt toe.

Slijters

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen alcoholhoudende dranken ruim € 3,2 mld.

Omzet afgenomen met 5,8% (prijs + 7,8%, volume -/- 12,7%).

Marktaandeel aandeel slijterijen in gedistilleerd 80%, in wijn en overige

alcoholische dranken 25% en in bier 10%.

Brutowinstmarge relatief laag vergeleken met foodspeciaalzaken (accijns

vertekent omzet).

Trends

• De populariteit van wijnen uit ‘niet-traditionele’ wijnlanden neemt nog

steeds toe.

• De opkomst van roséwijnen zet onverminderd voort.

• De alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking neemt af.

• De consumentenvraag verschuift van sterk alcoholhoudende naar zwak

alcoholhoudende dranken. De opkomst van hippe mixdrankjes en

energydrinks bij jongeren draagt daaraan bij.

• Door de accijnsverhogingen hebben slijters in de grensstreken het extra

moeilijk.
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Algemeen

Tot de slijtersbranche worden gerekend alle detailhandelsbedrijven

die de verkoop van alcoholhoudende dranken aan particulieren als

hoofdfunctie uitoefenen. De verkoop van sterk alcoholhoudende

dranken (met een alcoholvolume van 15% of meer) voor thuisverbruik

is voorbehouden aan bedrijven met een volledige vergunning (slijters).

Assortiment breed aanbod van zwak en sterk gedistilleerd, wijn, port,

sherry, vermout, bier en alcoholvrije dranken.

Aantal vestigingspunten ruim 2.300.

Aantal werkzame personen circa 7.400, waarvan ruim 1.800 onder-

nemers en medewerkende gezinsleden.

Overige kenmerken het aantal ongebonden ondernemers is de

laatste jaren flink teruggelopen.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 82,7

Brutowinst 17,3

Totaalkosten 10,8

w.v. personeel 4,2

afschrijvingen 1,3

huisvesting 2,2

inventaris / machines 0,2

autokosten 0,2

verkoop 1,0

overige kosten 1,0

saldo financiële kosten 0,7

Bedrijfsresultaat 6,5

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 193,0

Winkelomzet per m2 vvo* 6,5

Brutowinst per fte* 33,0

Personeelskosten per fte* 19,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
De nieuwe tabakswet is inmiddels verder uitgewerkt. Zo is per 1 januari 2004 het recht op een rookvrije werkplek ingevoerd en moeten

alle tabaksautomaten sinds juni 2004 een ontgrendelingssysteem bezitten, dat gebruikt wordt om de leeftijdsgrens te respecteren. In

combinatie met de forse accijnsverhoging van februari 2004 zal dit naar verwachting leiden tot afname van de omzet rookwaren. Vanuit

de branche wordt voor 2004 een verwachte omzetdaling van circa 10% uitgesproken.

Toch weet de tabaksdetailhandel zich te handhaven. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de nadrukkelijke keuze die veel ondernemers

gemaakt hebben voor het gemakssegment. Door de uitbreiding van het assortiment met gemaksproducten en diensten weten zij ook

de (veel grotere doelgroep) van niet-rokers naar hun winkel te trekken. Een andere factor die een rol speelt bij het handhaven van de

positie van de tabaksdetailhandel is de toenemende samenwerking. Inmiddels werkt circa 70% van de ondernemers samen, terwijl dit

percentage een aantal jaren geleden onder de 50% lag. Met name de commerciële samenwerkingsverbanden, met heldere en duidelijke

formules doen het goed. Zo is de Primera-keten inmiddels gegroeid tot meer dan 300 vestigingen. Overigens wordt de samenwerking

nadrukkelijk gestimuleerd en ondersteund door de tabaksfabrikanten, die daarvoor een deel van hun voormalige reclamebudget aan-

wenden. Wij verwachten dat genoemde ontwikkelingen zich de komende jaren verder zullen voortzetten en dat de tabaksdetailhandel

zijn positie zal weten te verdedigen.

Voor een beperkt aantal ondernemers die niet voor het gemakssegment en samenwerking kiezen, is vergaande specialisatie met tabaks-

producten een optie. Kleinere winkels op minder gunstige locaties en zonder duidelijke profilering zullen het echter moeilijk krijgen.

Distributiekanalen tabak (in %) 

Supermarkten (50%)

Tabakswinkels (22%)

Benzinestations (14%)

Overig (5%)

Niet detailhandel (9%) HBD Bestedingen & Marktaandelen

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)    
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Vakblad

Tabak plus Gemak

Brancheorganisatie

• NSO, (070) 301 27 99,

www.tabaksdetailhandel.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Toenemende concurrentie van supermarkt, pompshops en andere

onderwegwinkels.

• Verruimde openingstijden.

• Nieuwe tabakswet biedt speciaalzaak kansen ten opzichte van andere

aanbieders, maar heeft wellicht ook gevolgen voor consumptie (recht op

rookvrije werkplek).

• Aandeel van girale kansspelen groeit.

• Aantal verkooppunten van contante kansspelen groeit verder.

• Toenemende illegale aanbieders kansspelen (o.a. op internet).

• Technologie (on-lineterminals) biedt nieuwe mogelijkheden, zoals

ticketing (evenementen) en e-vouching (elektronische telefoonkaarten).

• Na forse prijs- en accijnsverhogingen per 1 februari 2004 liggen verdere

verhogingen in het verschiet.

Tabaksdetailhandel

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen tabak toegenomen in geld (volume stabiel); kansspelen

gegroeid en zoetwaren stabiel.

Omzet toegenomen met 3,7% (volume + 0,7%).

Marktaandeel tabak stabiel; kansspelen onveranderd hoog; lectuur en

wenskaarten stabiel; zoetwaren enigszins onder druk.

Trends

• Aantal rokers redelijk stabiel (circa 33%); consumptie per roker stijgt

enigszins.

• Steeds meer aandacht voor roken en volksgezondheid, en steeds meer

wetgeving.

• De aankoop van losse tijdschriften wordt gestimuleerd door de behoefte

aan afwisseling en door de minder gunstige conjunctuur (minder

abonnementen).

• De deelname aan kansspelen groeit.

• Het aanbod van kansspelen neemt toe door nieuwe spelvarianten,

(elektronische) technieken en nieuwe aanbieders.
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Algemeen

De meeste winkels in de branche kunnen als gemakswinkels

bestempeld worden. Bij een aantal van deze winkels is het aandeel

tabaksproducten in de omzet soms zelfs minder dan 50%. Een beperkt

aantal traditionele winkels heeft zich op het hoogwaardige segment

van de markt begeven. Deze ‘exclusieve speciaalzaken’ richten zich op

de behoefte aan luxe en genot en stellen kwaliteit, advies en

bediening centraal.

Assortiment tabak, lectuur, zoetwaren, wenskaarten, kansspelen en 

in toenemende mate ook (digitale) fotografie, home-entertainment

(cd’s en dvd’s) en (kantoor)boekhandel. Daarnaast overige goederen

en diensten, zoals vervoersbewijzen, ticketing, postkantoor en

telefoonkaarten.

Aantal vestigingspunten circa 1.700.

Aantal werkzame personen circa 4.500.
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Nederland behoort inmiddels tot de topdrie in Europa wat betreft het

aantal vierkante meters per winkel per hoofd van de bevolking. Bovendien

zijn er nog legio plannen in ontwikkeling voor verdere forse investeringen

in nieuwe winkels. In tijden van stagnerende bestedingen legt de

uitbreiding van winkeloppervlakte een enorme druk op de

vloerproductiviteit. Afnemende vloerproductiviteit en de druk op de

marges die daarvan het gevolg kan zijn, zullen het rendement van de

detailhandel ondermijnen. De verdringingsconcurrentie in de non-

foodsector zal zich dan ook nadrukkelijker manifesteren. Onder de immer

toenemende concurrentiedruk koersen partijen aan op marktmacht en

dominantie in de distributieketen. Investeringen zijn veelal gericht op het

bereiken van schaalvoordelen en vergroting van inkoopmacht door middel

van fusies, internationalisatie, verdergaande concentratie en samenwerking.

Steeds duidelijker wordt de noodzaak van kostenreductie door een betere

beheersing van logistieke processen en een optimale afstemming van het

assortiment op het koopgedrag van de consument. Daarvoor is

samenwerking in de gehele keten nodig.

De toepassing van internet raakt steeds meer ingeburgerd. Internet wordt

tot op heden vooral nog gebruikt als informatiemedium en voor het

opzetten van eigen websites. De verkoop van non-food via internet is

echter in 2003 fors gegroeid en het aandeel van on-lineverkopen neemt toe

ten koste van het aandeel van verkopen via de gevestigde winkels. Het

inzetten van een multichannelstrategie (internet en gevestigde winkel)

biedt ondernemers verhoogde verkoopkansen en mogelijkheden tot

verhoging van de omzet per klant.

Over het geheel genomen heeft de detailhandel non-
food een slecht jaar achter de rug. De gevolgen van de
recessie zijn in 2003 duidelijk merkbaar gebleken.
De consumptieve bestedingen aan vooral duurzame
consumptiegoederen stonden onder druk. De beste-
dingen zijn afgenomen met 4,7%. Dit is grotendeels
veroorzaakt door een afname van het volume met 3,7%.
De omzet binnen de detailhandel non-food is met 5,7%
relatief fors gedaald. De gezamenlijke omzet van de
detailhandel non-food beliep in 2003 circa € 44 mld.
Dit komt overeen met circa 60% van de totale detail-
handelsomzet. De omzet wordt gerealiseerd door circa
69.000 ondernemingen binnen de detailhandel non-
food. Deze ondernemingen bieden werkgelegenheid
aan circa 400.000 personen (circa 320.000 arbeidsjaren).

In 2003 oordeelden veel meer mensen negatief over de economische

omstandigheden. Het consumentenvertrouwen was laag en er was sprake

van een afnemende koopkracht. De bereidheid tot het doen van (grote)

aankopen was dan ook gering. De conjunctuurgevoeligheid van de

detailhandel non-food heeft zich in 2003 nadrukkelijk gemanifesteerd. Na

een relatief beperkte daling van de afzet in de detailhandel non-food in 2002

met minder dan 1%, is de afzet in 2003 namelijk fors gedaald. Het volume

nam af met meer dan 6%, met negatieve uitschieters in de wonenbranche,

de juweliersbranche en de detailhandel in bovenkleding. Binnen deze

branches varieerde de afzetdaling tussen de 8% en 12%. De drogisterijen

hebben wederom kunnen profiteren van de voortdurende aandacht van de

consument voor gezondheid en persoonlijke verzorging. Wel is ook hier

sprake van een afvlakking van omzetgroei. Dit is ook merkbaar binnen de

parfumerieën. Deze winkels hebben na enkele jaren van forse groei in 2003

nadrukkelijk een pas op de plaats moeten maken. De bouwmarkten hebben

nog enige groei gerealiseerd, wat ongetwijfeld mede veroorzaakt wordt

door de steeds verdergaande branchevervaging binnen dit cluster.

Voor de komende periode zijn de vooruitzichten nog zeer gematigd. Het

eind 2003 begonnen economische herstel zal naar verwachting weliswaar

gestaag doorzetten, maar weinig krachtig. De koopkrachtontwikkeling en

de situatie op de arbeidsmarkt zullen in 2004/2005 nog geen echt positief

beeld bieden. Naar verwachting laat het herstel van de consumptieve

bestedingen nog even op zich wachten.

Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Structuurgegevens

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Gehele sector

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Actieve ondernemingen (x 1000) 63,5 62,7 2,7 2,7 0,2 0,2 66,4 65,5

Arbeidsvolume (arb.jr. x 1000) 160,0 155,8 68,5 66,8 107,7 106,0 336,1 328,6

Omzet (x € 1 mld.) 21,1 20,4 10,1 9,7 18,0 17,6 49,2 47,6

Export (x € 1 mld.) 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,6

Brutowinst (in % van de omzet) 36,6 36,7 36,5 36,5 37,5 37,5 36,9 36,9

Loonsom (in % van de omzet) 11,1 11,7 17,7 18,8 15,3 16,2 14,0 14,8

Resultaat voor belasting (%) 9,6 9,1 4,9 4,0 4,2 3,3 6,7 5,9

Bron: EIM

Detailhandel 
non-food

R. van der Weerd

“Na 2002 was ook 2003 een teleurstellend jaar. Er zijn nu wat eerste signalen die de indruk geven dat het dieptepunt inmiddels is bereikt. De

bestedingen aan duurzame en overige artikelen zullen in 2005 wellicht wat kunnen toenemen. Overigens is dit nog geen reden voor een al te groot

optimisme. Ik vind het met name een zorgelijke ontwikkeling dat in de sector detailhandel non-food het aantal m2 winkeloppervlak sterk groeit,

een ontwikkeling die de komende jaren onverminderd zal voortduren. Feitelijk is de toename van het aanbod al jaren groter dan de toename van

de vraag. De kwaliteit van bestaande locaties kan daardoor fors onder druk komen te staan. Huisvesting is dan ook meer en meer een dynamisch

gebeuren. Van belang is dat ondernemers zich hiervan voortdurend bewust zijn en tijdig inspelen op de veranderingen rondom de

vestigingsplaats.”

R. van der Weerd, directeur Centrale Branchevereniging Wonen
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 67,6

Brutowinst 32,4

Totaalkosten 29,1

w.v. personeel 13,6

afschrijvingen 2,6

huisvesting 6,2

inventaris / machines 0,4

autokosten 0,2

verkoop 3,2

overige kosten 2,4

saldo financiële kosten 0,5

Bedrijfsresultaat 3,3

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 154,0

Winkelomzet per m2 vvo* 4,5

Brutowinst per fte* 50,0

Personeelskosten per fte* 24,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
De voortdurende aandacht voor gezondheid en persoonlijke verzorging en de introductie van nieuwe producten op het gebied van 

bijvoorbeeld zelfmedicatie en gezondheid (functional foods, natuurlijke voeding en vitaminen, mineralen en voedingssupplementen) 

zal de vraag de komende tijd positief blijven beïnvloeden. De economische situatie, het lage consumentenvertrouwen, de toenemende

prijsgevoeligheid van de consument en de prijzenoorlog binnen de supermarkten temperen daarentegen enigszins de verwachtingen

voor de drogisterijbranche. Per saldo zal er naar verwachting nog immer sprake zijn van groei, maar deze zal achterblijven ten opzichte

van de voorgaande jaren. Binnen de parfumerieën was er overigens in 2003 al sprake van stagnerende omzetten.

De toenemende concurrentie binnen de branche van vooral de filiaalbedrijven met een focus op schaalvergroting, marktdominantie,

prijs en actiematige (branchevreemde) aanbiedingen, leidt tot druk op de prijzen en lagere marges. Bovendien laten ook supermarkten

zich meer gelden als aanbieders van zelfzorggeneesmiddelen en cosmeticaproducten tegen eveneens scherpe prijzen. De reeds versoe-

pelde wetgeving inzake de zelfselectie van zelfzorggeneesmiddelen biedt supermarkten meer mogelijkheden om binnen het zelfzorg-

segment door te groeien, zij het dat het ontbreken van gekwalificeerde drogisten de supermarkten nog parten speelt. Voor de grotere,

samenwerkende drogist zijn en blijven er zonder meer kansen. Met een sterke formule kan optimaal ingespeeld worden op de thema's

gezondheid en persoonlijke verzorging. Daarbij dient uiteraard ook blijvend aandacht te worden geschonken aan de kwaliteit van advies

en service, de locatie (bereikbaarheid, parkeren, klantenstromen) en aan de presentatie (aansprekend in- en exterieur). De kleine, niet-

samenwerkende drogisterijen zullen het echter moeilijk krijgen en verdwijnen.

Distributiekanalen (in %) 

 Cosmetica Zelfzorggeneesmiddelen 

Drogisterij / parfumerie                                                                

Supermarkt                                                                                

Apotheek                                                                               

Overig                                                                                    
Bron: Cosmetica; HBD Bestedingen & 

Marktaandelen, Zelfzorggeneesmiddelen; IMS Health

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Vakbladen

Drogisten Weekblad, DZ - Het Vakblad voor

Drogisterij en Apotheek, Interpharmatie,

Kosmetiek, Lijfblad, Marketing, Result,

Nieuwe Drogist, Zelfzorg

Brancheorganisaties

• Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel

(Bodepa), (070) 398 98 33

• Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond

(KNDB), (0346) 58 42 30, www.kndb.org

• Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD),

(0346) 58 42 00, www.drogistensite.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Aanhoudende aandacht voor gezondheid en persoonlijke verzorging.

• Vergrijzing van de bevolking.

• Toename van het aantal gebruikers.

• Productinnovaties.

• Samenwerking.

• Uitbreiding pakket zelfzorggeneesmiddelen met een deel van de 

UR-geneesmiddelen (uitsluitend recept).

• Toenemende concurrentie van supermarkten.

• Stagnerende koopkracht en toenemende prijsgevoeligheid van de

consument.

• Mogelijke verdere versoepeling wetgeving rondom de verkoop van

zelfzorggeneesmiddelen.

Drogisterijen 

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen circa € 530 mln. aan zelfzorggeneesmiddelen en gezond-

heidsproducten (+ 5%) en ruim € 2.300 mln. aan producten voor de

persoonlijke verzorging (+ 2,5%).

Omzet drogisterijen: + 5,3% (prijs + 1,3% en volume + 3,9%),

parfumerieën: + 0,1% (prijs + 1,8% en volume -/- 1,7%).

Marktaandeel zelfzorggeneesmiddelen bijna 80% en 

cosmeticaproducten 50%.

Brutowinstmarge staat onder druk, onder andere door de prijzenoorlog

binnen de supermarktbranche.

Rendement redelijk stabiel.

Trends

• Professionalisering verkoopformules.

• Schaalvergroting, de winkels worden groter en het assortiment steeds

uitgebreider.

• De opkomst van de combinatie drogist en apotheek in één winkel.

• Steeds meer supermarkten maken de overstap van een B-erkenning naar

een A-erkenning.

• Toenemende voorkeur voor one-stop-shopping.

• Verdergaande branchevervaging bij vooral filiaalbedrijven.
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Algemeen

De drogisterij verkoopt een volledig assortiment zelfzorggenees-

middelen, gezondheidsproducten en cosmetische producten.

Daarnaast wordt een uitgebreid randassortiment aangeboden,

variërend van fotografische artikelen tot cd's en van speelgoed tot

bijouterieën.

De verkoop van zelfzorggeneesmiddelen is gebonden aan een

erkenning. In Nederland bestaan drogisten met een A- of B-erkenning.

Een B-erkenning geeft aan dat de verkoop van geneesmiddelen een

nevenactiviteit is. De drogisterijbranche omvat ook parfumerieën en

cosmeticashops.

Aantal vestigingspunten circa 4.000 drogisterijen (inclusief circa 

800 drogisterij-afdelingen binnen het levensmiddelenkanaal). Daarvan

hebben er 3.590 een volledige (A-)erkenning. Er zijn circa 500 parfu-

merieën en cosmeticashops.

Aantal werkzame personen totaal ruim 23.000.

Overige kenmerken hoge samenwerkingsgraad.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kledingzaken voor heren

B Kledingzaken voor dames

C Kledingzaken voor dames en heren

A B C

Inkopen 57,3 55,1 55,5

Brutowinst 42,7 44,9 44,5

Totaalkosten 35,1 37,8 40,7

w.v. personeel 14,0 16,2 17,2

afschrijvingen 3,4 3,3 3,6

huisvesting 8,3 9,9 10,3

inventaris / machines 0,5 0,3 0,4

autokosten 0,8 0,7 0,6

verkoop 3,3 3,1 3,3

overige kosten 4,2 4,0 4,4

saldo financiële kosten 0,6 0,3 0,9

Bedrijfsresultaat 7,6 7,1 3,8

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kengetallen

A B C

Omzet per fte* 170,0 130,8 139,7

Winkelomzet per m2 vvo* 2,6 2,9 2,6

Brutowinst per fte* 72,7 58,7 62,2

Personeelskosten per fte* 31,6 27,7 27,3

* x € 1.000,-
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Perspectief
In vergelijking met de meeste overige branches in de detailhandel non-food wordt de kledingbranche relatief zwaar getroffen door de

economische recessie. De omzet en de brutomarge in de kledingbranche stonden in 2003 fors onder druk. Bovendien zijn de kosten

gestegen, waardoor het rendement is afgenomen. De branche heeft dan ook een moeilijk jaar achter de rug. Mede door de druk op de

koopkracht en de oplopende werkloosheid blijft de consument terughoudend bij bestedingen aan duurzame artikelen en luxeartikelen.

Wel lijkt het dieptepunt inmiddels in zicht maar er zal nog niet gesproken kunnen worden van een echt herstel in 2004/2005. Meerdere

bedrijven die zich onvoldoende hadden gepositioneerd, zijn de afgelopen jaren in de problemen gekomen en hebben de deuren moeten

sluiten. De onderlinge competitie in de branche is nog altijd bijzonder groot en zal nog verder toenemen. De toetreding van buitenlandse

kledingconcerns en de uitbreiding van one-brand-stores door merkenleveranciers/fabrikanten zetten zich namelijk onverminderd voort.

Door hun schaalgrootte en een vergaande samenwerking in de keten kunnen zij vaak beter en sneller inspelen op de behoefte van de

consument aan steeds wisselende collecties. De speciaalzaak zal zich moeten blijven onderscheiden om perspectief te blijven houden.

Kennis van de markt en de klant, extra service, kwalitatief goed personeel en een optimale assortimentsamenstelling zijn hierbij essenti-

ële aspecten. Daarnaast is een efficiënte bedrijfsvoering een must om de kosten te beheersen dan wel terug te brengen. Samenwerking

binnen de hele keten op het gebied van bijvoorbeeld ICT en logistiek biedt mogelijkheden voor een hogere efficiëntie en versnelt de

leadtime van producten, waardoor het rendement kan verbeteren.

Distributiekanalen (in %) 

 Damesmode Herenmode 

 Damesmode Herenmode

Bovenkledingspeciaalzaak    (79%) (77%)

Warenhuizen                  (7%) (9%)

Overig                            (14%) (12%)

Bron: HBD Bestedingen & Marktaandelen

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)    
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Vakbladen

International Jeans Cult, Mannenmode,

ModeNieuws, Texpress, TextielVisie, Textilia,

Wear International Styles

Brancheorganisaties

• Mitex, Vereniging van Ondernemers in de

Modedetailhandel, (0343) 47 32 70,

www.mitex.nl

• Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel

(VGT), (070) 444 25 87

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Benutten van de toepassingsmogelijkheden van ICT.

• Vaker wisselende collecties.

• Meer samenwerking in de keten en in de branche.

• Opnemen van private labels in de collectie.

• Overaanbod kleding.

• Verdere toetreding van buitenlandse aanbieders.

• Toenemende prijsgevoeligheid van de consument.

• Stagnerende koopkracht.

• Overbewinkeling en toenemende verdringingsconcurrentie.

• Demodage.

Detailhandel in bovenkleding 

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen circa € 8,5 mld.

Omzet totaal bovenkleding -/- 10,2% (prijs -/- 3,5% en volume -/- 6,8%).

Marktaandelen met circa 75% blijven de speciaalzaken veruit de

belangrijkste aanbieders.

Brutowinstmarge onder druk door hevige concurrentie en prijsbewuste

consument.

Rendement afgenomen door onder druk staande marges en gestegen

kosten.

Trends

• Verdergaande schaalvergroting door filialisering en concentraties.

• Individualistische en veranderlijke consument.

• Er is sprake van afnemende klantentrouw.

• Zowel de voorwaartse als de achterwaartse integratie in de bedrijfskolom

neemt toe.

• Er is een toenemende merkbeleving bij de consument.
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Algemeen

De bovenkledingbranche omvat dameskledingzaken, herenkleding-

zaken en gemengde kledingzaken, waaronder jeanszaken.

Het grootwinkelbedrijf is vooral actief in het lage en middensegment.

De veelal kleinere speciaalzaken opereren overwegend in het midden-

en hogere segment.

Aantal vestigingspunten ruim 11.000, waarvan circa 4.200 dames-

modezaken, 1.400 herenmodezaken en circa 5.700 gemengde 

dames- en herenmodezaken. Daarnaast zijn er ruim 2.000 ambulante

handelaren.

Aantal werkzame personen circa 69.000, waarvan circa 

7.000 ondernemers en meewerkende gezinsleden .

Overige kenmerken relatief hoge concentratie- en samenwerkings-

graad. Circa 45% van de gevestigde verkooppunten maakt deel uit van

een filiaalbedrijf (onder andere grootwinkelbedrijf ). Bijna 50% van de

zelfstandige kledingdetaillisten is aangesloten bij een commercieel

samenwerkingsverband.
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Perspectief
De schoenenbranche heeft in 2003 een matig jaar achter de rug. De consument is terughoudend met betrekking tot bestedingen in

duurzame artikelen en luxeartikelen. Naar verwachting zullen de bestedingen in de schoenenbranche de komende periode nog geen

echte groei laten zien, ondanks het voorzichtige economische herstel in 2004/2005 en het feit dat het dieptepunt van het consumenten-

vertrouwen is gepasseerd. Door de stagnerende omzet en de onder druk staande marges laat het rentabiliteitsherstel nog even op zich

wachten. Vooral de kleinere niet-samenwerkende bedrijven blijven het moeilijk houden. Zij kunnen niet profiteren van onder andere de

schaalvoordelen en bekendheid van formules. Binnen de schoenenbranche blijkt namelijk dat de winkelformules beter bekend zijn dan

de schoenmerken. Verder zetten binnen de branche de concentratietendens en schaalvergroting zicht voort en neemt het aantal mono-

brandstores en shop-in-the-shops toe. Ook zogenaamde lifestylewinkels zullen in de toekomst een groter deel van de schoenenomzet

naar zich toe trekken. Deze winkels zoeken aansluiting bij de voorkeuren en behoeften van een specifieke doelgroep en verkopen naast

kleding ook schoenen en andere artikelen, zoals horloges. In tijden van stagnerende bestedingen en verhevigde concurrentie, onderling

en van branchevreemde aanbieders, zullen verdringingssituaties toenemen. Dit betekent dat de nadruk voor de individuele schoen-

detaillist nog meer moet komen te liggen op profilering en etalering, vakkundig en servicegericht personeel, samenstelling van de 

collectie en een sneller wisselend assortiment. Samenwerking is hierbij haast noodzakelijk om te kunnen overleven. Afvallers bevinden

zich vooral onder de kleinere niet-samenwerkende schoendetaillisten, die bovendien vaak worden geconfronteerd met een opvolgings-

problematiek.

Distributiekanalen (in %) 

Schoenenspeciaalzaak (75%)

Sportspeciaalzaak (10%)

Overig (15%)

Bron: HBD Bestedingen & Marktaandelen

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)    
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Bron: CBS

Vakbladen

SchoenVisie, Schoenwereld, Tred

Brancheorganisaties

• Mitex Schoenen, de brancheorganisatie voor

elke schoenondernemer, (0343) 47 32 70,

www.mitex.nl

• Vereniging Gezond Lopen (VGL),

(0226) 42 31 49, www.gzl.nl

• Vereniging van Filiaal- en Grootwinkelbedrijven

in Schoenen (VGS), (070) 444 25 87

Bron: CBW

• De merkbeleving neemt toe maar is nog altijd relatief laag. Winkelformules

zijn bij de consument beter bekend dan de schoenmerken.

• Het bekijken en kopen van schoenen maakt meer en meer deel uit van

het zogenaamde funshoppen.

• De kwaliteit van het vestigingspunt wordt belangrijker.

Kansen en bedreigingen 

• Samenwerking (inkoop, marktbewerking, formule).

• Regelmatige aanpassingen/vernieuwingen van de collecties.

• Automatisering (voorraadbeheer, bestellingen).

• Stagnerende consumentenbestedingen.

• Verkrijgbaarheid goede locaties.

• Prijsgevoeligheid van de consument neemt toe.

• Risico van demodage.

• Toenemende verdringingsconcurrentie.

Schoenendetailhandel 

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen de totale consumentenbestedingen aan schoenen

bedroegen in 2003 circa € 2,1 mld.

Omzet gedaald met 3,3% ten opzichte van 2002 (prijs -/- 1,3%, volume -/- 2%).

Marktaandeel schoenenspeciaalzaken zijn met een marktaandeel van circa

74% veruit het belangrijkste verkoopkanaal voor schoenen.

Brutowinstmarge gemiddeld tussen 40% en 42%.

Rendement stond in 2003 onder druk.

Trends

• De aankopen voor speciale gelegenheden of passend bij een nieuwe

garderobe nemen toe.

• Er is een verschuiving van traditionele schoenen naar meer modische

schoenen.

• De levenscyclus van ‘modische’ collecties wordt korter.

• Toenemende belangstelling voor de dameslaars.

• Er is sprake van toenemende concentratie en schaalvergroting.
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Algemeen

De schoenendetailhandel omvat de verkoop van schoenen, sandalen,

slippers, pantoffels en laarzen. Daarnaast worden ook nevenartikelen

verkocht, zoals inlegzolen, veters, onderhoudsmiddelen, lederwaren en

dergelijke. Andere artikelen die soms in de schoenenzaken verkocht

worden, zijn lederen tassen en riemen. Schoenreparatie speelt nog

maar een ondergeschikte rol.

Aantal vestigingspunten circa 3.300 (ruim 1.600 bedrijven met één

vestiging en circa 1.700 filiaalondernemingen). Daarnaast zijn er nog

ongeveer 170 ambulante schoenenhandelaren.

Aantal werkzame personen circa 21.500, waaronder ruim 

2.300 ondernemers en meewerkende gezinsleden.

Overige kenmerken het grootwinkelbedrijf richt zich met name 

op het modieuze marktsegment en wordt nog onderverdeeld in

discounters (die ook textiel en sportartikelen verkopen) en niet-

discounters.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 57,4

Brutowinst 42,6

Totaalkosten 36,4

w.v. personeel 16,2

afschrijvingen 2,8

huisvesting 10,0

inventaris / machines 0,3

autokosten 0,6

verkoop 2,7

overige kosten 2,8

saldo finaciële kosten 1,0

Bedrijfsresultaat 6,2

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kengetallen

Gehele branche

Omzet per fte* 125,9

Winkelomzet per m2 vvo* 2,5

Brutowinst per fte* 53,6

Personeelskosten per fte* 23,0

* x € 1.000,-
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Woningtextielzaken

B Slaapspeciaalzaken

C Meubelspeciaalzaken

D Gemengde zaken

E Keukenspeciaalzaken

F Kurk- en parketspeciaalzaken

A B C D E F

Inkopen 57,7 55,2 60,7 60,3 64,2 58,5

Brutowinst 42,3 44,8 39,3 39,7 35,8 41,5

Totaalkosten 35,7 42,2 37,0 35,7 31,1 29,8

w.v. personeel 17,1 16,1 15,8 17,6 16,2 13,4

huisvstesting / 

inventaris / machines 6,3 11,4 6,9 7,0 4,3 3,0

verkoop 3,2 5,6 5,5 3,9 3,3 3,9

afschrijvingen 3,1 2,8 2,6 2,8 3,1 3,6

rentelasten 1,3 1,1 1,6 1,2 0,7 1,1

overige kosten 4,7 5,2 4,6 3,2 3,5 4,8

Bedrijfsresultaat 6,6 2,6 2,3 4,0 4,7 11,7

Kengetallen

A B C D E F

Omzet per werkzame persoon* 128,9 175,8 207,6 166,7 182,6 135,3

Omzet per m2 vvo* 1,33 1,17 0,88 0,98 2,67 3,42

Voorraadtermijn (in dagen) 50 120 150 120 44 59

* x € 1.000,-
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Perspectief
In vergelijking met de overige detailhandelsbranches wordt de wonenbranche relatief zwaar getroffen door de economische recessie.

Het aantal bedrijven dat door omzetverlies en relatieve kostenstijging in de problemen is geraakt, is aanmerkelijk toegenomen. Het 

consumentenvertrouwen is laag en bestedingen aan duurzame artikelen worden uitgesteld. Daarnaast speelt ook de terugval in het 

aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen de branche parten. Een verhuizing is voor veel consumenten immers het moment om tot 

aanschaf van een nieuw interieur over te gaan.

De huidige omstandigheden stellen hoge eisen aan ondernemerskwaliteiten. In een fase van tanende koopkracht en zware concurrentie-

strijd gaat continuïteit hand in hand met een onderscheidende marktpositie. Daarnaast blijft het van essentieel belang om de kosten-

structuur te beheersen en de mogelijkheden van extra bezuinigingen kritisch te onderzoeken nu productiviteit en rendement onder

druk staan.

Op basis van de ontwikkeling in het eerste kwartaal 2004 lijkt de afname in omzet dit jaar enigszins te zullen afvlakken. Meer onderne-

mingen zagen in de eerste maanden al kans de daling in verkopen een halt toe te roepen. Naar verwachting bereikt de wonenbranche 

in 2004 haar conjuncturele dal. Het consumentenvertrouwen lijkt het dieptepunt te zijn gepasseerd en voorzienbaar is dat de productie

van nieuwbouwwoningen na het zomerreces weer enigszins zal aantrekken. Dit betekent niet dat zich dit jaar al direct herstel van de

markt zal aftekenen. Voor de langere termijn zijn de vooruitzichten echter gunstiger, waarbij weer kansen ontstaan voor (lichte) omzet-

groei.
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Omzetontwikkeling productgroepen (x € 1 mln.)  

Meubelen 

Keukens 

Vloerbedekking 

Raambedekking

2000 2001 2002 2003

Bron: CBW

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jar) 

Woningtextielzaken (-7,3%) 

Slaapspeciaalzaken (-6,2%)

Meubelspeciaalzaken (-5,8%) 

Gemengde zaken (-6,4%)

Keukenspeciaalzaken (-6,3%) 

Kurk- en parketspeciaal-

zaken (-9,1%)

Bron: CBW
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Vakbladen 

Vakblad Wonen, Mobilia, Meubel, Gaaf Goed, KIM,

Ons Huis 

Brancheorganisatie

• Centrale Branchevereniging Wonen (CBW),

(030) 697 31 00. www.cbw.org

Bron: CBW

Kansen en bedreigingen

• Grote belangstelling van de consument voor eigen woonomgeving.

• Technologische ontwikkelingen, zoals EDI (bestel- en leveringsprocedure),

bieden nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld ketensamenwerking.

• Inzicht in de behoeften per klant via de Klantenatlas, een

consumentenonderzoek met segmentatie op basis van interieurbeleving.

• Conjunctuurgevoeligheid van de detailhandel in wonen en geringere

bereidheid consument tot het doen van grotere aankopen.

• Verdere uitbreiding van woonconcentraties en toename verdringings-

concurrentie.

• Opkomst van branchevreemde kanalen.

• Daling aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen en afname aantal

verhuismomenten.

• Tekort aan gekwalificeerd personeel, met name vakmensen/ambachtslieden.

Detailhandel in wonen 

Ontwikkelingen 2003

Consumentenbestedingen totaal wonen (alle afzetkanalen) -/- 5% ten

opzichte van 2002.

Brancheomzet detailhandel wonen gemiddeld -/- 6,4% (CBW).

Marktaandeel speciaalzaken keukens 85%, vloerbedekking (inclusief

parket) 75%, raambekleding 60%, meubelen (inclusief bedden) 85%.

Trends

• Oriëntatie van de consument op sfeersituaties en persoonlijke beleving.

• Behoefte van de consument aan inspiratie en goed advies.

• Afname van de vraag naar woonartikelen binnen alle deelsegmenten met

uitzondering van de vraag naar binnenzonwering.

• Daling van het aantal kopende consumenten versus toename van de

gemiddelde besteding.

• Toenemend gebruik internet ter oriëntatie; toepassing met name voor

technische producten als slaapcomfort en keukens.
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Algemeen

De detailhandel in wonen valt uiteen in de volgende deelbranches:

woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken,

woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

keuken-/sanitairspeciaalzaken en kurk- en parketspeciaalzaken.

Aantal ondernemingen circa 6.500, met in totaal circa 

8.000 vestigingspunten. De grootste deelbranches zijn de meubel-

speciaalzaken, de woningtextielzaken en de gemengde zaken met 

elk bijna 2.000 winkels.

Aantal werkzame personen inclusief ondernemers ruim 46.000.

Samenwerkingsvormen speciaalzaken zijn veelal aangesloten bij

een inkooporganisatie of maken deel uit van een keten of formule.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A GPA en geschenkartikelenspeciaalzaak

B Huishoudelijke artikelenzaak

A B

Inkopen 60,6 64,8

Brutowinst 39,4 35,2

Totaalkosten 34,7 30,4

w.v. personeel 14,8 15,4

afschrijvingen 3,0 2,2

huisvesting 7,6 7,3

inventaris / machines 1,2 0,1

autokosten 0,8 0,4

verkoop 3,3 2,8

overige kosten 3,2 1,9

saldo financiële kosten 0,8 0,3

Bedrijfsresultaat 4,7 4,8

Kengetallen

A B

Netto omzet per fte* 118,3 142,4

Winkelomzet per m2 vvo* 1,5 2,2

Brutowinst per fte* 46,6 50,1

Personeelskosten per fte* 23,2 24,1

* x € 1.000,-
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Perspectief
Het aanbod van gebra-artikelen via branchevreemde kanalen (tuincentra, supermarkten, bouwmarkten en woninginrichtingszaken) zal

de komende jaren onverminderd doorgaan. De concurrentie neemt daardoor verder toe. De grote filiaal- en franchiseketens in de

gemengde branche zullen hun positie uiteraard niet zonder meer willen prijsgeven. Een toename van de concurrentie met bijvoorbeeld

het prijswapen kan een gevolg zijn. De positie van de gemengde branche en vooral van de niet-samenwerkende zelfstandige onder-

nemer zal onder druk blijven staan. Voor de niet-samenwerkende zelfstandige gebra-ondernemer is het daarom van belang zich op een

andere wijze te onderscheiden en te profileren. Dit kan door met het assortiment, de presentatie en de service in te spelen op de trend

van individualisering en de behoefte aan gemak, luxe en kwaliteit. Vroegtijdige inschatting en kennis van de (snel wisselende) actuele

modetrends zijn daarbij onontbeerlijk. Daarbij biedt een onderscheidend assortiment met luxere kwaliteits- en designproducten de

gebra-ondernemer kansen op een betere marge. Bij dit alles is het wel noodzakelijk dat de kwaliteit van de locatie in het oog wordt

gehouden. De locaties met veel winkelend publiek en goede bereikbaarheid bieden de beste kansen op succes, maar zijn anderzijds

moeizaam en vaak tegen hoge kosten verkrijgbaar en daarom niet altijd haalbaar. Voor een beperkt aantal zaken kan vergaande speciali-

satie in een bepaald thema of een bepaald assortiment een optie zijn (bijvoorbeeld koken of gpa). Uiteraard moet een dergelijke keuze

passen binnen de omvang van het verzorgingsgebied en de locatie.

Distributiekanalen (in %) 

Huishoudelijke 

artikelenzaken (20%)

Warenhuizen (7%)

Supermarkten (6%)

DHZ zaken (14%)

Tuincentra, bloemenzaken (11%)

Woninginrichting (5%)

Overig (37%) Bron: HBD DetaData, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling ( in % t.o.v. voorafgaand jaar)   

-3,0

-1,5

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

Omzetwaarde

Omzetprijs

Omzetvolume

1999 2000 2001 2002 2003

Bron: CBS

Vakbladen

Entourage, Gemengde Branche,

Huishoud Electro, Regards

Brancheorganisatie

• Vereniging Gebra, (079) 351 43 21,

www.gebra.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Goede advisering en service vormen een pre bij de verkoop van duurdere

huishoudelijke artikelen en glas, porselein en aardewerk.

• Het aantal huishoudens neemt nog steeds toe.

• De consument heeft voorkeur voor de nieuwe aanschaf van

huishoudelijke artikelen boven een relatief dure reparatie.

• De toetredingsdrempel voor het verkopen van huishoudelijke artikelen 

is laag.

• Het aanbod neemt toe door toetreders uit branchevreemde kanalen.

• Door de economische teruggang neemt het consumentenvertrouwen af.

• De consument wordt steeds prijsgevoeliger.

Detailhandel gemengde branche 

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen per huishouden glas, porselein en aardewerk (gpa) 

circa € 120,-, kleine huishoudelijke apparatuur circa € 100,-, overige

huishoudelijke artikelen circa € 90,-.

Omzet + 5,8% (prijs + 0,8% en volume + 5,4%).

Trends

• De consument heeft veel aandacht voor zijn woonomgeving en wisselt

vaker van inrichting.

• De keuken wordt meer en meer een verlengstuk van de woonkamer.

• Design neemt naast kwaliteit een belangrijke positie in als koopargument

voor huishoudelijke artikelen.

• Functionaliteit, gemak en kwaliteit zijn belangrijke koopargumenten voor

de consument.
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Algemeen

Tot de aanbieders in de gemengde branche worden gerekend de

winkels in huishoudelijke artikelen en glas, porselein en aardewerk

(gpa). Het assortiment van deze aanbieders wordt echter breder.

Steeds meer worden ook interieur- en woonartikelen, tuinmeubelen

en tuinartikelen, beeld- en geluidsdragers, fotoartikelen en telefoons in

het assortiment opgenomen. Hierdoor is brancheafbakening moeilijk.

Kernassortiment huishoudelijke artikelen en apparaten, glas,

porselein en aardewerk.

Nevenassortiment vooral speelgoed en cadeauartikelen.

Aantal vestigingspunten circa 1.450 ondernemingen met in totaal

ruim 2.250 winkels.

Aantal werkzame personen ruim 20.000, waaronder circa 

1.700 ondernemers en meewerkende gezinsleden.

Overige kenmerken de Blokker-groep heeft als ketenbedrijf een

dominante positie.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 75,7

Brutowinst 24,3

Totaalkosten 22,0

w.v.personeel 10,4

afschrijvingen 1,8

huisvesting 3,6

inventaris / machines 0,2

autokosten 0,7

verkoop 2,3

overige kosten 2,4

saldo financiële kosten 0,6

Bedrijfsresultaat 2,3

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 217,0

Winkelomzet per m2 vvo* 4,3

Brutowinst per fte* 52,6

Personeelskosten per fte* 28,4

* x € 1.000,-
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Perspectief
De elektrotechnische markt is grotendeels een vervangingsmarkt. Groei vindt nog wel plaats op deelmarkten waar productvernieuwing

aan de orde is. De geïntroduceerde biertap, het op een andere manier koffiezetten en strijken zijn vernieuwingen die razendsnel door de

consument worden omarmd. Productinnovaties, niet alleen op het gebied van huishoudelijk apparaten maar ook op elektronicagebied,

kunnen de vraag de komende jaren positieve impulsen blijven geven. Dit geldt ook voor de grote sportevenementen in 2004. Anderzijds

is de consument vanwege de huidige economische situatie terughoudend met zijn bestedingen. De verwachtingen met betrekking tot

de bestedingen voor de jaren 2004/2005 zijn daardoor gematigd positief.

De consument is veeleisend. De doorsneeklant in deze branche vraagt om een breed assortiment, veel keuzes, optimaal advies en service

tegen een scherpe prijs. Megastores, het grootwinkelbedrijf en samenwerkingsverbanden spelen op deze eisen in, met name met het

prijswapen (schaalgrootte geeft inkoopvoordelen). Maar ook ketens kunnen het niet altijd volhouden, zoals afgelopen jaar bleek.

De verwachting is dat de concurrentie heftiger zal worden en zich nog meer op prijs zal richten.

De branchevreemde aanbieders hebben vooralsnog weinig oog voor de toenemende complexiteit van het gebruik van de producten.

Als de (vakbekwame) ongebonden elektrotechnische detailhandel in staat is deze toenemende complexiteit te vertalen naar gebruiks-

gemak voor de consument, liggen daar kansen. Daarnaast zal het onderscheid gezocht moeten worden op het gebied van winkelcon-

cept, assortiment, advies en service.

Distributiekanalen (in %) 

Elektrotechnische detailhandel algemeen assortiment (54,0%)

Warenhuizen (8,0%)

Overig (38,0%)

Bron: HBD DetaData, bewerking Rabobank 

Omzetontwikkeling (in % van de omzet) 
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Bron: HBD DetaData, bewerking Rabobank

Vakbladen

AV Detail, ERM, Huishoud Elektro,

Muziek en Beeld, NVGD-Nieuws

Brancheorganisatie

Uneto-VNI, (079) 325 06 50, www.uneto-vni.nl

Bron: HBD DetaData, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Toename van branchevreemde aanbieders die veelal met prijs stunten,

zoals bouwmarkten, drogisten, supermarkten en zaken uit de gemengde

branche.

• Consument koopt meer via internet. Met name de verkoop van

consumentenelektronica doet het goed op het web.

• Ondernemer en personeel zullen continu moeten blijven investeren in

product- en marktkennis.

• Producten verouderen snel, hetgeen een voorraadrisico inhoudt.

Elektrotechnische detailhandel

Ontwikkelingen 2003

Omzet afname met -/- 3,0%, wat voornamelijk te wijten is aan prijsdalingen;

volumes zijn licht gestegen.

Rendement door de aanzienlijke prijserosie en margeverkrapping daalt het

rendement.

Topproducten digitale fotocamera’s, plasma- en lcd-beeldschermen en

MP3-spelers.

Trends

• Sterke groei van samenwerkingsverbanden en schaalvergroting leiden

ertoe dat de positie van de onafhankelijke retailer behoorlijk onder druk

staat.

• Hoge innovatiegraad; technische vernieuwingen leiden tot aankopen.

• De complexiteit van de artikelen neemt toe, zodat de behoefte aan advies,

service en voorlichting groeit.

• De consument kiest voor energiezuinige apparaten. Ruim 80% van de

apparaten heeft een A-label of een energie+-label.
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Algemeen

De belangrijkste aanbieders in de elektrotechnische detailhandel

kunnen in drie traditionele hoofdcategorieën worden verdeeld. De

eerste is het grootwinkelbedrijf (GWB), dat zich in de markt onder-

scheidt met zeer scherpe prijzen en een hoge omzetsnelheid. De

tweede is de bij een samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige

ondernemer die persoonlijk advies en service koppelt aan gemiddelde

prijzen. Ten slotte is er de onafhankelijke detaillist, die een hoge

servicegraad en lokale binding combineert met relatief hoge prijzen.

Assortiment beeld- en geluidsdragers (bruingoed), grote huis-

houdelijke apparaten (witgoed), telecommunicatieapparatuur

(groengoed), computerapparatuur (grijsgoed) en kleine huishoudelijke

apparaten en verlichtingsartikelen.

Aantal vestigingen 3.000 ondernemingen met 4.600 winkels.

Overige kenmerken circa 65% behoort tot een samenwerkings-

verband (inclusief GWB).
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A IJzerwaren en gereedschapspeciaalzaken

B Verf- en behangspeciaalzaken

C Bouwmarkten

D Doe-het-zelf zaken

A B C D

Inkopen 65,7 61,0 64,8 64,6

Brutowinst 34,3 39,0 35,2 35,4

Totaalkosten 27,1 30,8 28,7 28,7

w.v. personeel 12,3 13,7 13,0 13,0

afschrijvingen 2,5 2,8 2,4 2,5

huisvesting 3,4 5,7 4,5 4,5

inventaris / machines 0,3 0,3 0,4 0,4

autokosten 0,8 0,9 0,4 0,5

verkoop 1,9 2,9 3,6 3,4

overige kosten 3,3 3,8 3,4 3,4

saldo financiële kosten 2,6 0,7 1,0 1,0

Bedrijfsresultaat 7,2 8,2 6,5 6,7

Kengetallen

A B C D

Netto omzet per fte* 149,1 126,3 189,7 178,3

Winkelomzet per m2 vvo* 1,4 1,7 1,5 1,5

Brutowinst per fte* 51,1 49,2 66,8 63,1

Personeelskosten per fte* 29,7 29,2 26,7 27,2

* x € 1.000,-
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Perspectief
De ontwikkeling in de doe-het-zelfbranche impliceert dat de jaren van hoge groeicijfers tot het verleden behoren. Klussen in en rond

huis is weliswaar onverminderd populair, nu de economie echter hapert is de consument toch minder kooplustig. Meer aanbieders,

waaronder ook grotere vestigingen, zagen zich in 2003 al geplaatst voor een stagnerende omzet. Verbreding van het assortiment met

branchevreemde artikelen moet omzetgroei veilig stellen nu de bestedingen stabiliseren. Voor 2004 en 2005 lijkt groei niettemin nog

slechts voor een minderheid te zijn weggelegd.

Desondanks is de investeringsbereidheid in de branche hoog en zullen bouwmarkten blijven groeien in aantal en omvang. Groei van 

het winkelaanbod zal met name prijsgedreven concurrentie in de hand werken met als consequentie druk op productiviteit en rende-

ment. Daarnaast zullen commerciële organisaties, met het oog op marktmacht en schaalvoordelen, streven naar expansie in binnen- 

en buitenland.

De speciaalzaken zullen de komende jaren verder marktaandeel prijsgeven. Met name de gespecialiseerde aanbieders die zich onvol-

doende onderscheiden, zullen in de verdrukking komen. Bestaanszekerheid dan wel concurrentiekracht staat of valt met het leveren van

meerwaarde. Dit vereist een aansprekende winkelformule, persoonlijke benadering van klanten en het flexibel inspelen op consumen-

tentrends. Daarnaast is het van essentieel belang om de kostenstructuur te beheersen en de mogelijkheden tot bezuinigen kritisch te

onderzoeken. De omstandigheden doen in elk geval een zwaarder beroep op ondernemerskwaliteiten. In het maken van juiste keuzes

kan samenwerking uitkomst bieden.

Distributiekanalen (in %) 

Bouwmarkten (70,3%)

Breedpakketzaken (9,1%)

Verf- en behangspeciaalzaken (10,9%)

IJzerwaren- en gereedschapspeciaalzaken (9,7%) Bron: GfK

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)    
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Vakbladen

Mix, DHZ-Markt, Karwei

Brancheorganisaties

• Nederlands Verbond van Detailhandelaren in

Verf- en Wandbekleding (NVVW),

(070) 398 98 33.

• VERTAZ, (070) 338 46 61, www.vertaz.nl

• Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen

in Nederland (HIBIN), (026) 363 35 55,

www.hibin.nl

• Vereniging Winkelketens in de Doe-Het-Zelf-

branche (VWHDZ), (070) 398 98 33

Bron: HBD DetaData

• Het aanbod van gebruiksvriendelijke en drempelverlagende producten

neemt toe.

• De consument heeft behoefte aan totaaloplossingen voor zijn

klusproblemen.

Kansen en bedreigingen

• Grote belangstelling van consumenten voor de eigen woonomgeving.

• Hoge kwaliteitsvraag en groei in de onderhoudsmarkt.

• Veel aandacht van de media voor het thema 'wonen'.

• Verhoogde financiële prikkel om klussen zelf ter hand te nemen door

economische recessie.

• Stagnering doorstroming in de woningmarkt en daling aantal

verhuismomenten.

• Verdringingsconcurrentie binnen en van buiten de branche.

• Toetreding buitenlandse marktpartijen.

Doe-het-zelfdetailhandel 

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen consumentenbestedingen DHZ-artikelen stabiliseren.

Omzet DHZ-winkels -/- 0,6% ten opzichte van 2002, waarvan prijs + 2,0%

en volume -/- 2,6%.

Omzet bouwmarkten + 2,7% (prijs 2,0%, volume + 0,7%).

Rendement brutowinstmarge staat onder druk door prijsconcurrentie 

en geringer omzetaandeel van margerijke artikelen.

Verdeling omzet bouwmarkten 70%, breedpakketzaken 9%,

ijzerwarenwinkels 10%, verf- en behangspeciaalzaken 11%.

Trends

• De aandacht van commerciële organisaties en het grootwinkelbedrijf is

gericht op schaalvoordelen door expansie in binnen- en buitenland.

• Het aantal grootschalige vestigingen groeit en het aanbod van

verkoopvloeroppervlak neemt toe.

• De consument heeft behoefte aan ruime keuzemogelijkheden en een

uitgebreid assortiment onder één dak.

• Er is sprake van branchevervaging door assortimentsverbreding en door

de strategische inzet van branchevreemde producten.
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Algemeen

In de DHZ- of doe-het-zelfbranche zijn meerdere typen bedrijven

actief. Tot de gespecialiseerde detailhandel behoren bouwmarkten,

breedpakketzaken, ijzerwaren- en gereedschappenzaken en verf- en

behangspeciaalzaken. In aantallen verkooppunten vertoont het

aanbod in de branche een trendmatige daling. Daarentegen stijgt het

totale verkoopvloeroppervlak door een toename van het gemiddelde

verkoopvloeroppervlak per vestiging.

Aantal bedrijven totaal circa 3.200, waarvan circa 40% bouwmarkten

en breedpakketzaken, 20% ijzerwaren- en gereedschappenzaken en

40% verf- en behangspeciaalzaken.

Aantal werkzame personen circa 21.000 fte's.

Overige kenmerken hoge graad van samenwerking (65%) en groei

van het marktaandeel van bouwmarkten.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 70,4

Brutowinst 29,6

Totaalkosten 25,0

w.v. personeel 11,7

afschrijvingen 1,4

huisvesting 5,3

inventaris / machines 0,4

autokosten 0,4

verkoop 1,8

overige kosten 3,5

saldo financiële kosten 0,5

Bedrijfsresultaat 4,6

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kengetallen

Gehele branche 

Netto omzet per fte* 189,0

Winkelomzet per m2 vvo* 4,6

Brutowinst per fte* 56,0

Personeelskosten per fte* 29,2

* x € 1.000,-
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Perspectief
De bestedingen in de boekenbranche zullen naar verwachting in 2004/2005 niet veel veranderen. De gevolgen van de zwakke economi-

sche ontwikkelingen voor de consumentenafzet van algemene boeken zijn beperkt gebleven. Er is zelfs nog een groei gerealiseerd.

Daartegenover staat dat de afzet aan wetenschappelijke boeken en schoolboeken onder druk staat. Het feit dat de totale bestedingen

op niveau blijven, wil overigens nog niet zeggen dat daarmee het perspectief voor de individuele boekhandel onverdeeld positief is.

Naar verwachting zal de concurrentie verder toenemen, vooral vanuit het branchevreemde kanaal, zoals supermarkten en cd-winkels.

Bij deze branchevreemde aanbieders staan de boeken als product namelijk steeds meer in de belangstelling.

De boekhandel zal vooral moeten uitgaan van zijn eigen kracht en zich nadrukkelijk moeten etaleren als het verkoopkanaal van een

breed aanbod boeken, tijdschriften, multimediaproducten en aanpalende productgroepen als papierwaren, kantoorartikelen en spelle-

tjes. Assortimentsopbouw, presentatie, vakbekwaam personeel en service zijn hierbij kernbegrippen. Daarnaast moet de boekhandel zich

nog verder toeleggen op de verkoop en informatievoorziening via internet en de mogelijkheden van dit medium verder benutten. De

internetboekhandels weten immers geleidelijk hun marktaandeel te vergroten. Het branche-initiatief www.boekbalie.nl, met voor het

publiek toegankelijke uitgebreide databases, lijkt daarbij een steeds belangrijker hulpmiddel voor de boekhandel te worden. Om de toe-

nemende concurrentie - zowel binnen als van buiten de branche - het hoofd te kunnen bieden, kan voorts een verdergaande samenwer-

king binnen de branche (automatisering, assortimentsbeheer, commerciële formule, inkoopvoordelen) een oplossing zijn, zeker voor de

kleinere zelfstandig opererende boekhandel.

Verkoopkanaal van algemene boeken (in %) 

Boekhandel (64,8%)

Boekenclub (13,8%)

Warenhuizen (6,7%)

Internet (3,2%)

Overige kanalen (supermarkt e.d.) (11,5%)

Bron: Boekenindex-onderzoek van Stichting Speurwerk, Interview/NSS

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)    
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Vakbladen

Boekblad Magazine, Boekblad Weekeditie,

Boekblad Online (www.boekblad.nl),

Boekhandelsbulletin

Brancheorganisaties

• Koninklijke Vereniging van het Boekenvak,

(020) 624 02 12, www.kvb.nl

• Nederlandse Boekverkopersbond,

(030) 228 79 56, www.boekbond.nl

• Service- en Adviesbureau voor de Boekhandel,

(030) 228 79 56, www.boekbond.nl

• Stichting Speurwerk betreffende het Boek,

(020) 625 49 27, www.speurwerk.nl

• Stichting Collectieve Propaganda van het

Nederlandse Boek, www.cpnb.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Meer gebruik van automatiseringsmogelijkheden.

• Vergrijzing van de bevolking.

• Aansluiting bij een samenwerkingsverband.

• Collectieve propaganda voor het Nederlandse boek en de Boekenbon.

• Internet.

• De markt voor het wetenschappelijke boek en schoolboeken stagneert.

• Toenemende concurrentie op het gebied van multimediaproducten en

tijdschriften van branchevreemde aanbieders.

• Kopiëren van cd-roms.

• Vaste boekenprijs geldt tot 2005; het wetsvoorstel tot handhaving van de

vaste boekenprijs daarna voor een periode van vijf jaar is inmiddels door

de Tweede Kamer aanvaard.

Boekhandels

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen de verkoop van het algemene boek is in 2003 met bijna 5%

gestegen.

Omzet licht gedaald (Stichting Speurwerk).

Marktaandeel in aantallen (algemene) boeken licht toegenomen tot bijna

65% (erkende boekhandel).

Brutowinstmarge blijft onder druk staan.

Rendement gemiddeld genomen een moeilijk jaar.

Trends

• Verdergaande concentratie en schaalvergroting.

• Toenemende specialisatie.

• De gespecialiseerde boekverkoper in de educatieve markt wordt steeds

professioneler.

• Jongeren besteden minder tijd aan lezen.

• De boekhandel blijft onverminderd dominant waar het de verkoop van

algemene boeken betreft.

• De boekhandel is een belangrijke leverancier van multimediaproducten.

• Verdere concentratietendens in de schoolboekenmarkt.
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Algemeen

Tot de boekenbranche worden gerekend alle detailhandelsonder-

nemingen die de verkoop van boeken aan particulieren als

hoofdfunctie uitoefenen. Naar typologie is de boekhandel in te delen

als: totaalboekhandel, assortimentsboekhandel, buurt- en

dorpsboekhandel, ketenboekhandel en thematisch gespecialiseerde

boekhandel.

Assortiment algemene boeken, school- en studieboeken, weten-

schappelijke boeken, tijdschriften en kranten. Het nevenassortiment

bestaat uit wenskaarten, cd-roms, papierwaren en kantoorartikelen en

ook uit dvd’s, audio en bordspelen.

Aantal vestigingspunten circa 2.000 met als hoofdactiviteit

boekenverkoop. Ruim 1.500 vestigingen zijn erkend door de

Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Aantal werkzame personen circa 7.500, waarvan ruim 1.100 onder-

nemers en meewerkende gezinsleden (erkende boekhandel).

Overige kenmerken de boekhandel kent een verticale prijsbinding

(vaste boekenprijs).

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005



RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005

Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 36,8

Brutowinst 63,2

Totaalkosten 54,1

w.v. personeel 26,2

afschrijvingen 5,4

rentelasten 1,1

huisvesting 7,9

inventaris / machines 2,7

autokosten 0,8

verkoop 5.4

overige kosten 4,6

Bedrijfsresultaat 9,1

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 115,1

Winkelomzet per m2 vvo* 4,2

Brutowinst per fte* 72,7

Personeelskosten per fte* 35,7

* x € 1.000,-
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Perspectief
Anders dan voor veel andere branches in de non-fooddetailhandel is het jaar 2003 voor de optiekbranche nog een redelijk jaar geweest.

De omzet is gestegen, zowel door een toename van de afzet als door een prijsstijging. De uitgaven aan optische hulpmiddelen zullen

naar verwachting de komende jaren nog verder groeien. Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal gebruikers van optische

artikelen namelijk onverminderd toe. De consument hecht bovendien sterk aan persoonlijke expressie en verzorging. Hij stemt het mon-

tuur steeds meer af op de gelegenheid en op de kleding. De consument is bereid hieraan geld te besteden, zij het dat hij in economisch

mindere tijden wel prijsgevoeliger wordt. Verder wordt analoog aan de ontwikkeling in andere Europese landen in Nederland een toene-

mende vraag naar gekleurde lenzen voorzien, hetgeen eveneens een impuls betekent voor de bestedingen. De positieve verwachtingen

met betrekking tot de bestedingen betekenen overigens niet dat elke optiekzaak hiervan zal profiteren. De onderlinge concurrentie in

de branche zal in de komende jaren verhevigen door schaalvergroting en toename van het aantal verkooppunten. De ontwikkeling

duidt vooral op een stijging van het aanbod in de lagere prijsklasse. Daarnaast neemt internet als verkoopkanaal in belang toe, evenals

de concurrentie vanuit het branchevreemde kanaal. Naar verwachting zullen de kleinere optiekzaken steeds meer naar de achtergrond

worden verdrongen. Samenwerking en partnership, kennis van de markt en de klant en het realiseren van klantenbinding (door deskun-

digheid, service- en advieskracht) zijn sleutelbegrippen voor het behoud en de versterking van de eigen marktpositie.

Omzetontwikkeling in % t.o.v. voorafgaand jaar)    
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Vakbladen

Euro Opticien, Oculus, Optiek & Mode Magazine,

Optiek & Shop, OptiekNieuws, Visus

Brancheorganisaties

• Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO),

(023) 542 79 76, www.nuvo.nl

• Unie van Filiaal- en Franchise Optiekbedrijven

Nederland (UFON), (070) 444 25 87,

www.rndweb.nl

• Nederlandse Federatie van Oogzorgberoepen

(NFO), bestaat uit OVN, ANVC en NBvO,

(023) 542 22 15

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• De relatie met de lokale consument is duurzaam van aard en gebaseerd

op vertrouwen.

• Vergrijzing van de Nederlandse bevolking.

• Internetwinkels zijn in opkomst, voor informatieoverdracht maar ook

omdat internet met name gericht is op de vervangingsmarkt van

contactlenzen en zonnebrillen.

• Toegetreden buitenlandse ketens zijn vooral gericht op de prijsbewuste

consument.

• De concurrentie vanuit branchevreemde kanalen neemt nog steeds toe.

• Het aanbod van winkelruimte neemt sneller toe dan de feitelijke vraag

naar optische artikelen.

• Risico van demodage.

Opticiens

Ontwikkelingen 2003

Omzet + 2,9% (prijs + 1,8% en volume + 1%).

Marktaandeel ruim 80%, maar de laatste jaren dalend.

Brutowinstmarge redelijk stabiel.

Rendement redelijk stabiel.

Trends

• De (zonne)bril wordt meer en meer als modeartikel gezien en afgestemd

op de kleding die gedragen wordt.

• De merkbeleving neemt toe, tal van kledingontwerpers brengen

zonnebrillen op de markt.

• Snellere wisseling van collecties brillen

• Toenemende populariteit van het 'snelvervangingssysteem’ bij zachte

lenzen.

• Toenemende schaalvergroting door de opkomst van het ketenbedrijf.
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Algemeen

Tot de optiekbranche worden alle detailhandelsondernemingen

gerekend die de verkoop van optische artikelen aan particulieren 

als hoofdfunctie uitoefenen. Daarnaast zijn ook warenhuizen,

supermarkten, drogisterijen, oogartsen en contactlensinstituten actief

op deze markt.

Assortiment het kernassortiment bestaat uit brillen, zonnebrillen,

contactlenzen, verrekijkers en aanverwante artikelen.

Aantal vestigingspunten circa 1.100 ondernemingen, met in totaal

bijna 2.000 winkels.

Aantal werkzame personen naar schatting 8.600, waaronder ruim

1.200 ondernemers en meewerkende gezinsleden.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 54,6

Brutowinst 45,4

Totaalkosten 36,5

w.v. personeel 15,3

afschrijvingen 3,0

huisvesting 5,9

inventaris / machines 0,3

autokosten 0,6

verkoop 5,4

overige kosten 4,4

saldo financiële kosten 1,6

Bedrijfsresultaat 8,9

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 124,5

Winkelomzet per m2 vvo* 4,6

Brutowinst per fte* 56,6

Personeelskosten per fte* 30,9

* x € 1.000,-
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Perspectief
De juweliersbranche heeft in 2003 wederom een moeilijk jaar gehad. In vergelijking met de overige branches in de detailhandel non-

food wordt de juweliersbranche relatief zwaar getroffen door de economische recessie. De consument is terughoudend met betrekking

tot bestedingen aan duurzame artikelen en luxeartikelen. Naar verwachting zullen de bestedingen aan juweliersartikelen nog geen

echte groei laten zien, ondanks het voorzichtige economische herstel in 2004/2005 en ondanks het feit dat het consumentenvertrouwen

het dieptepunt is gepasseerd. Het rentabiliteitsbeeld voor de komende periode in de juweliersbranche is dan ook nog niet onverdeeld

positief. Temeer daar de concurrentie heviger wordt, zowel de onderlinge concurrentie als de concurrentie van branchevreemde aanbie-

ders als warenhuizen en internet. Deze laatste aanbieders richten zich vooral op het verkopen van sieraden en horloges in het lagere en

middensegment.

De juweliersbranche zal nadrukkelijker moeten inspelen op de wensen van de grillige consument. Meer dan in het verleden vergelijkt de

consument het aanbod van diverse juweliers voordat hij een koopbesluit neemt. Zoals ook in het modesegment geldt, verwacht de klant

van de juwelier dat het assortiment vaker wisselt en hij hecht daarbij steeds meer aan merken. Dit speelt bij horloges overigens al langer,

maar ook bij sieraden zijn merken meer in opkomst, waardoor de machtspositie van fabrikanten toeneemt. De van oudsher bestaande

vertrouwensrelatie tussen de juwelier en de klant blijft belangrijk, maar is niet langer vanzelfsprekend. Juweliers zullen meer dan voor-

heen de markt professioneler en actiever dienen te bewerken. Voordelen van samenwerking tussen bijvoorbeeld juweliers onderling en

met leveranciers zouden hierbij beter benut kunnen worden.

Marktaandelen (in % van het totaal) 

Juweliers, foto- / filmwinkels 

en opticiens (62%)

Warenhuizen (6%)

Overige winkels (17%)

Overige kanalen (o.a. internet, postorderbedrijven 

en luchthavens) (15%)

Bron: HBD Bestedingen & Marktaandelen

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)   Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)   
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Vakbladen

Edelmetaal, Euro Juwelier

Brancheorganisaties

• Federatie Goud en Zilver, (070) 386 77 77,

www.fgz.nl

• Nederlandse Juweliers Club (NJC),

(0317) 41 39 73

• Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche

(NJU), (070) 386 62 48

• Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ),

(070) 386 77 61

• Vereniging Orde van Beëdigde Taxateurs,

(045) 524 28 00

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Samenwerking (inkoop, marktbewerking, formule).

• Toename koopkrachtige tweeverdieners en senioren.

• Aanpassingen van het assortiment.

• Toenemende criminaliteit/onveiligheid en verbetering rol gemeente 

bij beveiliging juweliers.

• Zwakke conjunctuur en laag consumentenvertrouwen.

• Hoge beveiligingskosten en verzekeringspremies.

Juweliers en horlogers

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen de bestedingen aan juweliersartikelen (sieraden, uurwerken

en reparaties) bedroegen bijna € 1 mld.

Omzet -/- 11% ten opzichte van 2002 (prijs + 1,1%, volume -/- 12%).

Marktaandeel licht dalend, maar met een aandeel van meer dan 60% nog

altijd behoorlijk.

Brutowinstmarge de marge blijft onder druk staan door meer aandacht

van de consument voor prijs en toenemende concurrentie.

Rendement lager door dalende omzet en brutomarge en door hogere

kosten.

Trends

• Sieraden en horloges accentueren de persoonlijke lifestyle en zijn niet

meer uit het modebeeld weg te denken.

• Het herensieraad wint verder aan populariteit.

• Jonge consumenten richten zich vooral op de relatief gunstig geprijsde

zilveren artikelen en bijouterieën.

• Toenemend belang van merken.

• Het koopgedrag van de consument is grillig en onvoorspelbaar.

• De consument heeft behoefte aan goed advies.
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Algemeen

Tot de juweliersbranche worden bedrijven gerekend waarvan de

omzet voor ten minste 50% bestaat uit de verkoop van gouden,

zilveren en diamanten voorwerpen en/of uurwerken. Binnen de

branche is een viertal bedrijfstypen te onderscheiden: de juwelier met

een algemeen assortiment, de juwelier met een accent op gouden en

diamanten sierraden, de juwelier met de nadruk op horloges en de

juwelier met een relatief groot aandeel reparaties.

Assortiment aanbod van sieraden van edele metalen en uurwerken,

alsmede reparaties.

Aantal vestigingspunten circa 1.700.

Aantal werkzame personen circa 7.700, waarvan ruim 

1.700 ondernemers en medewerkende gezinsleden.

Overige kenmerken lage samenwerkingsgraad.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 67,4

Brutowinst 32,6

Totaalkosten 21,8

w.v. personeel 9,9

afschrijvingen 1,9

huisvesting 3,5

inventaris / machines 0,4

autokosten 0,8

verkoop 1,4

overige kosten 2,9

saldo financiële kosten 1,0

Bedrijfsresultaat 10,8

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 140,7

Winkelomzet per m2 vvo* 2,3

Brutowinst per fte* 45,8

Personeelskosten per fte* 29,5

* x € 1.000,-
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Perspectief
De stagnerende economie heeft in beperkte mate invloed gehad op de fietsverkopen. De fiets is en blijft immers voor de Nederlandse

consument een gewild vervoermiddel. Hoewel het aantal nieuw verkochte fietsen licht afnam, is het opmerkelijk om te constateren dat

zowel in het duurste als in het goedkoopste prijssegment sprake was van groei. De fietsvakhandel lijkt in het laagste segment, dat toch

goed is voor ruim eenderde deel van alle fietsverkopen, terrein te verliezen aan warenhuizen, discounters en bouwmarkten. Voor de

duurdere fietsen is de vakhandel al jaren het aangewezen afzetkanaal naar de consument. Een interessante doelgroep is de groeiende

groep 50-plussers, die bewust en gezond willen leven. Zij beschikken over tijd en geld en zijn ook bereid dit uit te geven voor een 

kwaliteitsfiets. De kritischer wordende consument verwacht van de tweewielerspecialist behalve een uitgebreid assortiment ook goede

voorlichting en service, kortom vakmanschap. Dit stelt eisen aan het ondernemerschap, het personeel en de huisvesting.

Een deel van de traditionele bedrijven krijgt het lastig om aan de wensen van de consument te kunnen blijven voldoen. Commerciële

samenwerking zal soms een optie zijn om de marktbewerking te verbeteren. Te kleine huisvesting kan de tweewielerspecialist dwingen

tot specialisatie. Verwacht wordt dat de verkoop van fietsen en aanverwante producten de komende jaren licht zal stijgen.

Schaalvergroting en samenwerking zijn sleutelwoorden die het toekomstperspectief zullen vergroten.

Distributiekanalen nieuwe fietsen (in %) 

Vakhandel (85%)

Warenhuizen (5%)

Overig (w.o. discount, markt, postorder) (10%)

Bron: Stichting Fiets

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)     
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Vakbladen

BOVAG-krant, RAI voorrang, Tweewieler

Brancheorganisaties

• BOVAG, (030) 659 52 11, www.bovag.nl

• RAI, (020) 504 49 49, www.fietsrai.nl

Bron: HBD DetaData, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Toenemende concurrentie in de vakhandel maar ook bij de overige

aanbieders.

• De bromfiets wordt minder aantrekkelijk voor de jeugdige consument,

nu een rijbewijs verplicht wordt.

• De oudere consument ziet de fiets als lifestyleartikel en is bereid daar

goed voor te betalen.

• Specialisatie in het goedkopere segment, waarin de marktpositie van 

de vakhandel zwak is.

• Fiscale stimulering van fietsgebruik voor woon-werkverkeer.

• Groei van aantal fietskilometers voor recreatieve doeleinden.

Tweewielerspeciaalzaken

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen ongeveer € 1,3 mld. aan tweewielers, onderdelen, accessoires,

kleding en reparaties.

Brancheomzet toename met 0,6% (waarvan prijs 3,6%).

Aantal nieuw verkocht 1.219.000 fietsen (-/- 3%), 27.000 bromfietsen 

(-/- 19,9%) en 18.000 snorfietsen (-/- 10,6%).

Gemiddelde prijs per nieuw verkochte fiets € 552,- in de gehele markt

en € 596,- bij de vakhandel.

Trends

• Ondanks haperende economie koopt consument toch meer duurdere

fietsen.

• Ook in de laagste prijsklasse < € 300 was sprake van forse groei.

• De consument hecht aan luxe, comfort, design en veiligheid.

• De interesse van de consument in bromfietsen neemt verder af.

• De branche gaat zich geleidelijk verjongen; er treden echter vaak

opvolgingsproblemen op.

• Schaalvergroting en samenwerking zijn de komende jaren kernbegrippen

voor de vakhandel.
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Algemeen

De fiets is van oudsher een populair vervoermiddel in Nederland.

Behalve voor woon-werkverkeer wordt de fiets steeds vaker gebruikt

voor recreatieve doeleinden. In 2003 nam het aantal per fiets

afgelegde kilometers toe met 7% tot 13,9 mld. kilometers. Circa 85%

van alle fietsen wordt verkocht via de vakhandel.

Assortiment (merk)fietsen en brom- en snorfietsen, onderdelen,

accessoires en kleding.

Aantal bedrijven circa 2.000.

Aantal vestigingspunten circa 2.300, waarvan 1.900 verkoop als

hoofdactiviteit hebben.

Aantal werkzame personen ongeveer 8.000.

Overige kenmerken het Nederlandse fietsenpark telt 17,8 mln.

fietsen; jaarlijks worden ongeveer 800.000 fietsen en 17.000 brom-

fietsen gestolen.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 63,5

Brutowinst 36,5

Totaalkosten 31,4

w.v. personeel 11,2

afschrijvingen 2,7

huisvesting 7,4

inventaris / machines 0,4

autokosten 0,7

verkoop 3,5

overige kosten 4,2

saldo financiële kosten 1,3

Bedrijfsresultaat 5,1

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 156,3

Winkelomzet per m2 vvo* 2,3

Brutowinst per fte* 57,0

Personeelskosten per fte* 25,3

* x € 1.000,-
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Perspectief
In het algemeen was 2003 voor de sportspeciaalzaak een teleurstellend jaar. Mede door het lage consumentenvertrouwen en de matige

koopbereidheid daalde de omzet relatief fors.

Een vergelijkbare omzetdaling wordt voor 2004 niet verwacht, de eerste tekenen van een voorzichtig economisch herstel zijn immers

zichtbaar. De omzet- en rentabiliteitsverwachtingen blijven echter nog gematigd. De sportdetaillist heeft namelijk te kampen met een

aantal problemen van meer structurele aard. Zo neemt de belangstelling voor sportbeoefening al jaren nauwelijks toe en wordt de 

concurrentie van andere aanbieders als modezaken, schoenenzaken en warenhuizen heviger. Daarnaast blijft de marktmacht van de

merkhouders bijzonder groot. Zij benaderen de consument in toenemende mate rechtstreeks via imagestores, factory outlets en inter-

net. Voorts zetten de toetreding van internationale ketens en de opkomst van megastores de positie van de zelfstandige detaillist verder

onder druk. Rekening houdend met de veranderende omstandigheden zullen de sportdetaillisten keuzes moeten maken.

Schaalvergroting of specialisatie, authentieke sportzaak of funzaak, een modisch of functioneel assortiment. Nadrukkelijk moet gekeken

worden naar de behoefte en het aanwezige potentieel binnen het marktgebied. De keuzemogelijkheid wordt uiteraard ook bepaald

door de locatie, de verkoopvloeroppervlakte en de aanwezige concurrentie. Een duidelijke formule met een uitgekiend assortiment,

een goede locatie en vakbekwaam personeel blijven voorwaarden om succesvol te kunnen opereren in de markt. Samenwerking met

leveranciers en collega’s wordt steeds belangrijker. Het biedt de sportdetaillist met name mogelijkheden op het gebied van kennis-

ontwikkeling (benchmarking), formule en marktbewerking.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Vakbladen

International Sport Cult, Sportpartner

Brancheorganisaties

• Mitex Sport, de brancheorganisatie voor elke

sportondernemer, (0343) 47 32 70,

www.mitex.nl

• Vereniging van Fabrikanten en

Groothandelaren in Sportbenodigdheden

(FGHS), (033) 434 35 80, www.fghs.nl

Bron: HBD DetaData, CBS, bewerking Rabobank

• Er is sprake van branchevervaging, steeds meer kledingmerken

introduceren ook sportkleding.

• Het belang van merken neemt toe.

• Verkopen via internet stijgen.

Kansen en bedreigingen

• Het aantal senioren dat sport neemt toe.

• Aanhoudende aandacht voor gezondheid en beweging.

• Wandelen en de golfsport stijgen in populariteit.

• Samenwerking (inkoop, marktbewerking, formule).

• Snelle trendwisselingen.

• Jongeren sporten minder.

• Merkproducenten en grote detailhandelsketens domineren de markt.

• Fabrikanten leggen direct contact met consumenten via factory outlets,

imagestores en internet.

• Concurrentie vanuit de mode- en schoenenbranche verhevigt.

Sportspeciaalzaken

Ontwikkelingen 2003

Omzet gedaald met 6,3% (prijs + 0,3% en volume -/- 6,5%).

Marktaandeel de speciaalzaak is op het gebied van hardwaren veruit

marktleider. Sportkleding en -schoeisel wordt ook verkocht in boven-

kledingzaken, schoenenzaken en warenhuizen.

Brutowinstmarge staat onder druk en is met 36% relatief laag in

vergelijking met de brutowinstmarge in de mode- en schoenenbranche.

Rendement dalende tendens door afname omzet en licht stijgende kosten.

Trends

• De belangstelling voor individuele sporten neemt toe ten koste van

teamsporten.

• Het accent komt meer te liggen op mode en comfort dan op traditionele

sportfunctionaliteit.

• Voor massa-artikelen (sportkleding) wordt de consument een gemakskoper,

andere verkoopkanalen (warenhuis, modezaak) komen hierdoor meer in

beeld.

• Megastores en factory-outletcenters komen op.

110

Algemeen

Sportspeciaalzaken leggen zich toe op de verkoop van sportartikelen,

zoals sportschoeisel, sportkleding en sportattributen. Daarnaast vindt

een belangrijk deel van de distributie van kampeerartikelen via de

sportspeciaalzaak plaats. De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen

in algemene sportzaken met een breed assortiment en de nadruk op

hardware, sportzaken met een hoog omzetaandeel sportschoenen en

modieuze sportkleding, sportzaken die gespecialiseerd zijn in

bepaalde sporten, zoals golfsport, outdoor of ruitersport en tot slot

megastores met meerdere specialisaties onder één dak.

Aantal vestigingspunten circa 1.600 speciaalzaken in sport- en

kampeerartikelen en circa 1.000 verkooppunten waar de verkoop van

sportartikelen als nevenactiviteit wordt uitgeoefend (winkels bij

jachthavens, kampeerterreinen en sportscholen/sportaccommodaties

en dergelijke).

Aantal werkzame personen circa 10.000, waarvan 1.500 onder-

nemers en meewerkende gezinsleden.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 53,3

Brutowinst 46,7

Totaalkosten 34,7

w.v. personeel 15,3

afschrijvingen 2,3

huisvesting 5,9

inventaris / machines 0,7

autokosten 1,7

verkoop 3,1

overige kosten 5,1

saldo financiële kosten 0,6

Bedrijfsresultaat 12,0

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 80,0

Winkelomzet per m2 vvo* 1,8

Brutowinst per fte* 37,4

Personeelskosten per fte* 22,1

* x € 1.000,-
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Perspectief
De markt voor snijbloemen vertoont geen of nauwelijks groei, terwijl de vraag naar kamerplanten al jaren terugloopt. Daarnaast heeft 

de bloemendetailhandel in het achterliggende decennium gestaag marktaandeel prijsgegeven aan het algemene levensmiddelenkanaal

en de tuincentra. Dit proces wordt versneld nu supermarkten het de laatste tijd goed doen bij de verkoop van groene producten.

Bovendien wreekt zich de onderlinge verdeeldheid in de branche en de hoge mate van kleinschaligheid. Slechts een beperkt aantal

bloemenspeciaalzaken heeft in de eigen lokale markt een dominante positie of geniet van schaalvoordelen door meerdere verkoop-

punten. De gemiddelde omzet per bedrijf levert economisch gezien dan ook een beperkt draagvlak voor continuïteit en stelt grenzen

aan de weerbaarheid van veel bloemendetaillisten. Het tij is slechts te keren indien de bloemendetailhandel kans ziet zich blijvend van

de grootschalige concurrentie te onderscheiden. Dit vergt afgewogen keuzes op het vlak van marktbenadering, maar noodzaakt ook tot

het creëren van onderscheidend vermogen door een marktgerichte winkelformule en vanzelfsprekend tot een profilering op kwaliteit,

service en persoonlijke benadering. De traditionele bloemenwinkel zal door onvoldoende onderscheidend vermogen steeds meer uit

het straatbeeld verdwijnen. Het bereiken van de noodzakelijke schaalvoordelen vereist echter een hogere graad van samenwerking.

Nu de druk van de concurrentie snel steeds groter wordt, zal het belang van een gemeenschappelijke aanpak onderkend moeten worden.

Vakbladen

Bloem en blad, De Bloemenvakman,

De Koopman, De Pook, VBW courant.

Brancheorganisaties

• Vereniging Bloemist-Winkeliers (VBW),

(0318) 52 75 68, www.vbw-groenplein.nl

• Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

(CVAH), (036) 540 99 45, www.cvah.nl

Bron: HBD DetaData

Kansen en bedreigingen

• Behoefte bij de consument aan productinformatie, kwaliteit en

houdbaarheidsgarantie en aan serieuze klachtbehandeling.

• Toename van het aantal kleine cadeaumomenten onder consumenten.

• Gemeenschappelijke inkoop en gezamenlijke marktbewerking.

• Ongunstig prijsimago en zwakke conjunctuur.

• Sterke opkomst van supermarkten, bouwmarkten en andere

branchevreemde aanbieders.

• Daling percentage kopende huishoudens en afname bezoekfrequentie.

• Hoge mate van kleinschaligheid van de branche.

• Jongeren en tweeverdieners besteden minder aan groene producten

door gebrek aan tijd en interesse.

Bloemenspeciaalzaken

Ontwikkelingen 2003

Consumptieve bestedingen bloemen en kamerplanten per huis-

houden € 175,-.

Omzet gemiddeld -/- 14,1% ten opzichte van 2002 (prijs -/-.0,1%,

volume -/- 14,0%).

Bestedingen bedrijven bloemen circa € 200 mln., kamerplanten circa 

€ 145 mln.

Totale brancheomzet circa € 1 mld.

Marktaandeel snijbloemen 2003 circa 43%.

Marktaandeel kamerplanten 2003 circa 32%.

Trends

• Oriëntatie van de consument op sfeersituaties en persoonlijke beleving.

• Behoefte van de consument aan inspiratie en een goed advies.

• Meer vraag naar kant-en-klaarproducten, one-stop-shopping en verkoop

via internet.

• Devaluatie van bloemen en planten als cadeau-artikel als gevolg van

concurrentie van substituten op de 'kleine' cadeaumarkt.
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Algemeen

De detailhandel in bloemen, planten en overige groenproducten

omvat drie belangrijke marktpartijen, te weten: de bloemenwinkels, de

ambulante handel en de tuin- en groencentra. In totaliteit bedraagt

het aantal gespecialiseerde verkooppunten ongeveer 7.200, waarvan

circa 4.100 bloemenspeciaalzaken en 2.000 ambulante handelaren.

Daarnaast bieden 2.000 tankstations met enige regelmaat snijbloemen

aan en ook bij ongeveer 60% van alle supermarkten worden bloemen

en planten verkocht.

Aantal werkzame personen circa 16.500, waarvan circa 6.000 onder-

nemers.

Winkeltypes inloopwinkel 25%, cadeauwinkel 25%, gemengde zaak

45%, businesszaak 5%.

Omzetsamenstelling snijbloemen 52%, kamerplanten 18%,

cadeauartikelen 10% en overige producten 20%.

Overige kenmerken kleinschaligheid, circa 40% van de bloemen-

winkels heeft geen betaald personeel, en zeer lage graad van

samenwerking (6%).
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 58,9

Brutowinst 41,1

Totaalkosten 36,5

w.v. personeel 17,9

afschrijvingen 3,9

huisvesting 4,7

inventaris / machines 0,6

autokosten 0,8

verkoop 3,7

overige kosten 3,9

saldo financiële kosten 1,0

Bedrijfsresultaat 4,6

Bron: HBD DetaData, bewerking Rabobank

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per fte* 130,6

Winkelomzet per m2 vvo* 0,5

Brutowinst per fte* 53,9

Personeelskosten per fte* 26,4

* x € 1.000,-
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Perspectief
Het is de tuinbranche over een reeks van jaren voor de wind gegaan. Dankzij een toename van de vrije tijd van consumenten, de groei

van het aantal welgestelde ouderen, de populariteit van de tuin en de wervende kracht van de media heeft de tuinmarkt zich sterk 

kunnen ontwikkelen. Analoog hiermee heeft de tuinbranche een sterke opkomst laten zien van commerciële samenwerkingsverbanden,

(middel)grote tuincentra en buitenlandse marktpartijen. Daarnaast bewijst ook het doe-het-zelfkanaal zich inmiddels als volwaardige

aanbieder van dode tuinbenodigdheden.

De markt geeft inmiddels aan verzadigd te zijn. De consument is bij de huidige economische tegenwind duidelijk minder kooplustig.

Een groeiend aantal bedrijven zag zich in 2003 al geplaatst voor een stagnatie of afname van de omzet. Ook voor het lopende jaar zijn

de vooruitzichten bij voorbaat niet gunstig. Mede door weersinvloeden vallen verkopen tegen en lijkt groei dit jaar voor een minderheid

te zijn weggelegd. Verharding van concurrentie zet het rendement onder druk; beheersing van kostenstructuur en optimalisatie van het

assortiment is daarom van essentieel belang. Commerciële organisaties zullen ook in dit verband op hun toegevoegde waarde worden

aangesproken.

Nu het externe spanningsveld toeneemt, zullen ondernemers richting consument meerwaarde moeten creëren. Onderscheidend vermo-

gen en bestaansrecht gaan hierbij hand in hand. Dit vergt nauwgezet en doorlopend inzicht in lokale en regionale aanbodverhoudingen

en in de behoeftes van de consument in de thuismarkt.

Vakbladen

DIBEVO-vakblad Dier en Tuin, Tuinzaken

Brancheorganisatie

• Nederlandse Werkgeversvereniging van 

Groen- en Tuincentra (NVT), (0348) 43 06 76 
Bron: HBD DetaData

Kansen en bedreigingen

• Het sterke imago van tuincentra als aanbieder van groenproducten.

• Hoge populariteit van de tuin dankzij aandacht in consumentenbladen en

tv-programma's.

• Behoefte bij consument aan vermaak, ontspanning en recreatieve vormen

van tijdsbesteding.

• Zwakke conjunctuur en laag consumentenvertrouwen.

• Daling gemiddelde besteding per bezoeker.

• Toename concurrentie vanuit het buitenland.

• Groeiend kapitaalbeslag in grond en opstallen.

• Versterking positie doe-het-zelfkanaal in dode tuinbenodigdheden.

• Lage vloerproductiviteit en seizoensafhankelijkheid.

Tuincentra

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen de consumptieve uitgaven aan tuinartikelen stagneren.

Omzet gemiddeld -/- 5,7% ten opzichte van 2002 (prijs + 0,3%, volume -/-

6,0%) Spreiding is groot, maar het aantal bedrijven dat gebukt gaat onder

omzetdaling neemt toe.

Rendement staat onder druk door dalende omzet en stijging van de kosten.

Marktaandeel het marktaandeel van de tuincentra is stabiel.

Trends

• Verdergaande clustering door samenwerking.

• Schaalvergroting en fusies leiden tot toename van grootschalige

vestigingspunten.

• Extra aandacht samenwerkingsverbanden voor onderscheidende

marktpositie.

• Meer overdekte verkoopruimte om weersafhankelijkheid terug te dringen.

• Sterke branchevervaging door uitbreiding met branchevreemde

assortimentsgroepen.

• Toename van het aandeel modegevoelige artikelen met kortere

levenscyclus.

• Behoefte van de consument aan inspiratie en goed advies.
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Algemeen

De gespecialiseerde detailhandel kan worden onderverdeeld in

tuincentra, groencentra en tuinwinkels.

Het tuincentrum heeft de meest dominante marktpositie en profileert

zich als aanbieder met een breed assortiment levende en dode

tuinmaterialen. Groencentra zijn kleinschaliger van opzet en leggen

het accent bij groenproducten. De tuinwinkel legt zich vooral toe op

hardwaren.

Assortiment breed assortiment dode en levende producten voor

binnenshuis en buiten.

Aantal vestigingen in totaal zijn er circa 1.050 aanbieders in de

tuinmarkt, waarvan ongeveer 600 tuincentra. Het aantal marktpartijen

daalt, het winkelaanbod in termen van verkoopvloeroppervlak

vertoont een trendmatige groei.

Overige kenmerken hoge graad van samenwerking (75%) met 

name onder de categorie grootschalige tuincentra. De markt wordt

gedomineerd door drie winkelformules.
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Omzetaandelen productgroepen (in %) 
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Truckdealers

Inkopen 80,8

Brutowinst 19,2

Overige opbrengsten 0,3

w.o. rentebaten 0,2

Totaalkosten 17,0

w.v. personeel 9,5

afschrijvingen 1,1

rentelasten 0,9

huisvesting 1,4

autokosten 0,7

verkoop 1,0

overige kosten 2,4

Bedrijfsresultaat 2,5

Kengetallen

Truckdealers

Omzet per arbeidsjaar* 458,0

Omzet per € 1000,- persooneelskosten 11,4

Brutowinst per arbeidsjaar* 85,0

Personeelskosten per arbeidsjaar* 42,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
De topjaren in de verkopen van bedrijfsauto's liggen inmiddels alweer enkele jaren achter ons. Na een sterke daling van de verkopen in

2002 liet ook het jaar 2003 nog een behoorlijke daling van het aantal nieuwe bedrijfswagens zien. De transportsector, waarvan de han-

delaar in bedrijfswagens vooral afhankelijk is, maakt dan ook moeilijke tijden door. Herstel wordt pas verwacht bij krachtig aantrekkende

economische activiteiten. Het vertrouwen in herstel begint blijkbaar toe te nemen, althans in de eerste vijf maanden van 2004 vertoont

de verkoop van nieuwe vrachtauto's een lichte groei (+3%). Ook werden in deze periode bijna 6% meer bestelwagens verkocht. Op

middellange termijn wordt overigens zelfs een behoorlijke groei van het wegvervoer verwacht. Er zijn dus zeker kansen voor de handel

in bedrijfswagens aanwezig. Temeer omdat het voor vervoerders, onder andere vanwege milieueisen, minder interessant wordt om

onderhoud en reparatie aan het materieel zelf uit te voeren. Ook de toenemende complexiteit van de techniek nodigt vervoerders uit

taken uit te besteden aan specialisten. Er wordt daarbij wel vaker gevraagd om full-servicedienstverlening, het uit handen geven van

allerlei zaken rond het materieel. Deze vorm van dienstverlening vereist professionaliteit en soms ook schaalgrootte. Samenwerking kan

ook voor bedrijven met een beperkte omvang een optie zijn om te kunnen profiteren van schaalvoordelen bij zowel het inkopen van

materialen als het in stand houden van kennis.

Aantal registraties nieuwe vrachtauto's (x 1.000) 
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Vakbladen

Autokompas, Automobielmanagement,

Automotive, BOVAG-krant, RAI Voorrang,

TruckWerk

Brancheorganisaties

• BOVAG, (030) 659 52 11, www.bovag.nl

• RAI Vereniging, (020) 504 49 49,

www.bedrijfsautorai.nl

Bron: CBS,EIM, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Schaalvergroting kan leiden tot betere efficiency.

• Full-servicedienstverlening verhoogt klantenbinding.

• Strengere milieuwetgeving is voor transporteurs vaak reden om

onderhoud uit te besteden.

• Marges in de gehele distributiekolom verkrappen verder.

• Bedrijfsauto's worden complexer (elektronica), maar minder

onderhoudsgevoelig.

• De transportsector maakt momenteel moeilijke tijden door.

• Op termijn zullen zowel het vervoer van goederen als de investeringen 

in materieel toenemen.

Handel in bedrijfsauto’s

Ontwikkelingen 2003

Aantal verkochte trucks registraties 13.976 (-/-6% t.o.v. 2002).

Aantal verkochte bestelauto's 77.085 (-/- 5% t.o.v. 2002).

Omzet stabiliseerde op een niveau van circa € 3,8 mld.

Brutomarge stabilisatie ten opzichte van 2002.

Rendement lichte verbetering ten opzichte van 2002.

Overige ontwikkelingen rendement in het beroepsgoederenvervoer 

over de weg verslechterde voor het vijfde jaar op rij.

Trends

• Binnen de branche is sprake van schaalvergroting; het aantal vestigingen

daalt overigens nog niet.

• Auto's komen minder vaak in de garage door groter wordende

onderhoudsintervallen.

• Afnemers vragen om een partner die full-serviceonderhoud levert.

• Merkemotie neemt af, bedrijfseconomische aspecten krijgen vaker de

overhand.

• Universeel onderhoud is in opkomst, de Monti-wetgeving biedt er 

ruimte toe.
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Algemeen

De handel in bedrijfsauto's richt zich vooral op het verkopen,

repareren en onderhouden van zwaardere bedrijfsauto's.

Bestelwagens en lichter materieel zijn traditioneel het werkterrein van

kleinere truckdealers en vooral van de personenautodealer.

Aantal bedrijven circa 350, waarvan circa 180 merkgebonden

truckdealers, 50 universele bedrijven en 120 handelaren in (gebruikte)

bedrijfsauto's.

Aantal vestigingspunten circa 510.

Aantal werkzame personen ongeveer 8.000 fte's.

Overige kenmerken de branche is sterk afhankelijk van ontwikke-

lingen in het goederenvervoer. Dit omvat overigens zowel het beroeps-

goederenvervoer over de weg als het zogenaamde eigen vervoer.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Dealeromzet € 3 - € 5 mln

B Dealeromzet > € 10 mln

C Omzet universele bedrijven € 0,25 - € 0,5 mln

D Omzet universele bedrijven € 0,5 - € 1 mln

E Reparatiebedrijven

A B C D E

Inkopen 86,4 87,4 71,1 75,2 55,6

Brutowinst 13,6 12,6 28,9 24,8 44,4

Overige opbrengsten 0,2 0,3 0,3 0,2 2,3

Totaalkosten 13,0 11,8 20,8 20,9 37,4

w.v. personeel 6,1 6,3 7,9 10,0 16,9

afschrijvingen 0,8 0,9 2,8 2,3 3,7

rentelasten 1,1 0,7 1,4 2,2 2,1

huisvesting 1,5 1,3 3,4 2,2 5,6

verkoop 1,2 0,9 1,2 1,2 1,6

overige kosten 2,2 1,7 4,1 3,0 7,5

Bedrijfsresultaat 0,9 1,1 8,4 4,1 9,3

Kengetallen

Totaal

Omzet per arbeidsjaar* 485,0

Omzet per € 1000,- personeelskosten 15,8

Brutowinst per arbeidsjaar* 66,1

Personeelskosten per arbeidsjaar* 32,5

* x € 1.000,-

• Afname werkplaatsaanbod in het merkgebonden kanaal.

• Differentiatie van de werkplaatsuurtarieven op basis van de complexiteit

van de uit te voeren werkzaamheden.

Kansen en bedreigingen 

• Oplopende onderhoudsintervallen bij nieuwe (personen)auto’s, waardoor

minder onderhoud en reparatie nodig is.

• Stijging garantiewerkzaamheden en recalls in het merkgebonden kanaal.

• Afname van mechanische storingen, stijging van het aantal elektronische

mankementen (flexibelere werkplaatsbezetting).

• Toename concurrentie van universele autobedrijven, fastfitters en

bandenspecialisten.

• Toenemende intrabrandconcurrentie bij verkoop nieuwe auto’s door het

wegvallen van de rayonbescherming (selectieve distributie).

• Toenemende complexiteit van de auto (elektronica en info-entertainment)

stelt steeds hogere eisen aan het autobedrijf.

Autobedrijven

Ontwikkelingen 2003

Verkopen nieuw personenauto’s 488.977 (-/- 4,3%) en bestelauto's 77.045 

(-/- 4,6%).

Verkopen gebruikt minder personenauto’s via professionele

autobedrijven, meer auto’s via particulieren onderling.

Omzet circa € 30 mld. (verkoop auto’s, onderdelen, onderhoud en reparatie).

Rendement circa 1%, bij merkgebonden kanaal afgelopen jaar gedaald,

bij universele autobedrijven stabiel.

Overige ontwikkelingen door de nieuwe Europese wetgeving is een

nieuwe categorie bedrijven toegetreden; de ‘erkende reparateur’ (bedrijf 

dat alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht voor één of

enkele merken).

Trends 

• Schaalvergroting in het merkgebonden kanaal zet door.

• Invoering gestuurde reparatiestroom door leasemaatschappijen.

• Scheiding sales en aftersales (zg. satellietstructuur).

• Het universele autobedrijf biedt onderhoud- en reparatiediensten aan 

voor lease- en fleetauto’s.

• Eliminatie van tussenliggende schakels in de keten; dealerketens

organiseren zelf importactiviteiten.
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Algemeen

Autobedrijven zijn te onderscheiden in merkgebonden en niet-

merkgebonden. Nieuwe auto’s worden met name via het merkge-

bonden kanaal afgezet. Beide typen autobedrijven zijn actief in de

verkoop van gebruikte auto’s en verrichten reparatie- en onderhouds-

werkzaamheden.

Aantal bedrijven ca. 10.500, waarvan 2.300 merkgebonden en 

8.200 niet-merkgebonden.

Merkgebonden 2.300 dealerbedrijven (-/- 3%), waarvan 1.700 hoofd-

contractanten, 450 subdealers en 150 erkende reparateurs.

Niet-merkgebonden ca. 4.000 handelaren in gebruikte

(personen)auto’s en 4.200 universele autobedrijven.

Aantal werkzame personen 65.000.

Overige kenmerken veel bedrijven hebben nevenactiviteiten,

zoals brandstoffenverkoop, schadeherstel, autolease en -verhuur.

Perspectief
De auto heeft bij de (particuliere) consument de laatste jaren een andere positie verkregen, automobiliteit is een verworven recht dat

een hoge prioriteit heeft gekregen in het bestedingspatroon. De invloed van de conjunctuur op autobestedingen moet daarom niet

worden overschat. Ondanks het nog altijd lage consumentenvertrouwen en de lage koopbereidheid in 2004 is het producentenver-

trouwen licht gestegen. Het nog prille economische herstel zou een impuls kunnen betekenen voor de autoverkopen. Maar vanwege de

mindere conjunctuurgevoeligheid zal het jaar 2005, ondanks de verwachte economische groei, qua nieuw te verkopen personenauto’s

niet hoger uitkomen dan het jaar 2003. De bestelwagenmarkt zal naar verwachting wel profiteren van dit herstel, de verkoopaantallen

zullen schommelen rond de 80.000 stuks.

Duidelijk zichtbaar is de invloed van de Europese regelgeving op de autobranche, met name op de aftersales- en specifiek de onder-

delenmarkt zijn diverse partijen bezig hun positie op de markt te consolideren of te bevechten. De prijsconcurrentie is hevig, de marges

staan onder druk. De werkplaats zal meer afgestemd dienen te worden op de eisen en wensen van het te bedienen klantsegment. Er 

zullen keuzes gemaakt moeten worden: zakelijke klanten (lease en fleet), specialiseren (concerngerelateerd of productgerelateerd) en/of

samenwerking zoeken met het universele autobedrijf. De groei van het wagenpark en de oplopende gemiddelde levensduur van de

auto biedt kansen, zowel in verkoop (vervangingsvraag) als in onderhoud.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Omzetwaarde 

Omzetprijs 

Omzetvolume

1999 2000 2001 2002 2003

Bron: CBS, EIM

Vakbladen

Autokompas, Automobiel Management,

Automotive, Bovag-krant, RAI Voorrang

Brancheorganisaties

• Bovag, Bunnik tel (030) 659 52 11, www.bovag.nl

• RAI Vereniging Amsterdam, tel (020) 504 49 49,

www.autorai.nl

Bron: CBS, EIM
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Met rechtspersoonlijkheid

B Zonder rechtspersoonlijkheid

C Gehele branche

A B C

Inkopen 35,1 33,3 34,6

Brutowinst 64,9 66,7 65,4

Overige opbrengsten 0,5 0,3 0,4

w.o. rentebaten 0,5 0,1 0,4

Totaalkosten 60,6 51,6 59,1

w.v. personeel 36,8 26,6 34,9

afschrijvingen 4,2 4,9 4,4

rentelasten 1,8 2,4 2,1

huisvesting 6,3 5,9 6,1

autokosten 2,4 2,2 2,3

verkoop 1,8 1,7 1,8

overige kosten 7,3 7,9 7,5

Bedrijfsresultaat 4,8 15,4 6,7

Kengetallen

A B C

Omzet per arbeidsjaar* 97,0 78,2 88,5

Omzet per € 1000,- personeelskosten 3.100,0 2.725,0 2.905,0

Brutowinst per arbeidsjaar* 62,0 52,0 58,4

Kosten per arbeidsjaar* 58,2 35,6 48,8

Personeelskosten per arbeidsjaar* 35,9 29,3 34,3

* x € 1.000,-

Kansen en bedreigingen

• Gebruik en verkrijgbaarheid van carrosseriedelen worden mogelijk

verruimd.

• Beschikbaarheid technische informatie en mogelijkheden merkspecifieke

training nemen toe.

• Diversificatie en specialisatie binnen het schadeherstelbedrijf gericht op

particuliere en zakelijke rijder.

• Opdrachtgevers stellen meer en hogere eisen aan informatie- en

telecommunicatiesystemen. Gebruik van gezamenlijke database door

diverse belanghebbenden in het schadeherstelproces.

• Toenemende complexiteit van personenauto door gebruik van diverse

staalsoorten, complexe carrosserieconstructies en door de toename van

elektronische (veiligheids)componenten.

• Stabilisering en mogelijk daling van het schadeherstelaanbod.

Schadeherstelbedrijven

Ontwikkelingen 2003

Omzet circa € 1,04 mld. (gedaald).

Rendement gedaald; door een lager schadeaanbod is met name de

arbeidsproductiviteit gedaald.

Overige ontwikkelingen Het gemiddelde schadebedrag is licht gedaald

tot € 1.395,-. De gemiddelde ordergrootte bij het schadeherstelbedrijf is,

in tegenstelling tot andere jaren, licht gedaald.

Trends 

• Verdergaande toetreding van het merkgebonden kanaal in het

schadeherstelbedrijf.

• Via accidentmanagement proberen diverse partijen (verzekeraars,

leasemaatschappijen en schadeketens) de regie over de schadestroom

naar zich toe te trekken en met ICT-toepassingen de schadelast te

beheersen.

• Schaalvergroting en uitbreiding schadeherstelcapaciteit.

• Toenemende eisen aan huisvesting (arbo-eisen), personeel en equipement.

• Centraliseren van inkoop van carrosseriedelen.

• Voorwaartse integratie van lakleveranciers in de schadeketen.

• Ontwikkeling en introductie van nieuwe product-marktcombinaties

(reparatie kleine schades) en nieuwe franchiseformules.
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Algemeen

Het schadeherstelbedrijf richt zich op het herstel van carrosserie-

schades bij auto's. De markt voor het schadeherstel is te splitsen in 

een gestuurde en een niet-gestuurde schadestroom. De gestuurde

schadestroom is afkomstig van fleetowners, verzekeringsmaatschap-

pijen en leasemaatschappijen. Bij de niet-gestuurde schadestroom is

het schadewerk direct afkomstig van de opdrachtgevers.

Aantal bedrijven circa 1.600, het aantal bedrijven is nagenoeg

gestabiliseerd.

Aantal werkzame personen ongeveer 10.000.

Overige kenmerken er gelden strenge milieuvoorschriften. Mede

door het nieuw afgesloten arbo-convenant worden er strengere eisen

gesteld aan de huisvesting ter verbetering van de arbeidsomstandig-

heden.

Perspectief
Ondanks de gestage groei van het wagenpark en de hieruit voortvloeiende grotere verkeersintensiteit neemt het totale schadevolume

in Nederland niet toe. De hogere verkeersintensiteit leidt tot een afname van de gemiddelde snelheid. De verkeersremmende maat-

regelen, rotondes en toenemende verkeerscontroles doen verder hun invloed gelden op het totale schadebeeld. Deze situatie zal de

komende jaren niet wezenlijk veranderen. De toenemende eisen die worden gesteld aan huisvesting, inrichting, equipement, personeel

en informatie- en communicatietechnologie leiden tot een hoger investeringsniveau en daarmee een toenemende schaalgrootte van

het schadeherstelbedrijf. De krimpende markt, in combinatie met toenemende capaciteit, zorgt voor verdere druk op marges en tarieven.

De intrede van accidentmanagement in de schadeherstelbranche leidt tot een verdere zoektocht naar kostenreductie in het gehele 

herstelproces. Naast de constante aandacht voor kostenreductie en procesoptimalisatie moet het schadebedrijf aandacht besteden aan

de eigen marktpositie. Door zich te richten op een bepaald segment of een bepaalde doelgroep moet het schadeherstelbedrijf zijn toe-

gevoegde waarde ook op deze deelmarkt leveren. De bedrijven die - door hun schaalgrootte of door samenwerking - de regie in de

keten weten te voeren over (een deel) van het proces, kunnen hun positie in de markt versterken.

Verdeling bedrijven naar omzetklasse (in %) 

<  € 100.000,- (23%)

€ 100.000,- < € 250.000,- (27%)

€ 250.000,- < € 500.000,- (18%)

€ 500.000,- < € 1.000.000,- (18%)

> € 1.000.000,- (13%) Bron: CBS, EIM

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Omzetwaarde 

Omzetprijs 

Omzetvolume

1999 2000 2001 2002 2003

Bron: CBS, EIM

Vakbladen

Autokompas, Automobiel Management,

Automotive, Bovag-krant, Carrosserie

Brancheorganisaties

• FOCWA, (0252) 26 52 22, www.focwa.nl

• BOVAG, (030) 659 52 11, www.bovag.nl

Bron: CBS, EIM
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 89,9

Brutowinst 10,1

Overige opbrengsten 0,1

Totaalkosten 9,1

w.v. personeel 3,7

afschrijvingen 0,6

rentelasten 0,3

huisvesting 1,6

verkoop 1,3

overige kosten 1,6

Bedrijfsresultaat 1,1

Kengetallen

Gehele branche

Omzet per arbeidsjaar* 678,0

Omzet per € 1000,- personeelskosten 26,2

Brutowinst per arbeidsjaar* 67,9

Kosten per arbeidsjaar* 60,1

Personeelskosten per arbeidsjaar* 30,1

* x € 1.000,-
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Perspectief
De sterke groei van het aantal onbemande tankstations heeft de toch al aanwezige prijsconcurrentie verder aangewakkerd.

Consumenten zijn gevoelig voor prijs en zoeken blijkbaar enige compensatie voor de almaar duurder wordende motorbrandstoffen.

Door ontwikkelingen op de wereldmarkt, maar vooral ook door de overheidsheffingen (accijns en belasting) blijven de prijzen stijgen.

Naar verwachting zal de vraag naar motorbrandstoffen zich de komende jaren stabiliseren; er wordt zeker geen groei voorzien. Om

marktaandeel te behouden wordt nu veelal het prijswapen gehanteerd. De onbemande tankstations zijn succesvol gebleken in deze

strijd om de gunst van de consument. Ook bemande tankstations zagen zich genoodzaakt in de prijzenslag te volgen; hun marges staan

onder grote druk. Onbemande stations kunnen voordeel halen uit kostenefficiency, maar de bemande tankstations lenen zich hier veel

minder voor. Klanten van bemande stations verwachten immers service, gemak en snelheid in dienstverlening. Dit biedt wel ruimte voor

het aanbieden van diverse diensten en een breed en uitgebreid winkelassortiment. Nevenactiviteiten zoals carwash, aanhangwagen-

verhuur en dergelijke zijn dan ook in opmars. Twee op de drie tankstations beschikken over een shop. De winkelconcepten bij de tank-

stations zijn echter nog zeer divers, variërend van een eenvoudige kiosk tot een complete gemakswinkel. Het zal vooral van de ligging

afhangen welk concept het best past bij het individuele tankstation. In tegenstelling tot de motorbrandstoffenmarkt is de gemaksmarkt

echter wel groeiende. Hier liggen dus kansen voor de branche om extra brutomarge te genereren.

Prijsopbouw 1 liter euro ongelood per 1 juli 2003 (in %) 

Productieprijs (Platt) (17%)

Distributie en marketing (6%)

Groothandelsmarge (1%)

Detailhandelsmarge (4%)

Accijnzen en heffingen (56%)

BTW (17,5%) (16%) Bron: BOVAG

Vakbladen

Autokompas, Automobiel Management,

Automotive, Bovag-krant, Brandstoffenvisie,

Pompshop

Brancheorganisaties

• BETA, (010) 411 11 80, www.beta-tankstations.nl

• Bovag, (030) 659 52 11, www.bovag.nl

• NOVE, (010) 244 38 88, www.nove.nl

Bron: CBS,EIM

Kansen en bedreigingen 

• De vervallen functiescheiding tussen restaurants en tankstations.

• Verdergaande automatisering en veiligheid van de betaling van brandstof

(chipring).

• Hevige prijsconcurrentie door explosieve toename van onbemande

tankstations.

• Consument hecht veel waarde aan gemak en aan gezonde, lekkere

voedingsproducten. Dit biedt kansen voor gemakswinkels, waaronder de

pompshop.

• De markt groeit niet echt meer, auto's worden zuiniger, het particuliere

brandstofverbruik stagneert.

Tankstations

Ontwikkelingen 2003

Afzet van motorbrandstoffen circa 13,3 mld. liter (stabiel/licht groeiend).

Omzet circa € 8 mld., prijs +1,5% en volume + 0,6%.

Overige kenmerken de veiling van snelweglocaties is tot op heden niet

erg succesvol geweest.

Per 1 januari 2004 is de zogenaamde functiescheiding (horeca/tankstation)

vervallen; dit heeft echter nog niet veel nieuwe initiatieven opgeleverd.

Trends

• Verdergaande schaalvergroting.

• Afname LPG en groei van diesel als autobrandstof.

• Toenemende druk op brandstofmarges.

• Opkomst en snelle groei van aantal onbemande tankstations.

• Toenemend belang van aanvullende dienstverlening, zoals shopverkopen

en wasaccomodatie.nd beldienstverlening, zoals ki
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Algemeen

Ruim 90% van alle tankstations wordt geëxploiteerd door een

zelfstandige ondernemer. Ongeveer eenderde deel van deze

ondernemers huurt overigens het tankstation van een

oliemaatschappij. De oliemaatschappijen zelf exploiteren op hun

beurt slechts 8% van alle tankstations.

Vijf grote oliemaatschappijen, Shell, BP, Texaco, Esso en TotalFina

hebben in Nederland gezamenlijk ongeveer driekwart van de markt

voor motorbrandstoffen in handen.

Aantal vestigingspunten ruim 4.000, waarvan inmiddels zo'n 

500 onbemande.

Aantal tankstations met shop circa 2.500 met standaardshop en

ongeveer 300 gemakswinkels. Bij een op de drie tankstations is dus

geen shop aanwezig.

Aantal werkzame personen 16.000 met circa 11.000 fte's.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005



RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005124

De korte vakanties worden voor het grootste deel in eigen land gehouden.

Door het dalende besteedbare inkomen staan met name deze korte

vakanties onder druk. Voor de zomervakanties blijft Nederland een

kampeerland. De verkoop van caravans en vouwwagens groeide in 2003

licht (1,75%). Toch is er een langzame verschuiving waarneembaar van

kamperen naar bungalowvakanties, stacaravans of chalets. De consument

vraagt steeds meer comfort.

Vakanties staan vaak in het teken van ontdekken en opdoen van nieuwe

ervaringen en worden tevens benut om tot rust te komen. Een toenemend

aantal recreanten kiest voor kwaliteit en sfeer. Gezondheid en welbevinden

worden met name door de grote groep 40-plussers als steeds belangrijker

ervaren. Het aanbod aan maaltijden dient niet alleen voldoende gevarieerd

te zijn, er dient ook voldoende keuze uit gezonde menu’s te zijn.

Recreatie- en bungalowparken, die de beschikking hebben over voor-

zieningen voor elk weertype, hebben betere mogelijkheden om het seizoen

te verlengen. Bedrijven die zijn aangesloten bij een keten of een commercieel

samenwerkingsverband hebben grotere mogelijkheden op het gebied van

promotie. Onder meer dankzij het adressenbestand van eerdere gasten

kunnen zij via e-mail snel en goedkoop de potentiële gasten bereiken.

Samenwerking leidt dan ook tot hogere verkopen en lagere kosten.

De horeca biedt mensen een belangrijke gelegenheid
om anderen te ontmoeten. Daarnaast biedt de horeca
functionele maaltijden, die (op de wat langere termijn
gezien) in toenemende mate buitenshuis worden
genuttigd. Restaurants met een sfeervolle ambiance
stellen gasten in staat te genieten van een avondje uit,
waarbij de gasten meer aandacht voor elkaar kunnen
hebben. Hotels vervullen een functie voor zowel de
zakelijke als de toeristische markt. Vakantie vieren is 
een primaire levensbehoefte geworden. Als tegenwicht
voor de dagelijkse druk die werk en gezin op de heden-
daagse consument leggen, heeft de consument
behoefte aan ontspanning en onthaasten.

Door het nog steeds niet herstelde consumentenvertrouwen en het

dalende besteedbare inkomen wordt minder uitgegeven bij de horeca en

recreatie. De consument ziet de uitgaven bij de horeca vaak als sluitpost in

het budget. Het restaurantbezoek is gedaald en het gemiddeld bestede

bedrag is lager. Dit geldt ook voor de cafébedrijven. Hotels hebben in 2003

met een lagere bezettingsgraad genoegen moeten nemen.

In 2003 is de omzet gedaald met 2,3%. Deze daling was het saldo van een

prijsverhoging van gemiddeld 2,2% en een volumedaling van 4,4%. De

prijzen hebben de inflatie (2,1%) gevolgd. Voor 2004 wordt nog een kleine

daling van het volume verwacht. Een voorzichtig herstel gloort in de

tweede helft van 2004. Vanaf 2005 kan dit herstel doorzetten, waarbij het

overigens om bescheiden groeicijfers gaat. Voor 2005 wordt een volume-

groei van 1% verwacht, die kan doorzetten naar 1,5% per jaar in 2006 en

2007. De geraamde prijsstijgingen bedragen 2%, zodat een omzetgroei

resulteert van 3%, oplopend tot 3,75% in de periode 2006 tot 2008.

Het aantal fastfood- en restaurantbedrijven is licht toegenomen, waardoor

de krimpende omzet over meer bedrijven verdeeld moest worden. De

omzetdaling per bedrijf kwam hierdoor gemiddeld uit op 2,7%. Mede als

gevolg van omzetdalingen en kostenverhogingen is het aantal

faillissementen verder toegenomen.

De werkgelegenheid is in deze arbeidsintensieve sector nagenoeg gelijk

gebleven met ruim 350.000 personen. Het aantal fte’s is echter met circa 3%

gedaald naar circa 210.000. Dit komt neer op ruim 5% van de totale werk-

gelegenheid in het midden- en kleinbedrijf. Het invullen van vacatures gaat

onder de huidige arbeidsmarkt sneller en kan vaak tegen lagere kosten.

Bovendien worden vaker oproep- en deeltijdovereenkomsten afgesloten.

Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 

Omzetwaarde 

Omzetvolume 

Omzetprijs

2002 2003 2004

Bron: CBS en Bedrijfschap Horeca en Catering
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Omzetspecificatie (in %) 

Drankverstrekkers (20,2%)

Spijsverstrekkers  (14,7%)

Maaltijdverstrekkers (24,6%)

Logiesverstrekkers (18,4%)

Kantines en catering (14,1%)

Verblijfsrecreatie (8,0%) Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering

Structuurgegevens

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Gehele sector

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Actieve ondernemingen (x 1000) 32,2 31,4 2,5 2,4 0,1 0,1 34,8 33,9

Arbeidsvolume (arb.jr. x 1000)   107,4 103,7 50,5 49,1 38,9 38,2 196,8 191,0

Omzet (x € 1 mld.)      7,8 7,6 3,9 3,8 3,7 3,7 15,4 15,1

Export (x € 1 mld.)      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Brutowinst (in % van de omzet)      64,5 64,5 70,0 70,0 67,8 67,7 66,7 66,6

Loonsom (in % van de omzet) 16,3 16,8 30,1 31,3 32,9 34,3 23,8 24,7

Resultaat voor belasting (%)    17,2 16,8 5,5 4,3 8,3 7,0 12,1 11,3

Bron: EIM

Horeca en 
recreatie

J. Claes

“Hoewel de horecabestedingen mede door de economische malaise, SARS en de oorlog in Irak zijn afgenomen, zien we dat innoverende horeca-

ondernemers hun vleugels hebben uitgeslagen naar een steeds breder aanbod. Zij spelen in op het meer laten genieten en meer laten beleven.

De horeca richt zich daarmee ten volle op zijn functie als gastheer van de samenleving. Hierbij staat voorop dat het de gasten naar de zin gemaakt

moet worden en dat ervoor gezorgd moet worden dat zij zich optimaal kunnen ontspannen. Door de diversiteit van de branche is de horeca volop

in staat om gasten steeds weer opnieuw te verrassen. Kortom, de horeca is een bedrijfstak met toekomst, waar heel wat te beleven en te genieten

valt.”

J. Claes, directeur Koninklijk Horeca Nederland
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Hotel (café-rest) omzet € 0,4 mln.

B Hotel (café-rest) omzet € 0,95 mln.

C Hotel (café-rest) 3 sterren omzet € 2 mln.

D Luxe hotel 4 of 5 sterren, omzet € 1,8 mln.

E Luxe hotel 4 of 5 sterren, omzet € 5,2 mln.

F conferentieoord, 4 sterren, omzet € 3,7 mln.

A B C D E F

Inkopen  22,5 20,5 19,0 14,5 15,0 17,0

Brutowinst 77,5 79,5 81,0 85,5 85,0 83,0

Totaalkosten 60,5 69,0 74,5 75,5 74,0 71,5

w.v. personeel 28,5 39,5 41,5 41,5 41,5 40,5

huisvesting 11,0 9,0 10,0 10,0 8,5 8,0

verkoop 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5

afschrijvingen 7,0 7,0 8,0 8,5 8,0 7,5

rentelasten 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

overige kosten 6,5 6,0 6,5 7,0 7,0 6,5

Bedrijfsresultaat 17,0 10,5 6,5 10,0 11,0 11,5

Aantal niet betaalde krachten 1,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kengetallen

A B C D E F

Omzet per arbeidsjaar* 63,1 66,3 72,2 73,6 82,1 81,6

Maaltijd- / 

drankomzet per m2 vvo* 2,4 2,8 3,4 3,5 3,8 2,5

Loon per arbeidsjaar* 24,3 25,6 27,4 27,5 31,1 29,8

Bedbezetting (in %) 33,8 36,7 43,4 44,8 46,3 45,0

Kamerbezetting 53,0 55,0 62,0 67,0 68,0 63,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
De kamerbezetting in logiesverstrekkende bedrijven is in 2003 opnieuw gedaald als gevolg van de recessie. In de jaren 1998 tot en met

2000 is de bezetting uitzonderlijk hoog geweest. De gemiddelde kamerbezetting ligt nu iets onder het niveau dat voor de langere ter-

mijn als normaal kan worden gezien. Het aanbod van hotels en hotelkamers is in het afgelopen jaar met 2% gestegen, terwijl het aantal

overnachtingen is gedaald. Hierdoor is het aanbod tijdelijk groter dan de vraag. De vooruitzichten voor de lange termijn zijn positief,

omdat de vraag aantrekt als de economie weer groeit. Daarnaast overnachten gasten steeds vaker in een hotel om reistijd te besparen.

De bezetting van de hotels in Amsterdam en de regio Schiphol zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de luchtvaart en het

internationale toerisme.

Kostenbeheersing is van groot belang, in combinatie met aandacht en een uitstekende service voor de gast. De zakelijke gast wil dat de

organisatie van congressen goed verloopt en dat een deel van de organisatie uit handen wordt genomen. Voor opleidingen moeten zalen

beschikken over een goede akoestiek; er mag geen geluidsoverlast zijn van bijvoorbeeld verkeer en klimaatbeheersing. De toeristische

gast wil gastvrij ontvangen worden en op een eenvoudige wijze kunnen kiezen uit vermaakmogelijkheden. Gezondheid en onthaasten

zijn belangrijke redenen voor een korte vakantie. Met arrangementen kan hierop ingespeeld worden.
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Omzetspecificatie (in %)

Hotel-café-restaurant, omzet € 0,4 mln.    

Hotel (café-rest) omzet € 0,95 mln.

Hotel (café-rest) 3 sterren omzet € 2 mln. 

Luxe hotel 4 of 5 sterren, omzet € 1,8 mln. 

Luxe hotel 4 of 5 sterren, omzet € 5,2 mln. 

Conferentieoord, 4 sterren, omzet € 3,7 mln.               

Maaltijden / spijzen LogiesDranken Diversen

Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)   
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Omzetwaarde 

Omzetprijs 

Omzetvolume

2000 2001 2002 2003 2004

Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering

Vakbladen

Hospitality Management, Hotelrevue,

Hotels, Horeca Entree, Misset Horeca

Brancheorganisaties

• Bedrijfschap Horeca en Catering,

(070) 368 07 07, www.BHenC.nl

• Koninklijk Horeca Nederland,

(0348) 48 94 89, www.horeca.org

Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering

Kansen en bedreigingen

• De groeiende groep 50-plussers biedt mogelijkheden voor toeristische

overnachtingen en korte comfortabele vakanties in eigen land.

• Als gevolg van politieke spanningen kiest de Europese consument eerder

voor een verblijf in de regio dan voor een verre bestemming.

• De druk op de arbeidsmarkt is afgenomen.

• De zakelijke gasten besparen op hotelovernachtingen en kiezen 

vaak voor een goedkoper hotel. Hierdoor staan de prijzen van de 

4- en 5-sterrenhotels extra onder druk.

• Congressen en bedrijfsopleidingen zijn conjunctuurgevoelig.

• Door de dure euro ten opzichte van de dollar komen er minder

Amerikanen en Aziaten naar Nederland.

• Veiligheidsvoorschriften, tegenstrijdige regelgeving en administratieve

verplichtingen werken kostenverhogend.

Hotels 

Ontwikkelingen 2003

Omzet een daling van 3,4%. Prijsstijging van 1,4% en een volumedaling 

van 4,8%.

Kamerbezetting is behoorlijk sterk gedaald.

Brutowinstmarge is gedaald.

Rendement is lager door de gestegen kosten en de lagere bezetting.

Trends

• De zakelijke hotelgast besteedt minder.

• Buitenlandse gasten boeken vaker een hotel dat aangesloten is bij een

keten.

• Er wordt steeds vaker rechtstreeks via internet gereserveerd en geboekt.

• De gast verlangt aandacht en goede service.
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Algemeen

Onder hotels worden de bedrijven beschreven die logies verstrekken

in de vorm van hotelkamers en pension. De kwaliteit van hotels wordt

uitgedrukt met behulp van sterren. Hoe meer sterren, hoe hoger de

kwaliteit. Niet alle logiesverstrekkers laten zich classificeren.

Aantal bedrijven 3.019 bedrijven, waarvan 2.220 geclassificeerd.

Aantal kamers is licht gestegen en bedraagt bijna 94.000. Het aanbod

van de 3- en 4-sterrenkamers bedraagt bijna 59.000 en maakt daarmee

ruim 62% uit van het totale aanbod.

Aantal bedden ruim 196.000. Het aantal bedden is iets sterker

gestegen dan het aantal kamers.

Aantal werkzame personen circa 52.000 mensen, waarvan bijna

50% in voltijd.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Kampeer- en Bungalowbedrijven

Inkopen 14,3

Brutowinst 85,7

Overige opbrengsten 2,7

Totaalkosten 74,9

w.v. personeel 24,6

afschrijvingen 10,9

rentelasten 3,8

energie 4,9

verkoop 4,9

overige kosten 25,8

Bedrijfsresultaat 13,5

Kengetallen

Kampeer- en Bungalowbedrijven

Omzet per arbeidsjaar* 91,7

Omzet per € 1000,- personeelskosten 4,0

Brutowinst per arbeidsjaar* 81,0

Personeelskosten per arbeidsjaar* 28,6

Omzet per onderneming* 501,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
Ruim 80% van de Nederlanders gaat jaarlijks op vakantie. De Nederlander brengt gemiddeld 38% van zijn vakantieovernachtingen in

eigen land door. Daarvan is een groot deel een tweede of derde vakantie. Deze korte vakanties staan onder druk als gevolg van het lage

consumentenvertrouwen en een dalend besteedbaar inkomen. Duitsers zijn naast Nederlanders de belangrijkste gasten voor de

Nederlandse recreatieparken. Vooral de kust- en merengebieden zijn populair bij onze oosterburen. De Nederlanders zijn gastvrij,

spreken de taal van de gast en de recreatiebedrijven voldoen met moderne toiletgebouwen, mooie zwembaden en goede overige voor-

zieningen aan de wensen van de gast. Daarnaast zijn de Nederlandse recreatie- en bungalowparken kindvriendelijk. In het seizoen en

vaak ook in de weekenden worden er recreatieprogramma’s georganiseerd, zodat kinderen en ouders zich uitstekend kunnen vermaken.

Het gebruik van internet voor het reserveren en direct boeken stijgt sterk. Presentatie op internet, als onderdeel van de promotie, wordt

een steeds belangrijkere factor voor succes. Ketens en samenwerkingsverbanden hebben hier een voordeel, omdat de kosten per een-

heid lager kunnen blijven. Het perspectief voor de kampeer- en bungalowbedrijven is op middellange termijn positief, mits ingespeeld

wordt op de beleving van de gast. Voor de jaren 2004 en 2005 staan met name de korte vakanties nog onder druk als gevolg van het

matige consumentenvertrouwen. Dit raakt vooral de bungalowparken.

Omzetspecificatie voor totale verblijfsrecreatie (in %) 

Maaltijden, dranken en spijzen (3,2%)

Caravan- en bungalowverhuur (46,2%)

Seizoen- en jaarplaatsen (27,6%)

Toeristische plaatsen (16,3%)

Groepsverblijven (2,7%)

Overige recreatieve omzet (4,0%)
Bron: CBS, Bedrijfschap

Horeca en Catering

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Kampeer- en bungalowbedrijven
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Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering 

Vakbladen

NRIT-Actueel, Recreactie, Recreatie en toerisme,

RekreaVakkrant, TRN Matchmaker

Brancheorganisatie

• Vereniging van Recreatie-Ondernemers

Nederland (Recron), (0343) 52 47 00,

www.recron.nl

Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering

Kansen en bedreigingen

• De groeiende groep 50-plussers gaat vaker op (een korte) vakantie.

• De toename van alleenstaanden leidt tot een andere vraag naar

verblijfsaccommodatie.

• Het reserveren en boeken via internet neemt sterk toe.

• De kampeermarkt is weersafhankelijk.

• Toename aantal bungalows en groepsaccommodaties als gevolg van de

‘ruimte-voor-ruimteregeling’ op het platteland.

• De levenscyclus van formules en investeringen wordt korter, en daarmee

de terugverdientijd; daardoor stijgen de kosten.

Kampeer- en bungalowbedrijven 

Ontwikkelingen 2003

Omzet stabiliseerde op een niveau van € 1,4 mld.

Bezettingsgraad van bungalows licht gedaald; van campings iets

gestegen.

Brutowinstmarge iets gedaald voor de bungalowbedrijven als gevolg van

een lagere bezetting en van prijsconcurrentie. Voor de kampeerbedrijven is

de marge iets gestegen.

Rendement circa 5% gedaald voor de bungalowbedrijven en licht

gestegen voor de kampeerbedrijven.

Trends

• De consument verlangt steeds meer comfort op de camping en in de

bungalows.

• Het aantal korte vakanties in eigen land is gedaald en staat onder druk als

gevolg van een laag consumentenvertrouwen en een dalend vrij

besteedbaar inkomen.

• De Nederlandse kampeer- en bungalowbedrijven blijven voor het grootste

gedeelte afhankelijk van de Duitse markt.

• De schaalvergroting van de kampeer- en bungalowbedrijven zet door.

• Groeiende belangstelling voor onthaasten en aandacht voor gezin en

gezondheid.
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Algemeen

Onder de kampeer- en bungalowbedrijven worden alle campings,

bungalowparken, gemengde bedrijven en groepsaccommodaties

verstaan.

Aantal bedrijven 427 bungalowparken; 1.400 campings met meer

dan 40 standplaatsen en 1.900 minicampings.

Aantal kampeerplaatsen 380.000; 60% seizoen- of jaarplaatsen en

40% toeristische plaatsen.

Aantal bungalows 33.000 op bungalowparken; 75.000 chalets en

tweede woningen, waarvan een groot deel buiten een recreatiepark.

Circa eenderde van de chalets en tweede woningen is beschikbaar

voor de verhuur.

Aantal werkzame personen bijna 16.000.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Omzet bistro's € 350.000,-

B Omzet (café-)restaurants € 400.000,-

C Omzet luxe restaurants € 600.000,-

D Omzet wegrestaurants € 1.350.000,-

A B C D

Inkopen 31,0 31,0 29,0 28,0

Brutowinst 69,0 69,0 71,0 72,0

Totaalkosten 50,0 51,0 62,5 63,0

w.v. personeel 24,5 25,5 36,5 38,0

huisvesting 7,5 7,5 7,5 6,5

verkoop 3,0 3,0 3,0 1,5

afschrijvingen 6,5 6,5 6,5 6,5

rentelasten 3,0 3,0 3,0 3,0

overige kosten 5,5 5,5 6,0 7,5

Bedrijfsresultaat 19,0 18,0 8,5 9,0

Aantal niet betaalde krachten 2,0 2,0 0,0 0,0

Kengetallen

A B C D

Omzet per arbeidsjaar* 57,5 58,0 61,3 64,6

Maaltijd- / drankomzet per m2 vvo* 4,2 3,4 4,0 3,5

Loon per arbeidsjaar* 19,7 19,7 21,4 23,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
Restaurants hebben zwaar te lijden gehad onder de neerwaartse economie en de daarmee samenhangende terugloop van de bestedin-

gen. Hoewel de omzetdaling over haar dieptepunt heen is, is er in 2004 nog niet echt sprake van een omzetgroei. Pas vanaf 2005 wordt

weer een kleine omzetgroei verwacht. De restaurants die zich voornamelijk richten op de zakelijke markt zullen hiervan het eerst profite-

ren. Ondanks de forse omzetdalingen stijgt het aantal restaurants nog steeds. De toename is het sterkst onder de restaurants met een

mediterrane keuken en de wokrestaurants. Er worden steeds nieuwe concepten bedacht en geïntroduceerd. De levensduur van deze

concepten wordt echter steeds korter omdat de consument op zoek blijft naar vernieuwing. De terugverdientijd van de investering

wordt dus korter, waardoor de kapitaalslasten toenemen. Er zijn restaurants die ook tijdens de recessie een omzetgroei hebben kunnen

realiseren. Vaak weten deze ondernemers dit te realiseren door creativiteit en originaliteit. Hiermee wordt meerwaarde gecreëerd waar-

mee men zich positief kan onderscheiden van andere restaurants. De consument is nog prijsgevoelig, zodat het lastig blijft om kosten-

stijgingen geheel door te berekenen in de prijs. Het resultaat zal daarom ook de komende jaren onder druk blijven staan. Behalve door

onderscheidend vermogen kunnen ondernemers ook met scherpe prijzen een volumestijging van de omzet realiseren. De brutowinst

wordt dan procentueel gezien wel lager maar in absolute bedragen hoger. In beide gevallen kan een verbetering van het resultaat wor-

den bereikt.
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Omzetspecificatie (in %)

Omzet bistro's € 350.000,-           

Omzet (café-)restaurants € 400.000,-         

Omzet luxe restaurants € 600.000,-                   

Omzet wegrestaurants € 1.350.000,-                    

Maaltijden / spijzen Dranken Diversen

Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering, bewerking Rabobank

Vakbladen

Horeca Entree, Horeca Journal,

Horeca Nederland, Misset Horeca

Brancheorganisaties

• Bedrijfschap Horeca en Catering,

(079) 368 07 07, www.bedr-horeca.nl

• Koninklijk Horeca Nederland,

(0348) 48 94 89, www.horeca.org

Bron: Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering,

bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Door creativiteit en originaliteit kan meerwaarde worden gecreëerd,

waardoor een hogere prijs gerechtvaardigd wordt.

• Het consumentenvertrouwen neemt langzaam toe.

• Het aanbod van kwalitatief goed gemaksvoedsel door branchevreemde

aanbieders groeit.

• Steeds minder horecapersoneel heeft een branchegerichte opleiding

gevolgd.

Restaurants

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen de consumentenbestedingen zijn opnieuw afgenomen. De

gemiddelde besteding per bezoek bedraagt circa € 19,- maar de verschillen

tussen de deelsectoren zijn zeer groot.

Omzet met 2,6% afgenomen, bij een prijsstijging van 2% en een

volumedaling van 4,6%.

Brutowinst/marge de prijsontwikkeling voor vlees en andere voedings-

middelen was gunstig. De inkoopprijs van alcoholhoudende dranken nam

echter toe. Per saldo nam de brutowinst af.

Rendement het rendement is negatief beïnvloed door afnemende

consumentenbestedingen en een toename van de kosten, terwijl de

prijsstijging beperkt was.

Trends

• De consument gaat steeds bewuster consumeren en is hierbij zeer kritisch.

• Er wordt vaker op willekeurige tijdstippen op de dag gegeten, ook

onderweg.

• De nadruk ligt op gezond, minder vet en gemakkelijk eten.

• Consumententrouw neemt af.

• Opkomst van kindvriendelijke restaurants.

• Voedselveiligheid staat hoog op de politieke agenda in Europa.
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Algemeen

Restaurantbedrijven richten zich op de bereiding en verkoop van

uitgebreide maaltijden. De ambiance van deze bedrijven is een

belangrijke factor. Er is een grote verscheidenheid aan typen bedrijven.

Tot de maaltijdverstrekkers worden gerekend: bistro’s, café-restaurants,

(luxe) restaurants en wegrestaurants.

Aantal bedrijven het aantal bedrijven is met 2% gestegen tot 10.270.

De bedrijfsrestaurants zijn hierin niet meegerekend. De groei is met

name toe te schrijven aan de Zuid-Europese, Turkse en Japanse keuken.

Beschikbare capaciteit de gemiddelde grootte per bedrijf is

toegenomen tot 153 vierkante meter; deze schaalvergroting zet door.

Aantal werkzame personen bijna 94.000.

RABOBANK CIJFERS & TRENDS 2004/2005
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Lunchroomomzet € 500.000,-

B Snackbaromzet € 115.000,-

C Cafetaria-omzet € 300.000,-

D IJssalonomzet € 175.000,-

A B C D

Inkopen 31,0 43,5 37,0 29,0

Brutowinst 69,0 56,5 63,0 71,0

Totaalkosten 54,0 26,0 40,5 36,5

w.v. personeel 31,0 0,0 16,0 10,0

huisvesting 6,0 9,0 7,0 9,0

verkoop 3,0 3,0 3,0 2,5

afschrijvingen 6,0 5,0 6,5 6,5

rentelasten 2,0 2,0 2,0 2,0

overige kosten 6,0 7,0 6,0 6,5

Bedrijfsresultaat 15,0 30,5 22,5 34,5

Aantal niet betaalde krachten 1,6 2,0 2,0 2,0

Kengetallen

A B C D

Omzet per arbeidsjaar* 55,3 60,6 65,0 58,5

Maaltijd- / drankomzet per m2vvo* 5,0 3,8 6,3 3,4

Loon per arbeidsjaar* 19,2 13,8 15,7 16,8

* x € 1.000,-
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Perspectief
De daling van het aantal snackbars en cafetaria's heeft zich ook in 2003 voortgezet. De lunchrooms en fastfoodrestaurants nemen echter

nog steeds in aantal toe. Met name jongeren bezoeken de fastfoodsector frequent. Door het uitgebreide aanbod van kant-en-klaar-

maaltijden en maaltijdcomponenten wordt de detailhandel een steeds grotere concurrent. De economische teruggang draagt hier

natuurlijk ook aan bij. De concurrentie van aanbieders die de consument onderweg bereiken, neemt eveneens toe. Zij spelen goed in op

de behoeften van de haastige consument. De hedendaagse consument leeft bewust en wenst producten die bijdragen aan de gezond-

heid. Daarnaast kiest de consument voor gemak. Dit biedt kansen voor cafetariaondernemers die goed op deze behoeften inspelen. Ook

liggen er kansen door te focussen op groeiende doelgroepen als allochtonen en senioren. Op het gebied van gemaksvoedsel hebben

deze groepen hun eigen wensen en het assortiment zal hierop afgestemd moeten worden. Bedrijven kunnen zich ook onderscheiden

door het aanbieden van afhaal- en bezorgdiensten. Een forse toename van de omzet is ook in 2004 en 2005 niet te verwachten. Om de

omzet te verhogen kan de ondernemer kiezen voor een uitgebreider assortiment of de prijs als wapen hanteren. In het laatste geval zal

de brutowinst procentueel dalen maar in absolute bedragen toenemen. Welke strategie succesvol kan zijn, is sterk afhankelijk van de

locatie van het bedrijf en de doelgroepen waarop men zich richt. Ook samenwerking en schaalvergroting bieden mogelijkheden om tot

verbetering van het resultaat te komen.
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Omzetspecificatie (in %) 

Lunchroomomzet € 500.000,-  

Snackbaromzet € 115.000,-          

Cafetaria-omzet € 300.000,-       

IJssalonomzet € 175.000,-                

Maaltijden / spijzen Dranken Diversen

Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering, bewerking Rabobank
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Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering, bewerking Rabobank

Vakbladen

Horeca Entree, Horeca Journal, Horeca Nederland,

Lunchroom, Snackkoerier, Misset Horeca 

Brancheorganisaties

• Bedrijfschap Horeca en Catering,

(079) 368 07 07, www.BHenC.nl

• Koninklijk Horeca Nederland,

(0348) 48 94 89, www.horeca.org 

Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• De populariteit van de buitenlandse keuken blijft toenemen,

mede door de toename van het aantal allochtonen.

• Het consumentenvertrouwen neemt weer langzaam toe.

• Er werken steeds meer jongeren onder de twintig jaar in de horeca.

• Het aantal nieuwe toetreders op de markt van gemaksproducten neemt

nog toe.

• Het aanbod van gezond en gemakkelijk voedsel onderweg neemt toe.

Cafetaria’s

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen totale bestedingen zijn gedaald. De gemiddelde besteding

per bezoek bedraagt circa € 6,-.

Omzet met 1,4% afgenomen ten opzichte van 2002. De prijsstijging

bedroeg 2,3%. Het volume nam voor het derde achtereenvolgende jaar af.

De daling bedroeg 3,7%, wat circa 0,2% hoger is dan de daling in 2002.

Rendement de exploitatiekosten zijn toegenomen. Deze toename is niet

geheel doorberekend aan de consument, zodat het rendement opnieuw

onder druk stond.

Trends

• De consument wil een gevarieerd aanbod en let sterk op de prijs-

kwaliteitverhouding.

• Het aankoopmoment valt steeds vaker samen met het eetmoment.

• De consument heeft minder tijd en wil deze tijd efficiënt besteden.

• De nadruk van de consument ligt op gezond, minder vet en gemakkelijker

eten.

• Koelverse producten hebben de voorkeur boven fastfoodsnacks.
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Algemeen

Cafetaria’s behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Deze bedrijven

richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel, in of

vanuit een eenvoudig ingerichte zaak. Er zijn veel verschillende typen

bedrijven: cafetaria’s, snackbars, fastfoodrestaurants, shoarmazaken,

grillrooms, lunchrooms, croissanteries en ijssalons.

Aantal bedrijven het totale aantal spijsverstrekkers is met 0,8%

gestegen tot ruim 10.000. Het aantal cafetaria’s en snackbars blijft

dalen en bedraagt nu circa 5.200.

Beschikbare capaciteit de totale verkoopoppervlakte in vierkante

meters neemt al jaren toe (momenteel circa 60 m2 per locatie) en

schaalvergroting zet door.

Aantal werkzame personen ruim 58.000 in de fastfoodsector.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Café-omzet € 220.000,-

B Café-omzet € 500.000,-

C Café-zalencentrum-omzet € 350.000,-

D Eetcafé-omzet € 270.000,-

E Discotheekomzet € 1,5 mln.

A B C D E

Inkopen 29,5 28,0 32,0 32,5 17,5

Brutowinst 70,5 72,0 68,0 67,5 82,5

Totaalkosten 46,0 52,5 54,5 50,0 67,0

w.v. personeel 16,5 25,5 22,0 23,0 26,5

huisvesting 7,5 6,5 8,0 7,5 7,5

verkoop 3,5 3,0 3,0 1,5 6,0

afschrijvingen 8,0 8,5 11,5 8,0 12,5

rentelasten 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0

overige kosten 8,5 7,0 7,5 8,0 12,5

Bedrijfsresultaat 24,5 19,5 13,5 17,5 15,5

Aantal niet betaalde krachten 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0

Kengetallen

A B C D E

Omzet per arbeidsjaar* 62,7 66,6 67,4 60,6 102,5

Maaltijd- / drankomzet per m2 vvo* 2,4 4,5 2,5 2,5 1,9

Loon per arbeidsjaar* 16,9 20,4 20,1 18,9 24,2

* x € 1.000,-
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Perspectief
De recessie heeft geleid tot lagere bestedingen in cafés maar inmiddels lijkt er sprake van een voorzichtig omzetherstel. Overigens zijn de

verschillen per bedrijf groot. Er zijn bedrijven met een forse omzetdaling maar er zijn ook nog steeds bedrijven die een omzetgroei weten

te bewerkstelligen. De oorzaken hiervan zijn divers maar de kwalitatief goede ondernemer weet zich ook in mindere tijden te onderschei-

den. De consument zal vooralsnog behoudend blijven in de bestedingen, wat zich met name uit in minder frequent bezoek aan horeca-

gelegenheden. Ook in 2005 is daarom slechts een beperkte omzetverbetering te verwachten. De grote uitgaanscentra en de discotheken

hebben minder last gehad van de recessie dan de overige drankverstrekkers. Wel hebben zij te maken met een toenemende concurrentie

van grote dance-evenementen. Over het algemeen zullen de marges onder druk blijven staan omdat de kosten blijven stijgen terwijl prijs-

verhogingen nog gevoelig liggen. Voor de komende jaren blijft gelden dat kostenbeheersing en het leveren van toegevoegde waarde

noodzakelijk zijn voor een rendabele exploitatie. Verder speelt dat de overheid de verantwoordelijkheid voor de beperking van alcohol- en

drugsmisbruik onder jongeren steeds meer bij de horecaondernemers legt. En het instellen van een algeheel rookverbod is nog steeds aan

de orde. Bovendien is de consument trendgevoeliger, waardoor de levensduur van formules en de terugverdientijd van investeringen 

korter wordt. Het investeringsrisico neemt daarmee toe. Goed ondernemerschap wordt door al deze factoren meer dan ooit een cruciale

factor voor succes.
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Vakbladen

Horeca Entree, Horeca Journal,

Horeca Nederland, Misset Horeca 

Brancheorganisaties

• Bedrijfschap Horeca en Catering,

(079) 368 07 07, www.BHenC.nl

• Koninklijk Horeca Nederland,

(0348) 48 94 89, www.horeca.org 

Bron: CBS, Bedrijfschap Horeca en Catering, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Het consumentenvertrouwen neemt weer langzaam toe.

• De druk op de arbeidsmarkt neemt nog steeds af .

• Er is veel aandacht voor alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

• Dance-evenementen worden een steeds grotere concurrent voor de

reguliere uitgaanscentra.

• Het aantal prijsvechters, die drankjes tegen bodemprijzen aanbieden,

neemt toe.

Cafés

Ontwikkelingen 2003

Bestedingen de consumentenbestedingen zijn opnieuw afgenomen.

De gemiddelde besteding per bezoek bedraagt circa € 12,- maar de

verschillen per deelsector zijn groot.

Omzet de totale omzet in de drankensector is met 1,0% gedaald bij een

prijsstijging van 3,4%. Dit betekent een volumedaling van circa 4,4%.

Deze daling is aanzienlijk maar minder groot dan de daling in 2002.

Brutowinstmarge de brutowinst stond opnieuw onder druk, als gevolg

van de prijsstijging van de inkoop van alcoholhoudende dranken.

Rendement het rendement wordt negatief beïnvloed door de afnemende

consumentenbestedingen en een toename van de kosten die niet geheel

worden doorberekend in de prijs.

Trends

• De consument is kritisch en let sterk op de prijs-kwaliteitverhouding.

• Sfeer en beleving zijn belangrijk voor de consument.

• Trends volgen elkaar sneller op.

• De overheid heeft veel aandacht voor veiligheid.
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Algemeen

Kerntaken van het cafébedrijf zijn het verstrekken van (alcohol-

houdende) dranken en het fungeren als sociale ontmoetingsplaats.

Behalve dranken worden vaak ook kleine hapjes en rookwaren

verkocht. Er is een grote verscheidenheid in drankverstrekkende

bedrijven: cafés, bars, coffeeshops, discotheken, kiosken, horeca bij

recreatiebedrijven en sportaccommodaties, strandbedrijven en

zalencentra.

Aantal bedrijven het totale aantal drankverstrekkers is met 18.700

bedrijven nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal café- en barbedrijven

is licht gedaald naar 10.900 bedrijven.

Beschikbare capaciteit de totale verkoopoppervlakte in vierkante

meters is wederom toegenomen. Schaalvergroting zet door.

Aantal werkzame personen ruim 100.000 bij de drankverstrekkers.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Jachthavens klein

B Jachthavens middelgroot 

C Jachthavens groot

A B C

gemiddelde omzet* 180,0 450,0 1100,0

ligplaatsen 51,5 48,9 56,3

stalling/berging 26,3 15,7 10,4

camping 0,8 4,6 7,9

werkplaats - inkoop 6,0 7,2 0,4

winkel 4,4 2,4 2,3

horeca 2,4 1,5

jachtbemiddeling 0,7 7,6 6,9

verhuur schepen 2,6

overige omzet 10,3 11,2 11,7

totale brutowinst 100,0 100,0 100,0

Totaalkosten 111,6 89,7 85,1

Personeelskosten** 43,2 30,1 28,4

onderhoud/schoonmaak 8,9 8,7 10,2

verkoopkosten 2,8 2,6 3,8

pacht en huren 11,7 9,2 3,1

overige kosten 18,1 18,3 13,1

Afschrijvingen 21,2 14,0 19,7

Rente 5,7 6,8 6,8

Bedrijfsresultaat -11,6 10,3 14,9

* x € 1.000,-

** inclusief ondernemersinkomen
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Perspectief
De jachthavens met goede service en dienstverlening kunnen rekenen op het vertrouwen van hun klanten. Zij zullen weinig hinder

ondervinden van de neergaande economische ontwikkeling. De faciliteiten in en bij de havens zullen in kwaliteit toenemen omdat

bedrijven zich moeten onderscheiden in dienstverlening en productaanbod. Voor grotere, vaak dure, boten laten eigenaren het onder-

houd veelal verzorgen door de werkplaatsen op en bij de havens. Het is voornamelijk bij de kleinere boten dat de booteigenaar zelf het

onderhoud pleegt. Hierdoor kunnen de neveninkomsten van jachthavens met veel kleine boten afnemen.

Van de Duitsers die de boot niet in eigen land hebben liggen, heeft 71% een ligplaats in Nederland. Duitsland heeft dus een belangrijk

aandeel in de huur van ligplaatsen.

De ondernemers zien de slechte economische gang van zaken niet in het bestedingspatroon bij jachthavens terug. Hoewel de vraag

naar nieuwe boten stagneert, zal naar verwachting de vraag naar ligplaatsen de komende jaren stabiel blijven of licht stijgen. Grotere

jachthavens presteren bedrijfseconomisch beter dan de kleine en middelgrote jachthavens. De omvang biedt kansen om meer en betere

voorzieningen aan te brengen. Dit vertaalt zich in een hoger tarief per m2 ligplaats en in hogere inkomsten uit nevenactiviteiten, zoals

camping, jachtbemiddeling en de verhuur van schepen.
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Kengetallen

A B C

Gemiddelde oppervlakte 

vaste ligplaats in m2 33,0 33,0 33,0

Gemiddeld tarief per m2 ligbox (in Euro's) 22,0 36,0 40,0

Gemiddeld tarief 

winterberging per m2 (in euro's) 23,0 28,0 30,0

Gemiddeld tarief geïsoleerde 

winterberging per m2 (in euro's) 38,0 44,0 54,0

Gemiddelde brutowinst per arbeidsjaar* 91,5 95,4 102,0

Personeelskosten per arbeidsjaar* 22,0 28,3 28,8

* x € 1.000,-

Vakbladen

HISWA Magazine, Recreatie en Toerisme.

Brancheorganisatie

• HISWA Vereniging, (0343) 52 47 24,

www.hiswa.nl

Bron: Van Gent van der ReestBron: Van Gent van der Reest

Kansen en bedreigingen

• Inspelen op de vraag naar meer en luxere faciliteiten in de jachthaven

bindt de gast.

• De ruimte die is ontstaan op de arbeidsmarkt geeft de branche

gelegenheid om jonge mensen op te leiden in het vak.

• Het afnemende aantal mensen op een wachtlijst voor een ligplaats

stimuleert de ondernemers om de omvang van de ligboxen aan te passen

aan de behoeften van de booteigenaar.

• De toename van actieve senioren met geld en tijd vormt een groeiende

markt voor sloepen en luxe kajuitmotorjachten. De vraag naar ligplaatsen

zal hierdoor licht stijgen.

Jachthavens

Ontwikkelingen 2003

Exploitatie de jachthavens hebben in 2003 een goed jaar gehad. De 

bezettingsgraad is op een hoog niveau gebleven (ca. 96%). De omzet 

nam met ongeveer 3% toe. De brutowinstmarges zijn gehandhaafd.

Tarieven de gemiddelde tarieven zijn iets verhoogd. Verenigingshavens

hanteren tarieven die 40 à 50% lager liggen dan commerciële havens.

Het werk wordt door vrijwilligers gedaan (minimale personeelskosten).

Trends

• Recreanten verlangen steeds meer luxe en gemak.

• Er is een groeiende belangstelling voor het varen op zee.

De vraag naar jachthavens aan de kust zal toenemen.

• Vooral jonggepensioneerden hebben belangstelling voor luxe

motorjachten, sloepen en nostalgische vaartuigen.
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Algemeen

Jachthavens verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Ruim drie-

kwart van de ondernemers heeft ook inkomsten uit diensten die

gelieerd zijn aan het recreatief varen, zoals het repareren van schepen,

jachtbemiddeling en het bieden van overdekte winterstalling, maar

ook campingmogelijkheid en horecagelegenheden.

Aantal bedrijven 1.065 jachthavens, waarvan 450 verenigingshavens

en 80 overheidshavens.

Aantal boten 265.000 boten met een lengte van meer dan 6 meter.

150.000 zeilboten en 115.000 motorboten. Daarnaast varen er nog

ruim 500.000 kleinere vaartuigen, zoals bijboten en roeiboten.

Aantal ligplaatsen 170.000, waarvan de helft is gesitueerd in de

provincies Noord- en Zuid-Holland en Friesland.

Overige kenmerken van de commerciële jachthavens is 95%

aangesloten bij de HISWA. Van de verenigingshavens is 85%

aangesloten bij het watersportverbond.
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De Nederlandse binnenvaartvloot is verjongd, gemoderniseerd en

grootschaliger geworden. Deze trend zet nog even door; er staan immers

nog heel wat schepen op stapel. Om deze extra capaciteit echter te kunnen

absorberen zal de economie wel moeten doorgroeien; overcapaciteit is

anders onvermijdbaar. De internationale handel begint voorzichtig aan te

trekken. Naar verwachting zal ook de recente uitbreiding van de EU een

extra impuls betekenen voor de handel en dus ook voor het transport over

water. Nederland neemt met zijn binnenvaartvloot immers een sterke

positie in binnen de EU.

De liberalisatie van de taxibranche is alweer ruim vier jaar een feit, maar de

rust en het evenwicht in de branche zijn nog steeds niet weergekeerd.

De sterke groei van het aantal eenmansbedrijven in de grote steden, de

openbare aanbestedingen bij contractvervoer en nu weer de bezui-

nigingen in de zorg raken de branche direct en hard. De concurrentie is

momenteel ongekend hevig; vele taxibedrijven hebben moeite om te

overleven. Het beoogde doel van de liberalisatie, het verlagen van de

toetredingsdrempel en daardoor vooral ook het aanboren van nieuw

marktpotentieel, is blijkbaar niet gerealiseerd. Het is niet eenvoudig

gebleken de gunsten van nieuwe taxiconsumenten te winnen. Toch

verwachten we dat de behoefte aan flexibele vervoersoplossingen, zoals de

taxibranche die biedt, verder zal toenemen. De Nederlandse wegen, maar

ook de binnensteden worden immers steeds voller. De overheid ont-

moedigt dan ook het individuele autogebruik en probeert te consument

voor het openbaar vervoer te interesseren. In het voor- en natraject van het

openbaar vervoer is het product taxi een goede aanvulling en daar waar

het openbaar vervoer tekortschiet biedt het een goed alternatief.

Tot de sector transport wordt gerekend het vervoeren
van goederen, personen en diensten, over land, water
en door de lucht, maar ook transport door pijpleidingen
en dataverkeer via kabel en satelliet.
Transport omvat een kleine 30.000 bedrijven, is goed
voor een bijdrage van 7% in het nationaal inkomen en
verschaft werkgelegenheid aan circa 400.000 personen.
Transport is cyclisch en heeft een afgeleide functie
binnen de economie. De sector als geheel maakt de
laatste jaren dan ook moeilijke tijden door. Hoewel
hierdoor al enkele jaren iets aan betekenis wordt
ingeboet, is de sector nog steeds een van de belangrijke
pijlers van de Nederlandse economie. In deze uitgave
worden van de transportsector respectievelijk de
branches beroepsgoederenvervoer over de weg,
binnenvaart en taxibedrijven behandeld.

Het goederenvervoer over de weg is van oudsher een belangrijk onderdeel

van de transportsector. In Nederland wordt ruim 80% van alle goederen

over de weg vervoerd; verwacht wordt dat dit aandeel de komende jaren

niet wezenlijk zal veranderen. In het internationale transport van goederen

neemt het wegtransport ruim eenderde deel voor zijn rekening. De positie

van het wegvervoer in het grensoverschrijdende transport zal in de

toekomst naar verwachting licht verbeteren, dit ten koste van de

binnenvaart. Nederland neemt al langere tijd binnen de EU een sterke

positie in op het terrein van het internationale goederenvervoer. Deze

sterke positie staat echter onder druk. De prestatie in tonkilometer (gewicht

maal afstand) is in absolute zin weliswaar gegroeid, maar in het laatste

decennium is het relatieve aandeel van het Nederlandse wegvervoer

binnen de EU met bijna eenderde deel afgenomen. Met de nieuwe EU-

toetreders zal de concurrentie in het wegvervoer ongetwijfeld toenemen.

Anderzijds zal deze uitbreiding ook extra handelsactiviteiten tot gevolg

hebben; hier liggen dus weer kansen voor het Nederlandse wegvervoer.

De producten kolen, ertsen, veevoeder, olie, zand en grind lenen zich

traditioneel uitstekend voor het vervoer over water. De binnenvaart is al

vele jaren sterk in het vervoeren van laagwaardige bulkgoederen over de

Europese binnenwateren. De laatste decennia zien we een continue groei

van het aantal over water vervoerde containers; de voortgaande

containerisatie van het internationale handelsverkeer geeft extra

werkaanbod in de Rotterdamse havens en dus ook in de binnenvaart.

De voortschrijdende techniek stelt de binnenvaartondernemer inmiddels

ook al in staat om zich te richten op pallets als lading. Kortom, het

werkterrein van de binnenvaart wordt geleidelijk groter.

Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar)
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Structuurgegevens

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Gehele sector

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Actieve ondernemingen (x 1000) 23,7 23,3 3,8 3,8 0,4 0,4 27,9 27,5

Arbeidsvolume (arb.jr. x 1000) 62,9 61,8 106,0 104,1 243,2 238,4 412 404,3

Omzet (x € 1 mld.) 10,7 10,7 15,7 15,6 40,6 40,9 67,0 67,1

Brutowinst (in % van de omzet) 64,0 64,0 66,6 66,6 70,8 70,6 68,7 68,6

Loonsom (in % van de omzet) 16,5 17,0 27,3 28,3 27,3 27,9 25,6 26,3

Resultaat voor belasting (%) 19,5 19,0 17,4 16,5 2,4 1,8 8,6 8,0

Export (x € 1 mld.) 3,8 3,8 4,4 4,4 11,6 11,7 19,8 19,9

Bron: EIM

Transport drs. M.C. van der Harst

“De transportsector heeft het moeilijk. Er is vooral veel concurrentie tussen bedrijven die zich alleen met het pure transport van A naar B bezig-

houden. Maar er liggen kansen voor bedrijven die in een niche opereren of activiteiten verrichten op het gebied van logistieke dienstverlening.

Door de uitbreiding van de Europese Unie verwacht ik een verscherping van de prijsconcurrentie. Het komt er dus op aan om je positief te onder-

scheiden van je ‘concullega’. Gelukkig heeft de Nederlandse transportsector een goede uitgangspositie, gezien de enorme kennis van logistiek.

Er zijn ook al heel wat bedrijven die vestigingen in de nieuwe EU-lidstaten hebben geopend. Juist in moeilijke tijden komt het erop aan de kansen 

te pakken.”

drs. M.C. van der Harst, voorzitter Transport en Logistiek Nederland
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kleinbedrijf

B Midden- en grootbedrijf

C Gehele branche

A B C

Brutowinst 100,0 100,0 100,0

Overige opbrengsten 1,9 1,7 1,8

Totaalkosten 81,5 104,5 98,7

w.v. personeel 29,6 62,2 53,6

afschrijvingen 11,0 10,0 10,3

vervoermiddelen 25,3 19,7 21,3

w.v. huur en operationele leasing 3,1 2,4 2,6

energie smeermiddelen 9,0 7,0 7,6

reparatie en onderhoud 6,9 6,2 6,5

verzekeringspremies 4,9 3,3 3,7

houderschapsbelasting 0,4 0,3 0,3

overige kosten materiaal 1,0 0,5 0,6

rentelasten 2,5 1,9 2,1

overige kosten 13,1 10,7 11,4

Bedrijfsresultaat 20,4 -2,8 3,1
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Perspectief
De taximarkt is vooral de laatste jaren dynamisch en sterk in beweging geweest. Overheidsmaatregelen, zoals deregulering, maar ook 

de Europese aanbestedingen hebben diepe sporen in de branche nagelaten. De deregulering van de taxibranche heeft geleid tot grote

aanwas van eenmansbedrijven, die zich overigens vooral richten op het straattaxivervoer in de grote steden. In het contractvervoer 

zorgen de Europese aanbestedingen nog steeds voor hevige prijsconcurrentie. Al enkele jaren op rij staan de rendementen van veel

taxiondernemingen onder druk. Ook in het jaar 2003 was de exploitatie weer marginaal en de winst dalend. Herstel van markt en rende-

ment laat nog op zich wachten. Door overheidsbezuinigingen in de zorg zal het volume in de markt de komende jaren zeker niet groei-

en. De toch al aanwezige overcapaciteit zal dus nog enige tijd boven de markt blijven zweven. Op middellange termijn lijken de perspec-

tieven gunstiger. De hedendaagse consument hecht immers veel waarde aan mobiliteit. De taxi, een flexibele en comfortabele vorm van

vervoer, kan hierbij zeker een rol vervullen. Het blijft voor de taxiondernemer een uitdaging om de consument aan zich te binden met de

bestaande kwaliteitsproducten maar ook met innovatieve vormen van dienstverlening. Kwaliteit van de dienstverlening blijft uiteindelijk

een belangrijke succesfactor voor de individuele taxionderneming. Creativiteit en een efficiënte bedrijfsvoering dienen daarbij overigens

zeker niet uit het oog verloren te worden.

Omzetspecificatie naar soort vervoer 

Straattaxivervoer (28%)

Groepsvervoer/leerlingenvervoer (28%)

CVV/WVG vervoer (19%)

Zittend ziekenvervoer (11%)

Zakelijk vervoer (7%)

Schipholvervoer (4%)

Overig vervoer (3%) Bron: KNV, afdeling taxi
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Verdeling naar type vervoermiddel 

Taxi tot 6 personen

Minibustaxi 6-8 personen

Rolstoeltaxibus

Aantal auto's in 

Nederland (x 1000)

Kilometrage per jaar 

(x 1000)

Bron: KNV, afdeling taxi

Vakblad

Nederlands Vervoer

Brancheorganisatie

KNV Taxi, onderdeel van de federatie Koninklijk

Nederlands Vervoer, (070) 375 17 01, www.knv.nl

Bron: Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Het product taxi krijgt meer ruimte in het voor- en natraject van het

openbaar vervoer, dat zich immers meer op ‘dikke’ vervoersstromen

concentreert.

• De aanbestedingssystematiek heeft een grote prijsdruk tot gevolg de

kwaliteit kan hierdoor in het gedrang komen.

• Samenwerking bij inschrijvingen geeft ook middelgrote ondernemingen

toegang tot grotere vervoerspakketten.

• De markt voor contractvervoer is krimpend (overheidsbezuinigingen).

• Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking gebruikt nooit de

straattaxi, voornamelijk vanwege de prijs.

Taxibedrijven 

Ontwikkelingen 2003

Omzet stijging met circa 3%.

Volume aantal ritten daalde met circa 5%.

Rendement dalende rendementen, zowel in het contractvervoer als in het

straattaxivervoer.

Overige ontwikkelingen de liberalisering heeft geleid tot overcapaciteit.

De prijsconcurrentie is onverminderd hevig.

Trends

• Het wegennet wordt voller, het individuele autogebruik wordt

ontmoedigd.

• Consumenten vragen om flexibele, kwalitatief goede vormen van vervoer,

het openbaar vervoer schiet hierin tekort.

• Kwaliteitszorg krijgt een steeds prominentere plaats binnen de branche;

het Keurmerk Taxibedrijf werd recentelijk geïntroduceerd.

• De treintaxi vertoont al jaren een dalende trend; medefinancier NS heeft

zijn bijdrage dan ook fors verminderd.

• In het contractvervoer komen samenwerking en onderaanneming vaker

aan bod.

• De invoering van eindgebruikerssubsidie in plaats van de huidige

vraagsubsidie zal de kwaliteit van het contractvervoer verhogen.
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Algemeen

Taxibedrijven richten zich op het personenvervoer, dat tegen betaling

wordt uitgevoerd, in personenauto's en personenbusjes met maximaal

9 zitplaatsen, inclusief bestuurder.

Aantal bedrijven 4.800; ongeveer 60% hiervan functioneert als

eenmansbedrijven (vooral in de vier grote steden) die vrijwel

uitsluitend actief zijn in het straattaxivervoer.

Omvang wagenpark circa 25.000.

Aantal werkzame personen circa 44.000 fte’s, waarvan ongeveer

85% werkzaam is als chauffeur.

Overige kenmerken na de invoering van de nieuwe taxiwet in het

jaar 2000 is sprake van een forse groei van het aantal

eenmansbedrijven. Deze groei vond vooral in de randstad plaats.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Binnenlands vervoer kleinbedrijf

B Binnenlands vervoer midden- en grootbedrijf

C Binnenlands vervoer gehele branche

D Grensoverschrijdend vervoer kleinbedrijf

E Grensoverschrijdend vervoer midden- en grootbedrijf

F Grensoverschrijdend vervoer gehele branche

A B C D E F

Opbrengst eigen materieel 95,6 90,2 92,6 97,2 93,7 94,6

Overige opbrengsten 4,4 9,8 7,4 2,8 6,3 5,4

Totaalkosten 102,9 98,0 100,1 106,7 100,2 101,9

w.v. personeel 1) 50,8 50,7 50,7 48,5 49,8 49,4

afschrijvingen 11,4 10,8 11,2 12,9 10,4 11,1

vervoermiddelen 27,4 24,4 25,6 31,4 27,2 28,3

w.v. brandstof 16,3 14,4 15,2 20,0 17,3 18,0

reparatie en onderhoud 4,8 4,3 4,5 5,3 4,6 4,8

banden 1,4 1,2 1,3 1,8 1,5 1,6

verzekeringen 3,4 3,0 3,2 2,8 2,4 2,5

motorrijtuigenbelasting en 

eurovignetten 1,5 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4

rentelasten 2) 3,8 3,1 3,4 4,5 3,2 3,5

overige kosten 9,5 9,0 9,2 9,4 9,6 9,6

Bedrijfsresultaat -2,9 2,0 -0,1 -6,7 -0,2 -1,9

1) incl. gew. Ondernemersloon

2) incl. rente eigen vermogen
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Perspectief
Het beroepsgoederenvervoer over de weg staat al enkele jaren onder druk. Stagnerende economische ontwikkelingen hebben al vanaf

het jaar 2000 voor een afnemend ladingaanbod gezorgd. Er is sprake van overcapaciteit in de branche, waarbij hevige prijsconcurrentie

hoogtij viert. De gevolgen voor de rendementen laten zich gemakkelijk raden; in 2003 liep het bedrijfsresultaat wederom terug, dit voor

het vijfde jaar op rij. De eerste tekenen van een economisch herstel zijn zichtbaar. Productie en handel groeien, zij het nog in een voor-

zichtig tempo. Veel transportbedrijven zullen waarschijnlijk in 2005 weer kunnen profiteren van aantrekkende economische activiteiten

en de daarmee gepaard gaande logistieke stromen en diensten. Op termijn worden voor zowel het binnenlandse als het grensoverschrij-

dende vervoer weer groeimogelijkheden verwacht. Het wegvervoer kent echter ook problemen van meer structurele aard. Het vervoer

van goederen wordt door verladers immers nog vaak als commodity beschouwd, een dienst die vooral op prijs wordt beoordeeld. Om

opdrachtgevers aan zich te binden én het rendement structureel te verbeteren zullen transportbedrijven zich moeten richten op het

leveren van toegevoegde waarde en maatwerkoplossingen. Gelet op de minieme marges blijft een strakke sturing op efficiency cruciaal.

De opbrengsten en kosten per activiteit en per verlader zullen goed in beeld moeten zijn. Om aan de wensen van de verladers te kunnen

voldoen én om kostenvoordelen te realiseren zullen vooral kleine bedrijven meer moeten samenwerken.

Omzetspecificatie naar bestemming voor het 
binnenlands vervoer ( in %)  

Nederland (84,9%)

België en Luxemburg (2,9%)

Overig buitenland (12,2%) Bron: NEA

Omzetspecificatie naar bestemming voor het 
grensoverschrijdende vervoer in %  

Nederland (15,7%)

België en Luxemburg (7,7%)

Duitsland (37,4%)

Frankrijk (12,0%)

Overige landen (27,2%) Bron: NEA

Vakbladen

Eigen rijder, Evo Magazine, Nederlands Vervoer,

Nieuwsblad Transport, Transport en Logistiek,

Transport + Opslag

Brancheorganisaties

• Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV),

(070) 375 17 51, www.knv.nl

• NEA Transportonderzoek en -Opleiding B.V.,

(070) 398 83 88, www.nea.nl

• Stichting Nationale en Internationale

Wegvervoer Organisatie (NIWO),

(070) 399 20 11, www.niwo.nl

• Transport en Logistiek Nederland (TLN),

(079) 363 61 11, www.tln.nl

Bron: NEA, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• De markt vraagt om maatwerkoplossingen, al dan niet in combinatie met

logistieke dienstverlening.

• Specialisatie naar soorten te vervoeren goederen en naar bestemmingen.

• Samenwerking bij inkoop (schaalvoordelen) en verkoop (bezetting

materieel) biedt mogelijkheden tot verbetering van het rendement.

• Het combineren van vervoersmodaliteiten om het congestieprobleem en

de effecten van kilometerheffingen te verminderen.

• Nieuwe EU-toetreders bieden ook kansen, het internationale

handelsverkeer zal immers toenemen.

• Er is voorlopig nog sprake van overcapaciteit op de markt; prijsconcurrentie

heerst vooral bij het vervoer met lage toegevoegde waarde.

Beroepsgoederenvervoer over de weg

Ontwikkelingen 2003

Volume binnenland vervoerd gewicht 305 mln. ton, 3,1% lager dan in 2002.

Volume internationaal vervoerd gewicht 110 mln. ton, 2,4% lager dan 

in 2002.

Rendement binnenlands vervoer -/-0,3% (-/-0,1% in 2002) en grensover-

schrijdend vervoer -/- 2,1% (-/- 1,9% in 2002).

Overige ontwikkelingen er is al enkele jaren sprake van overcapaciteit in

de branche. Het aantal faillissementen steeg met 54%.

Trends

• Schaalvergroting, vooral het aantal kleine ondernemingen daalt.

• Toename van de vraag naar gespecialiseerde diensten.

• Het aandeel van het eigen vervoer neemt nog steeds af ten gunste van 

het beroepsvervoer.

• Toenemende congestie van het wegennet belemmert de bedrijfsvoering

en de groei van het wegvervoer.

• Kilometerheffingen staan op de Europese agenda’s.

• De concurrentie uit Oost-Europese landen neemt verder toe.

• Verladers hechten belang aan multimodale vervoersoplossingen.
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Algemeen

Het beroepsgoederenvervoer over de weg is onderdeel van de sector

transport. De ondernemingen in de branche houden zich bezig met

het voor derden vervoeren van goederen over de weg.

Aantal bedrijven 12.000 (-/- 1%).

Aantal vergunninghouders 2.163 uitsluitend binnenland-

vergunningen (dalend), 9.814 vergunningen grensoverschrijdend

vervoer (groeiend).

Aantal werkzame personen 135.000, waarvan er 90.000 als chauffeur

werkzaam zijn.

Overige kenmerken De branche is in doorsnee kleinschalig van aard.

Het gemiddelde aantal wagens per onderneming bedraagt 8,7. In het

binnenlandse vervoer is circa 7% van de bedrijven verantwoordelijk

voor de helft van het totale vervoerde gewicht. In het grensover-

schrijdende vervoer is dit zelfs slechts 3%.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Drogeladingvaart

B Tankvaart

A B

Brutowinst 100,0 100,0

Totaalkosten 93,2 94,2

w.v. personeel 11,8 13,6

afschrijvingen 19,1 20,1

scheepskosten 34,4 31,5

assurantie 7,6 7,6

rentelasten 12,4 14,3

overige kosten 7,9 7,1

Bedrijfsresultaat 6,8 5,8

Kengetallen

A B

Gemiddeld aantal vaardagen per jaar 320,0 320,0

Gemiddelde vrachtopbrengst per ton / dag (in euro) 0,6 1,5
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Perspectief
Ondanks de matige economische ontwikkelingen heeft de binnenvaart in 2003 een goed jaar gehad. Dit is slechts gedeeltelijk te danken

aan de warme zomer, met hogere tarieven vanwege in doorsnee lage waterstanden. Ook structurele elementen hebben bijgedragen aan

herstel, zoals de verdergaande containerisatie van mondiale vervoersstromen, de sluiting van mijnen in het achterland en toenemend

handelsverkeer met China. Toch zijn we nog niet optimistisch over de rendementskansen op de korte termijn. De binnenvaart heeft de

laatste jaren immers fors geïnvesteerd in verjonging van de vloot. Nieuwbouw en schaalvergroting hebben geleid tot onevenwichtig-

heid en overcapaciteit in de branche. Er staat ook nog steeds veel nieuwbouw op stapel, vooral van tankers. Wij vrezen dat de capaciteit

die op de markt komt niet direct geabsorbeerd zal worden door de nog haperende economische ontwikkelingen. In het eerste kwartaal

van 2004 wordt dit ook al zichtbaar. De zand- en grindmarkt kende een terugval en de tankvaart werd geconfronteerd met een sterk

afnemend ladingaanbod. Een gunstige uitzondering is het vervoer van containers over het water. In het kielzog van de nog steeds groei-

ende Rotterdamse haven nam het aantal door de binnenvaart vervoerde containers in 2003 toe tot bijna 3 mln. Op middellange termijn

zijn de perspectieven voor de binnenvaart als geheel echter zonder meer gunstig te noemen. Immers door groei van de internationale

handel neemt het ladingaanbod toe. De binnenvaart zal daar meer dan evenredig van kunnen profiteren. Vervoer over water wordt door

steeds meer verladers ontdekt als een veilige, betrouwbare en prijstechnisch interessante vervoersmodaliteit.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)
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Bron: Rabobank

Vakbladen

Binnenvaartkrant, De Scheepvaartkrant,

Nieuwsblad Transport en Weekblad Schuttevaer

Brancheorganisaties

• Algemene Schippersvereniging (ASV),

(010) 414 85 85

• Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB),

(010) 412 91 51, www.inlandshipping.com

• Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

(CBRB), (010) 411 59 00, www.cbrb.nl

• Christelijke Bond voor Ondernemers in de

Binnenvaart (CBOB), (010) 206 06 02

• Kantoor Binnenvaart, (010) 206 06 00

• Koninklijke Vereniging Schuttevaer,

(010) 412 91 36, www.koninklijkeschuttevaer.nl

• Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond

(ONS), (010) 206 06 01

Bron: Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Gecombineerd weg-, rail- en watervervoer biedt kansen voor de

binnenvaart.

• Invoer van tolheffing voor vrachtverkeer over de weg geeft de

binnenvaart een voorsprong.

• Het verdichte netwerk van inlandterminals in Nederland geeft

mogelijkheden voor het korteafstandsvervoer van containers en pallets

over water.

• Schaarste op de arbeidsmarkt speelt de binnenvaart parten. Er is een

tekort aan geschoold, gekwalificeerd personeel.

• Het nog steeds achterblijven van investeringen in de kleinere waterwegen

dreigt de groeipotentie van de binnenvaart te belemmeren.

Binnenvaart

Ontwikkelingen 2003

Volume totaal stabiel, fractionele groei.

Omzet totaal € 1.592 mln., circa 5% groei door hogere prijzen als gevolg

van lage waterstanden.

Volume naar deelsegment het vervoer van droge ladingvaart, zand en

grind vertoont een lichte verbetering ten opzichte van 2002; kolen en

containervaart groeiden in 2003 beide ongeveer 4%; de tankvaart groeide

met 3%.

Rendement aanvaardbare winstgroei voor de droge ladingvaart; tankvaart

had zelfs een uitstekend jaar.

Trends

• De behoefte aan vervoer zal op termijn verder toenemen.

• Door toenemende congestie op de wegen en door de zware

milieubelasting zal binnenvaart vaker ingezet worden als redelijk

alternatief.

• Schaalvergroting zet verder door; kleinere schepen tot 1.000 ton zijn

ondervertegenwoordigd.

• Er is sprake van vergrijzing bij de binnenvaartondernemers. De

opvolgingsproblematiek is lastig, veel ondernemingen zullen verdwijnen.

• Vooral containers worden steeds meer over het water vervoerd.
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Algemeen 

De binnenvaart is gericht op het vervoeren van goederen over de

binnenwateren, vanuit de West-Europese havens naar het achterland

en terug.

Aantal bedrijven circa 3.900, waarvan circa 75% één schip

exploiteert.

Omvang vloot 4.772, totaal tonnage 5.573 mln. ton. Nederland

beschikt over een relatief jonge vloot. Er is sprake van schaal-

vergroting. Gemiddeld tonnage per schip in 1995 1.076 ton,

in 2003 1.168 ton.

Aantal werkzame personen circa 14.200, inclusief de

schippers/eigenaren.

Overige kenmerken de binnenvaart is traditioneel goed in het

vervoeren van laagwaardige bulkgoederen, zoals zand en grind,

erts en olie, kolen en veevoeders.
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Na het moeilijke jaar 2002 liet de IT-markt in 2003 in totaliteit een stabilisatie

zien, dankzij een stijging in de afzet van hard- en software bij zowel de

zakelijke als de particuliere markt. De IT-dienstverleners op de zakelijke

markt moesten evenwel opnieuw flinke klappen incasseren: de omzet

daalde met meer dan 11%.

Dienstverlenende bedrijven met opdrachtgevers in de consumentenmarkt

ondervinden nog steeds de gevolgen van het matige consumenten-

vertrouwen en de daarmee samenhangende achterblijvende particuliere

bestedingen.

Het voorzichtige economische herstel in de eerste maanden van 2004 heeft

positieve gevolgen voor de sector dienstverlening, die nu eenmaal sterk

afhankelijk is van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Verwacht wordt

dat overheidsstimulering van innovatie door middel van de introductie van

een innovatieplatform een gunstig effect zal hebben op de opdrachten-

portefeuille bij dienstverlenende bedrijven, evenals verhoging van de

subsidie in het kader van de Wet bevordering speur- en ontwikkelwerk.

Binnen de sector wordt voor 2004 een volumegroei verwacht van 1,4%. Met

een prijsstijging van 2,4% komt de verwachte omzetgroei uit op 3,8%. Voor

het jaar 2005 wordt zelfs een omzetgroei van 4,4% verwacht, waarbij

gesteund wordt op een verder herstel van de Nederlandse economie. De

zakelijke dienstverlening kan dan volop profiteren van de aantrekkende

economische activiteit.

De sector dienstverlening omvat ruim 180.000 bedrij-
ven. Het merendeel van de bedrijven, circa 170.000
ondernemingen, behoort tot het kleinbedrijf. Het
middenbedrijf is met bijna 12.000 ondernemingen
redelijk vertegenwoordigd, terwijl maar 1.200 onder-
nemingen tot het grootbedrijf kunnen worden gerekend.
Hoewel het grootbedrijf daarmee nog geen 0,7% van
het aantal bedrijven omvat, zijn deze bedrijven wel
goed voor meer dan de helft van de sectoromzet.
De sector is zeer dynamisch, onder andere door het
grote aantal starters en de bovengemiddelde score op
het gebied van innovatie.

De diversiteit van ondernemingen in de sector dienstverlening is groot.

Zo zijn er professionele dienstverleners op het gebied van rechtskundige

diensten, accountancy, arbeidsbemiddeling, marketing en automatisering,

maar ook belastingadviesbureaus, administratiekantoren, technische

dienstverleners, bemiddelaars in vastgoed en verhuurbedrijven van

machines en andere roerende goederen.

Kenmerkend voor de sector is verder het vaak hoogwaardige karakter van

de diensten en het relatief hoge scholingsniveau bij de kennisintensieve

zakelijke dienstverleners. De factor personeel is daarmee een kritieke

succesfactor voor de meeste dienstverlenende ondernemingen. Veel

bedrijven besteden dan ook extra aandacht aan opleidingstrajecten en

begeleiding van stagiairs. Vaak worden deze opleidingen door

brancheorganisatie ondersteund of geïnitieerd.

In totaliteit is de omzet van de sector in 2003 gestegen met 2,6%. Deze

stijging is vrijwel geheel toe te schrijven aan prijsstijgingen, zodat de

volumestijging te verwaarlozen is. Het kleinbedrijf en in iets mindere mate

het middenbedrijf hebben zelfs een volumedaling voor lief moeten nemen

van 0,3% respectievelijk 0,2%. Hiermee steekt de sector overigens nog

positief af bij andere sectoren, waar reële omzetdalingen aan de orde

waren. Wel zijn daarbij de volgende kanttekeningen te plaatsen.

Niet alle bedrijven in de sector hebben tijdig voldoende maatregelen

genomen om de kosten aan te passen aan de lagere omzetontwikkelingen.

Deze bedrijven worden nu geconfronteerd met lagere rendementen.

Ook zijn er grote verschillen binnen de sector dienstverlening. Sommige

branches, zoals administratiekantoren en accountants, zijn minder

conjunctuurgevoelig en andere, zoals uitzendbureaus en detacherings-

bedrijven zijn juist extra conjunctuurgevoelig. Ook bouwgerelateerde

dienstverleners hebben minder opdrachten kunnen verwerven door de

daling van de bouwproductie.

Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Structuurgegevens

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf Gehele sector

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

Actieve ondernemingen (x 1000)    170,4 169,3 11,8 11,7 1,2 1,2 183,5 182,3

Arbeidsvolume (arb.jr. x 1000)     585,1 583,3 295,2 291,4 583,8 586,0 1461,1 1460,7

Omzet (x € 1 mld.)          54,1 55,2 47,5 48,5 89,7 92,6 191,3 196,2

Export (x € 1 mld.)        6,4 6,5 5,2 5,2 8,6 8,8 20,2 20,5

Brutowinst (in % van de omzet)   79,0 79,1 76,5 76,6 81,5 81,6 79,5 79,7

Loonsom (in % van de omzet)      22,2 22,6 25,5 26,2 31,9 32,6 27,6 28,2

Resultaat voor belasting (%)         23,2 22,8 14,5 13,9 12,5 11,8 16,0 15,4

Bron: EIM

Dienstverlening C. M. Verdiesen AA

“De matige conjunctuur heeft in 2003 vrijwel alle sectoren in Nederland getroffen. Ook veel dienstverlenende ondernemingen hebben daarvan de

gevolgen ondervonden door de sterke afhankelijkheid van de ontwikkelingen in het overige bedrijfsleven. Veel dienstverlenende bedrijven hebben

omzetverlies geleden, terwijl andere dienstverleners juist weer meer opdrachten kregen, bijvoorbeeld om andere ondernemingen te adviseren bij

reorganisatieprocessen. Inmiddels is de Nederlandse economie aan een voorzichtig herstel begonnen en trekt de vraag naar de conjunctuur-

gevoelige dienstverlening weer aan. Toenemende wetgeving zorgt aan de ene kant voor omzet, aan de andere kant voor nog steeds toenemende

kosten, zodat per saldo de resultaten onder druk blijven staan.”

C. M. Verdiesen AA, voorzitter NOvAA
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A NVA-leden

B NBVA-leden

A B

Totaalkosten 81,5 88,5

w.v. personeel 53,3 51,0

afschrijvingen 6,0 2,8

huisvesting 4,5 6,2

autokosten 3,3 4,2

reclame 2,0 2,6

kantoor / algemeen 9,9 10,4

automatisering 3,7 4,2

overige kosten 4,8 7,1

Economisch resultaat 12,5 11,5

Kengetallen

A B

Omzet per arbeidsjaar* 83,0 78,3

Netto ontvangsten per polis (in euro) 79,6 71,0

Loon per arbeidsjaar** 45,5 29,9

Ontvangsten per kantoor* 1.380,1 567,2

* x € 1.000,-

** x € 1.000,-, inclusief toeberekend ondernemersloon

149

Perspectief
De economische dip in de afgelopen jaren is deels voorbijgegaan aan het gemiddelde assurantiekantoor. De meeste kantoren hebben 

in 2002 en 2003 gunstige inkomsten- en bedrijfsresultaten geboekt. Ook de vooruitzichten voor 2004 zijn positief. Toch zal het bedrijfs-

resultaat de komende jaren extra aandacht vragen omdat de inkomsten meer onder druk komen staan en de kosten kunnen stijgen.

De inkomsten zullen meer onder druk komen omdat sinds de belastingherziening in 2001 de levensverzekeringsmarkt is gekrompen.

Oorzaken hiervan zijn de afschaf van de basislijfrenteaftrek en de premiespaarregeling en de beperking van de spaarloonregeling.

Daarnaast kunnen de kosten stijgen omdat veel assurantietussenpersonen extra moeten investeren in personeel(sopleidingen), ICT en

bedrijfsvoering en bedrijfsadministratie om aan de Wet financiële dienstverlening te voldoen.

Tevens kunnen de kosten stijgen omdat het intermediair extra kennis zal moeten vergaren van nieuwe en veranderende groeimarkten,

zoals de verzuim- , zorg- en pensioenmarkt.

Voor met name kleine en generalistische intermediairs wordt het steeds moeilijker om zelfstandig te voldoen aan de wettelijke eisen en

de wensen van de verzekeraars en de klant. Daarom zullen specialisatie en schaalvergroting toenemen in de branche. Schaalvergroting

zal vooral plaatsvinden door fusies en overnames en krachtenbundeling op het gebied van o.a. ondersteuning, inkoop en ICT.

In deze veranderende omgeving is het voor de assurantietussenpersoon van belang om zich niet alleen te bekwamen in het vakman-

schap, maar ook om steeds meer aandacht te besteden aan management en ondernemerschap.
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Omzetspecificatie (in %)

Brand (28,1%)   

Benzine (31,3%)  

Medische varia (20,3%) 

Overige varia (15,8%) 

Transport (4,5%)

NVA-leden NBVA-leden

Brand (23%) 

Benzine (32%)   

Medische varia (19%)  

Overige varia (3,7%) 

Transport (3,7%) 

Aansprakelijkheid (7,4%) 

Rechtsbijstand (3,6%) 

Diversen (7,6%) 

Bron: NVA, NBVA

Vakbladen

Assurantie Magazine, Het Verzekeringsblad,

Reflector - maandblad NVA, de Stem -

maandblad van de NBVA, VVP - weekblad voor

financiële dienstverleners

Brancheorganisatie

• NVA, Nederlandse vereniging van assurantie-

adviseurs en financiële dienstverleners,

(033) 464 34 64, www.nva.nl

• NBVA, Vereniging van onafhankelijke financiële

en assurantieadviseurs (0344) 62 02 00,

www.nbva.nl

Bron: NVA, NBVA

Kansen en bedreigingen

• In de loop van 2005 zal de Wet financiële dienstverlening in werking

treden. Deze wet stelt strenge eisen aan de deskundigheid, bedrijfsvoering,

informatievoorziening en zorgplicht van financiële intermediairs

(waaronder assurantietussenpersonen) ten behoeve van de consument.

• Afschaffing van de Waz biedt de mogelijkheid om arbeidsongeschikt-

heidsverzekeringen af te sluiten.

• Verzekeraars richten hun distributiebeleid meer op assurantietussen-

personen met voldoende marktomvang of marktspecialisme.

Assurantietussenpersonen 

Ontwikkelingen 2003

Provisie-inkomsten opnieuw gestegen met 10,9% resp.4,5% (NVBA- resp.

NVA-leden).

Bedrijfsresultaat opnieuw gestegen met 9,1% resp. 6,7% (NVBA- resp. NVA-

leden). Naast provisie komen er alternatieve beloningsstructuren op de

markt, zoals beloning op basis van uurtarief.

Verzekerd bedrag gegroeid tot € 2.000 mld. (bedrag waarvoor eigendom

is verzekerd).

Gemiddelde premie € 2.600,- per Nederlander per jaar (€ 1.500,- leven en 

€ 1.100,- schade).

Marktaandeel circa 70% van de verzekeringen loopt via het intermediair.

Trends

• Het inzicht van de klant in de beloning van de assurantietussenpersoon

neemt toe. Hierdoor is de consument steeds beter in staat om de tussen-

persoon op zijn toegevoegde waarde te beoordelen.

• De klant krijgt meer informatie over de zakelijke band tussen assurantie-

kantoren en hun verzekeraars. Deze openheid resulteert in een sterker

onderscheid in de markt tussen gebonden en ongebonden tussenpersonen.
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Algmeen

De assurantietussenpersoon vormt een intermediair tussen verzekeraar

en verzekeringsnemer (bedrijf of particulier). Aan de ene kant

adviseert de tussenpersoon de verzekeringsnemer over verzekeringen,

financiële en fiscale producten en hij begeleidt de verzekeringsnemer

bij mogelijke schade. Aan de andere kant verzorgt de assurantie-

tussenpersoon voor de verzekeraar de administratie, de acquisitie en

het klantenbeheer.

Het gros van de inkomsten verkrijgt de assurantietussenpersoon uit

provisie-inkomsten bij het afsluiten en verlengen van schade- en

levensverzekeringen. Daarnaast ontvangt hij inkomsten via

hypotheekprovisie en advisering bij sparen en beleggen.

Aantal bedrijven circa 9.000 met bijna 11.000 vestigingen

Overige kenmerken circa 200 intermediairs bezitten gezamenlijk

ruim 2.200 vestigingen (38% van totale schadeprovisie en 45% van

totale levenprovisie).
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Woningmakelaar

B Woningmakelaar met financiële diensten

C Bedrijfsmakelaar omzet tot € 0,4 mln.

D Bedrijfsmakelaar omzet > € 2 mln

E Vastgoedmanagement

A B C D E

Totaalkosten 84,7 83,6 80,0 77,9 102,0

w.v. personeel 56,2 57,2 56,0 59,8 67,3

huisvesting 7,8 8,3 8,4 7,9 8,8

promotie 7,5 6,6 3,8 4,5 2,5

overig 13,2 11,5 11,8 5,7 23,4

Economisch resultaat 15,3 16,4 20,0 22,1 -2,0

Kengetallen

A B C D E

Omzet per arbeidsjaar* 90,0 91,0 122,0 133,0 78,0

Arbeidskosten per arbeidsjaar* 43,0 44,0 55,0 62,0 53,0

Economisch resultaat per arbeidsjaar* 14,0 15,0 24,0 29,0 -2,0

Kosten per arbeidsjaar* 76,0 76,0 97,0 103,0 79,0

* x € 1.000,-
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Perspectief
De economie zal in 2004 geleidelijk uit het dal klimmen. Toch zal de vastgoedmarkt vooralsnog haperingen blijven vertonen. Voor de

bemiddelaars in onroerende zaken lijken daarom de vette jaren uit de periode tot 2000 voorlopig niet terug te keren. Zo zal de courtage-

omzet bij bemiddelaars in commercieel en agrarisch vastgoed verder onder druk komen staan. Juist deze omzetten zijn in de afgelopen

twee jaar reeds fors gedaald met meer dan 20%. De courtageomzet bij bemiddelaars in woningen zal relatief gezien redelijk op peil 

blijven. Groeikansen liggen er bij hypotheek- en assurantiebemiddeling.

Omdat internet meer en meer (succesvol) wordt ingezet bij het zoeken naar een woning, verandert de rol van de bemiddelaar in onroe-

rende zaken meer van dealmaker naar adviseur. Hierdoor neemt de zoek- en voorselectiefunctie van de bemiddelaar af ten gunste van

maatwerkdiensten. Naast kostenbeheersing zullen daarom marktkennis, marktbekendheid en vastgoeddeskundigheid steeds belangrij-

ker worden voor de makelaar. Belangrijk is ook dat de bemiddelaar een actieve rol blijft spelen in het netwerk van andere dienstverle-

ners en institutionele partijen. Specialisatie op een van de drie deelmarkten (woning, agrarisch of commercieel vastgoed) en schaalver-

groting door fusies en/of overnames kunnen bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de makelaar in de markt. Ook voor kleine

kantoren die zich richten op persoonlijk contact is overigens een toekomst weggelegd.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)
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Bron: ESI-VU, NVM

Vakbladen

De RegisterMakelaar, De Vastgoed Adviseur,

Vastgoed, Vastgoedmarkt

Brancheorganisaties

• LMV, Landelijk Makelaars Vereniging in o.z.,

(0182) 38 00 96, www.lmv.nl

• NVM, Nederlandse Vereniging van Makelaars

o.g. en vastgoeddeskundigen, (030) 6 08 51 85,

www.nvm.nl

• VBO, Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed

(070) 3 45 87 03, www.vbo.nl

Bron: ESI-VU, NVM

Kansen en bedreigingen

• Het aantal huizen dat te koop staat, is in 2004 gestegen tot een absoluut

recordniveau van ruim 100.000.

• Het aanbod van kantoorpanden, winkelruimte en bedrijfspanden blijft

stijgen bij een afnemende vraag. Hierdoor groeit de leegstand.

• Per 1 maart 2004 werken makelaars en taxateurs en hun organisaties

(behalve de VBO) in de Stichting VastgoedCert aan één erkennings-

regeling voor registratie en certificatie.

Bemiddelaars in onroerende zaken 

Ontwikkelingen 2003

Omzet en winst staan verder onder druk. Oorzaken zijn het teruglopende

aantal transacties, hoge (personeels)kosten en het grote aanbod

bemiddelaars (stijging in de jaren negentig).

Aantal nieuwbouwwoningen 60.000, een historisch laagterecord.

Gemiddelde huizenprijs met 2,7% (bij een inflatie van 2,1%) gestegen 

tot € 211.000,-. Regionaal zijn er grote verschillen.

Gemiddelde tijd dat een huis te koop staat in enkele jaren verdubbeld

tot 81 dagen.

Overig Het aanbod van commercieel vastgoed is fors gestegen. De

opname is redelijk op peil gebleven. De prijzen zijn gedaald, vooral 

voor minder courant vastgoed op secundaire locaties.

Trends

• De huizenprijzen stijgen nog wel, maar de stijging vlakt af.

• De vraag naar kwalitatief goede, betaalbare woningen neemt toe. De vraag

is vooral afkomstig van starters op de woningmarkt en ouderen.
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Algmeen

Op de markt van onroerende zaken zijn circa 5.000 makelaarskantoren

actief, die als intermediair optreden tussen vragers en aanbieders van

onroerende zaken. Ze verlenen de volgende diensten.

• Bemiddeling en advies bij aan- en verkoop, aan- en verhuur, en

beheer.

• Taxatie van woningen, agrarische onroerende zaken, commerciële

onroerende zaken, zoals kantoren, bedrijfsruimten en winkels.

De meeste bemiddelaars zijn op één deelmarkt actief. Vooral

bemiddelaars in onroerende zaken gespecialiseerd in woningen

combineren hun dienstverlening veelal vanuit de historie met

hypotheek- en assurantiebemiddeling.

Naast de transactiegedreven dienstverlening verrichten vooral de

grotere bemiddelaars gedurende een langere periode technische,

administratieve of commerciële diensten op contractbasis voor een

belegger (vastgoedbeheer) of voor een vastgoedgebruiker (facility

management).
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Adviesbureaus, systeemhuizen

B Overige IT dienstverlening

C Totaal IT

A B C

Inkopen 26,0 19,2 21,5

Brutowinst 74,0 80,8 78,5

Overige opbrengsten 0,7 1,5 1,2

Totaalkosten 64,1 74,5 71,0

w.v. personeel 40,2 47,2 44,9

afschrijvingen 3,9 3,7 3,8

rentelasten 0,8 1,2 1,1

huisvesting 3,0 3,7 3,4

verkoop 1,9 2,4 2,2

overige kosten 14,3 16,3 15,6

Bedrijfsresultaat 10,6 7,8 8,7

Kengetallen

A B C

Omzet per arbeidsjaar* 106,4 101,9 103,3

Omzet per onderneming (x € 1 mln.) 0,6 1,0 0,8

Brutowinst per arbeidsjaar* 78,7 82,4 81,1

Kosten per arbeidsjaar* 68,2 76,0 73,4

* x € 1.000,-
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Perspectief
Na twee moeilijke jaren toont de Nederlandse IT-markt in 2003 weer een licht herstel. De eerste maanden van 2004 bevestigen dit beeld.

IT-bedrijven hebben over de gehele linie genomen meer opdrachten en met de doorgevoerde kostenbesparingen is er weer ruimte voor

verbetering van de rendementen. Nog steeds zijn ondernemingen evenwel uitermate kritisch bij het verrichten van investeringen in

automatisering. Een heldere communicatie omtrent voor- en nadelen en duidelijke afspraken over het implementatietraject van een

automatiseringsproject zijn daarom erg belangrijk.

Daarnaast tekent zich in de markt een verandering af. Steeds meer bedrijven zijn niet meer geneigd automatiseerders in te huren, maar

brengen hun IT-afdeling in haar geheel onder bij één leverancier. Dit vereist kennis van de markt van de opdrachtgever en vraagt om

specialisatie.

Voor het jaar 2004 wordt voor de IT als geheel een marktgroei verwacht van circa 4%. Deze toename wordt vooral gedragen door de

groeiende markt voor hardware (+ 7%) en software (+ 12%). Vooral de aantrekkende investeringen in het bedrijfsleven zorgen voor deze

groei. Dienstverlenende IT-bedrijven daarentegen verwachten opnieuw een daling van de omzet, al valt deze daling met circa 8,5% lager

uit dan in 2003.

IT-bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het streven van de overheid om administratieve lasten terug te dringen. Door op

elkaar afgestemde programma's te ontwikkelen wordt niet alleen informatieverstrekking aan de overheid eenvoudiger, maar ook 

informatieverstrekking van de overheid (bijvoorbeeld over sociale verzekeringswetten).

De arbeidsmarkt voor IT-specialisten lijkt zich in 2004 weer licht te herstellen.

Omzetspecificatie (in %) 

Verkoop sofware (32,2%)

Verkoop hardware (43,1%)

Services (19,8%)

Supplies (4,9%) Bron: Nederland ICT 2004

Vakbladen

Automatisering Gids, Computable, CA Techniek,

Informatie, Informatie en Informatiebeleid,

Media Update, Network News

Brancheorganisaties

• FENIT, tel. (0348) 49 38 38, www.fenit.nl

• Nederland-ICT, tel. (0348) 49 36 36,

www.nederlandict.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Ondanks een verruiming van de arbeidsmarkt blijft er een tekort bestaan

aan goed opgeleide IT-specialisten die bijvoorbeeld kennis hebben van

zorginstellingen.

• Op langere termijn is de lage instroom bij bètastudies een bedreiging

voor het potentieel van hoogopgeleide medewerkers.

• De overheid heeft in samenwerking met het bedrijfsleven een innovatie-

platform opgestart. Dit biedt kansen voor de IT-markt, evenals de

verhoging van de subsidies in het kader van de Wet bevordering speur- 

en ontwikkelwerk.

IT-dienstverlening 

Ontwikkelingen 2003

De omzet steeg met 0,1%, terwijl een groei van 4,2% was voorspeld.

Ook de salarissen in de IT- branche zijn in 2003 weer gestegen.

Omzet € 11,25 mld.

Omzetdaling van 0,4% in het zakelijke segment. Per deelmarkt: hardware 

+ 1,5%, IT-dienstverleners -/- 11,4%, softwaremarkt + 8,6%, supplies + 0%.

Consumentenmarkt: hardware + 2,0% en software + 2,2%.

Rendement gemiddeld 8%.

Trends

• Om kosten te besparen verplaatsen Nederlandse bedrijven IT-werkzaam-

heden naar lagelonenlanden als India.

• De omvang van ondernemingen speelt een belangrijke rol. Grote

opdrachtgevers zijn bij outsourcing eerder geneigd een contract aan 

te gaan met internationaal opererende grote IT-ondernemingen. Dit

resulteert in een verdere consolidatie van IT-dienstverleners.
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Algemeen

Tot de branche worden de volgende bedrijven gerekend:

systeemhuizen, adviesbureaus op het gebied van automatisering,

systeemontwikkelings-, systeemanalyse- en programmeerdiensten,

computercentra, data-entrybureaus, databanken en bedrijven die zich

bezighouden met onderhoud en reparatie van computers en

kantoormachines en overige dienstverlening op het gebied van

automatisering.

Aantal bedrijven circa 18.000. Het aantal kleine bedrijven groeit nog

steeds. Het grootste deel van de brancheomzet wordt gegenereerd

door circa 300 grote ondernemingen.

Aantal medewerkers circa 150.000 (43.000 fte’s).
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Brutowinst 100,0

Overige opbrengsten 1,2

Totaalkosten 66,5

w.v. personeel 37,3

afschrijvingen 4,0

overige kosten 25,2

Bedrijfsresultaat 34,7

Kengetallen

Gehele branche

Omzet per arbeidsjaar* 82,3

Omzet per onderneming* 1.061,5

Omzet per € 1000,- personeelskosten* 2,7

Kosten per arbeidsjaar* 54,8

* x € 1.000,-

155

Perspectief
De afgelopen jaren hebben ook de advocatenkantoren de effecten ondervonden van de matige conjuncturele ontwikkelingen. Na een

jarenlange omzetgroei van circa 7% per jaar zwakte de groei in 2002 af naar 4% en in 2003 zelfs naar zo'n 2,5%, bijna het percentage van

de prijsstijging. Dankzij het voorzichtige economische herstel zal de brancheomzet in 2004 naar verwachting weer groeien met bijna 4%.

In deze marktomstandigheden is het van belang het kantoor goed te profileren in de markt. De grote kantoren leunen daarbij sterk op

hun internationale (global) netwerk; de nichekantoren op hun hoge specialisatiegraad op één hooguit twee rechtsgebieden. Ook ver-

gaande samenwerking is een optie om een sterkere marktpositie op te bouwen. Inmiddels zijn al ruim 100 advocatenkantoren aan-

gesloten bij een van de zes samenwerkingsverbanden. De voordelen hiervan kunnen variëren van gezamenlijke acquisitie- en marketing-

activiteiten tot centrale intake en facturering en/of centrale administratieve ondersteuning.

In navolging van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten worden ook in Europa de mogelijkheden tot interdisciplinaire samenwerking

beperkt. Dit geldt met name voor de advocatenkantoren die gelieerd zijn aan accountantskantoren. Op grond van de Sarbanes-Oxley Act

is het voor deze kantoren nagenoeg onmogelijk om nog juridische diensten te verlenen aan de controleklanten van een accountants-

kantoor. Voor de samenwerking tussen fiscalisten en advocaten gelden geen beperkingen. Er is al enige tijd een tendens waarneembaar

dat fiscalisten van accountantskantoren overstappen naar advocatenkantoren.

Omzetspecificatie (in %) 

Personen-, familie- en 

erfrecht (11%)

Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht (15%)

Woon- en huurrecht (4%)

Onroerendzaak- en bouwrecht (5%)

Ondernemingspraktijk (14%)

Bestuursrecht (4%)

Transportpraktijk (2%)

Faillissementen (7%)

Straf(proces)recht (7%)

Overig (31%) Bron: CBS, EIM, bewerking Rabobank

Vakbladen

Advocatenblad, Nederlands Juridisch Dagblad

Brancheorganisatie

• NOvA, Nederlandse Orde van Advocaten,

Publiek Rechtelijke Beroepsorganisatie,

(070) 335 35 35, www.advocatenorde.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Advocaten zoeken en krijgen steeds meer de aandacht van de media.

Niet altijd wordt de advocaat de gelegenheid geboden zijn mening

voldoende genuanceerd naar voren te brengen.

• Er is sprake van een toenemende juridisering van de maatschappij.

Dit blijkt ook uit de toename van het aantal polissen voor rechts-

bijstandsverzekeringen (1,3 miljoen, 1 op de 5 huishoudens).

• Eind 2003 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de omvorming van

het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het nieuw in te stellen

juridische loket heeft slechts een informatietaak.

Advocaten

Ontwikkelingen 2003

Omzet gegroeid met 2,5%.

Overig veel commotie is in de branche ontstaan over de Wet melding

ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de Wet identificatie bij dienst-

verlening (WID). Bepalingen in de wet trekken een zware wissel op de

vertrouwelijke relatie tussen cliënt en advocaat.

Trends

• Steeds vaker kiezen advocatenkantoren voor de naamloze vennootschap

in plaats van de traditionele bestuursvormen, zoals de maatschap.

• Nichekantoren zijn in opmars en presenteren zich op de markt met

kwalitatief hoogstaande dienstverlening. De kantoren kennen een hoge

specialisatiegraad en rekenen één, hooguit twee rechtsgebieden tot hun

corebusiness.

• De beroepsorganisatie NOvA richt zich met nieuwe regelgeving niet alleen

meer op de advocaat, maar ook op de cliënt (bijvoorbeeld de permanent

ingestelde geschillencommissie).
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Algemeen

De dienstverlening van de advocaat is gericht op rechtsbijstand in

gerechtelijke procedures en op het verlenen van juridisch advies.

Rechtsbijstand en advies worden verleend op het terrein van het

burgerlijk (civiele) recht, staatsrecht en bestuursrecht en het strafrecht.

De advocaat heeft het procesmonopolie, dat wil zeggen dat de

advocaat in civielrechtelijke procedures voor Rechtbank, Hof of 

De Hoge Raad de enige rechtshulpverlener is die cliënten mag

vertegenwoordigen. In de Advocatenwet is het beroep geregeld en 

de Orde van Advocaten ingesteld.

Aantal kantoren per 1-1-2003: 2.584, per 1-1-2004 2.653 (+ 2,7%).

Aantal advocaten 12.349 per 1-1-2004.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Brutowinst 100,0

Overige opbrengsten 4,6

Totaalkosten 74,2

w.v. personeel 45,3

afschrijvingen 4,5

overige kosten 24,4

Bedrijfsresultaat 30,4

Kengetallen

Gehele branche

Omzet per arbeidsjaar* 69,1

Omzet per onderneming* 1.012,3

Omzet per € 1000,- personeelskosten* 2,2

Kosten per arbeidsjaar* 51,3

* x € 1.000,-
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Perspectief
De branche heeft de afgelopen periode te maken gekregen met de combinatie van twee factoren: het verdwijnen van vaste tarieven

voor de meeste diensten én de neergang van de economie. Bij veel kantoren heeft dit geresulteerd in een daling van de omzet.

Sommige kantoren zijn daardoor zelfs in financiële problemen gekomen.

Het voorzichtige economische herstel zorgt in 2004 weer voor een licht aantrekken van activiteiten op het gebied van het vennoot-

schapsrecht. Ook de familiepraktijk laat een groei zien. Het aantal transacties van onroerende zaken blijft evenwel teruglopen. De 

vastgoedmarkt blijft voorlopig nog haperingen vertonen. In deze situatie zal ook in 2005 geen wezenlijke verandering optreden, zodat

opnieuw veel kantoren per saldo de omzet zien dalen. De notaris zal onder deze marktomstandigheden zijn ondernemerschap moeten

tonen door te zorgen voor een efficiënte kantoororganisatie en een goede profilering van het kantoor in de markt. Kwaliteit, integriteit

en een goed advies zijn daarbij sleutelwoorden. Expertise en meerwaarde kunnen blijken uit specialisaties op het gebied van vermo-

gensplanning (estate planning) of geschilbeslechting buiten de rechter om (mediation).

Om de kwaliteit van het beroep te handhaven pleit de beroepsorganisatie voor het invoeren van een reeks kwaliteitseisen waaraan een

kantoor zal moeten voldoen. De controle op de naleving daarvan zal geschieden door het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dit bureau

controleert nu al administraties van notariskantoren en toetst onder andere of de gelden die aan een notaris zijn toevertrouwd goed

worden beheerd.

Omzetspecificatie 2 of meer werknemers (in %) 

Familiepraktijk (14,2%)

Onroerendzaakpraktijk (71,8%)

Ondernemingspraktijk (10,2%)

Overige activiteiten (3,8%) Bron: CBS

Vakbladen

Notariaat Magazine, Weekblad voor privaatrecht,

Notariaat en Registratie

Brancheorganisatie

• Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB),

(070) 330 71 11, www.notaris.nl

bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Conjuncturele ontwikkelingen resulteren in een daling van het aanbod

van werk op het gebied van het vennootschapsrecht en het onroerend-

goedrecht.

• Op diverse plaatsen in ons land zijn notarissen verwikkeld in een prijzen-

oorlog, aangewakkerd door de stuntprijzen die sommige kantoren

hanteren.

• Digitale dienstverlening neemt toe, bijvoorbeeld voor de verificatie van

identiteit, bevoegdheid en dergelijke van personen die via e-commerce

contracten afsluiten.

• De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van de

uitbreiding van het onafhankelijke toezicht op het notariaat.

Notarissen 

Ontwikkelingen 2003

Omzet afgenomen door minder transacties in onroerende zaken en

scherpere tarieven (concurrentie).

Tarieven de tarieven zijn per 1 juli 2003 voor de onroerendezaakpraktijk

geheel vrij. De tarieven in de familiepraktijk blijven voor minvermogenden

gebonden aan een maximumtarief.

Overig per 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht ingevoerd.

Trends

• Notaristarieven worden transparanter. Er rust niet langer een taboe op het

onderhandelen over prijzen.

• Klanten worden steeds mondiger. Toch gaat maar een klein deel van de

klanten uitsluitend voor het tarief. De meeste klanten stellen persoonlijke

aandacht en een persoonlijke relatie op prijs en dat vraagt om kwaliteit,

specifieke kennis en toegevoegde waarde.

• Als antwoord op de liberalisering van de tarieven worden de meeste

kantoororganisaties van notarissen strakker en efficiënter georganiseerd

(kostprijsvolgsystemen en tijdregistraties).
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Algemeen

De notaris is een vrijeberoepsbeoefenaar, die als private ondernemer

taken met een publiek belang uitvoert. De notaris wordt door de

kroon benoemd en heeft het alleenrecht om notariële akten op te

maken. De drie belangrijkste werkvelden zijn: het familierecht

(testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten),

het onroerendgoedrecht (koop- en leveringsakten onroerende zaken)

en het vennootschapsrecht (oprichtingsakten etc.).

Aantal vestigingen 895.

Aantal notarissen 1.435.

Aantal kandidaat-notarissen 2.076.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Totale branche

Inkopen 4,8

Brutowinst 95,2

Overige opbrengsten 0,8

w.o. rentebaten     0,6

Totaalkosten 78,6

w.v. personeel      51,8

afschrijvingen 4,7

rentelasten 1,6

huisvesting 5,2

autokosten      3,2

verkoop 2,0

overige kosten 10,1

Bedrijfsresultaat 17,4

Kengetallen

Totale branche

Omzet per arbeidsjaar* 84,8

Omzet per onderneming (x € 1 mln.) 0,5

Brutowinst per arbeidsjaar* 80,8

Kosten per arbeidsjaar* 66,7

* x € 1.000,-
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Perspectief
Ondanks de matige economische ontwikkelingen zag de branche zijn omzet in 2003 nog stijgen met circa 5%. De kleinere kantoren 

hebben daarbij een hogere stijging gerealiseerd dan de grotere. De verwachtingen voor 2004 zijn positief. Complexe fiscale regelgeving

en de uitgebreide regels voor de verslaglegging zorgen voor een groeiende vraag naar de diensten van accountants, belastingadviseurs

en andere financiële dienstverleners.

Dankzij het aantrekken van de economie zal ook het advieswerk weer toenemen. Ook staat het jaar 2004 in het teken van aanpassen van

de implementatie van de nieuwe IFRS-regels bij beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen. Voor MKB-bedrijven is de

Raad voor de Jaarverslaggeving bezig met het ‘vertalen’ van de IFRS naar eenvoudigere en beter hanteerbare regels.

Verder kan de branche een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de doelstelling van de overheid met betrekking tot administratieve

lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

De diverse boekhoudschandalen hebben het maatschappelijk belang van de rol van de accountant opnieuw duidelijk gemaakt.

Aanvullende regelgeving versterkt niet alleen de onafhankelijke positie van de accountant, maar heeft ook gezorgd voor een omme-

zwaai: de controlewerkzaamheden krijgen weer een prominente rol toebedeeld. De laatste jaren was vooral het advieswerk uitermate

populair.

Ook de financiële dienstverleners ervaren de voordelen van de verruiming van de arbeidsmarkt. Toch blijft het lastig om voldoende

gekwalificeerd personeel aan te trekken binnen de branche. De beroepsorganisaties trachten met diverse programma's de instroom in

het beroep te bevorderen.

Omzetspecificatie (in %) 

Samenstellen jaarrekening (31%)

Advisering (excl. belastingadvies) (12%)

Accountantscontrole (27%)

Verzorgen niet financiële administratie (5%)

Belasting(advies) werkzaamheden (17%)

Overige dienstverlening (8%)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Vakbladen

Account-adviseur, Activa, De Accountant, Exposé,

Fiscaal Up to Date,TriBuut,Vakstudie Nieuws,Vakblad

voor de CB-adviseur ,Weekblad voor fiscaal recht

Brancheorganisaties

• College Belastingadviseurs, (0345) 54 70 00,

www.collegebelastingadviseurs.nl

• De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs,

(070) 416 61 66, www.fb.nl

• Nationaal Instituut voor Belasting- en

bedrijfsadviseurs (NIBA), (040) 281 12 12

• Koninklijk Nederlands Instituut van

Registeraccountants (NIVRA), (020) 301 03 71,

www.nivra.nl

• Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB),

(020) 514 18 80, www.nob.net

• Nederlandse Orde van Accountants-

Administratieconsulenten (NOvAA),

(070) 338 36 00, www.novaa.nl

• Samenwerkende Registeraccountants en

Accountants-administratieconsulenten (SRA),

(030) 656 60 60, www.sra.nl

• Vereniging van Accountants en belasting-

adviseurs (VLB), (071) 565 96 96, www.vlb.nl
Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Het wetsvoorstel voor onafhankelijk toezicht op accountantsorganisaties

(Wta) is in juni 2004 voorgelegd aan de Tweede Kamer. De Autoriteit

Financiële Markten (AFM) zal met het toezicht worden belast. De invoering

is gepland op 1 januari 2005.

• Per 1 januari 2005 moeten de jaarrekeningen van beursgenoteerde

bedrijven en financiële instellingen voldoen aan de Internationale

Accounting Standards (IAS) en de nieuwe International Financial

Reporting Standard (IFRS).

• De overheid streeft naar een verlichting van de administratieve last voor

MKB-bedrijven met 25%.

Accountants, belastingadviseurs 
en administratiedeskundigen 
Ontwikkelingen 2003

De financiële dienstverlening heeft in het teken gestaan van tal van wette-

lijke regels: de invoering van aanvullende onafhankelijkheidsregels voor

accountants per 1 januari 2003 en het van toepassing verklaren van de

wetten MOT (Melding ongebruikelijke transacties) en WID (Wet identificatie

bij dienstverlening) per 1 juni 2003.

Trends

• Schaalvergroting gaat onverminderd door bij de accountantskantoren.

• Digitale rapportages en facturering zijn sterk in opkomst. Zo moeten

belastingaangiftes vanaf 1 januari 2005 voortaan elektronisch plaatsvinden.

Dit dwingt kantoren op het gebied van automatisering up-to-date te zijn.

• De werkzaamheden voor accountants en belastingadviseurs worden

steeds ingewikkelder doordat structuren bij MKB-bedrijven steeds

complexer worden.

• Ondernemers worden steeds mondiger en schrikken niet terug voor het

indienen van claims.
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Algemeen

Accountants (1.100 RA-kantoren, 1.800 AA-kantoren) belastingadviseurs

(1.400 kantoren) en administratiedeskundigen (8.700 kantoren) zijn

financiële dienstverleners met als kernactiviteiten het geven van

adviezen op administratief, fiscaal en financieel gebied. Voor

accountants geldt als specifieke kerntaak het toevoegen van

zekerheid aan (financiële) verantwoordingen. De registeraccountants

(RA's) en accountant-administratieconsulenten (AA's) zijn als enigen

bevoegd tot de afgifte van accountantsverklaringen bij

jaarrekeningen. Zowel AA's als RA's zijn actief in de MKB-markt. De

grote internationaal opererende accountantskantoren richten zich

met name op het grootbedrijf. De belastingadviseur adviseert

bedrijven over fiscale vraagstukken. De administratiedeskundige levert

administratieve diensten aan het MKB en particulieren.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Totale branche

Inkopen 21,6

Brutowinst 78,4

Overige opbrengsten 0,7

Totaalkosten 62,5

w.v. personeel 37,9

afschrijvingen 3,2

rentelasten 0,6

autokosten 3,3

huisvesting 3,5

verkoop 2,9

overige kosten 11,1

Bedrijfsresultaat 16,6

Kengetallen

Totale branche

Omzet per arbeidsjaar* 108,1

Omzet per onderneming (x € 1 mln.) 0,3

Brutowinst per arbeidsjaar* 84,7

Kosten per arbeidsjaar* 67,6

* x € 1.000,-
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Perspectief
Adviesbureaus zijn in sterke mate afhankelijk van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Bij de huidige economische situatie zijn bedrij-

ven gedwongen kritischer te kijken naar kosten. De adviesbranche wordt daardoor geconfronteerd met beperkingen in budgetten en

opdrachtgevers die minder dan voorheen uitbesteden. Ook zal een adviesbureau meer dan voorheen moeten aangeven waar zijn toege-

voegde waarde ligt. Steeds vaker eisen opdrachtgevers een duidelijke en transparante offerte met een concrete definitie van het eind-

product of resultaat.

De veelheid van terreinen waarop de diverse adviesbureaus actief zijn, brengt met zich mee dat er sprake is van verschillende omzet-

verwachtingen. Voor de marktonderzoeksbureaus en de algemene economische adviesbureaus zal de omzet zich de komende periode

stabiliseren of zelfs dalen.

Adviesbureaus die zich richten op het stroomlijnen van productieprocessen, logistiek en kostenbesparing profiteren van de huidige eco-

nomische situatie en zien hun omzet stijgen. De resultaten kunnen wel onder druk komen te staan, omdat opdrachtgevers steeds vaker

bedingen dat de hoogte van het te declareren bedrag afhankelijk is van de mate waarin het vooraf gedefinieerde doel is gerealiseerd.

Bureaus die zich richten op milieu, veiligheid en gezondheid zijn minder conjunctuurgevoelig. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden

tot een nauwgezettere naleving van wet- en regelgeving. Bedrijven worden daardoor gedwongen voorzieningen te treffen om aan de

gestelde eisen te voldoen. De veelal eenmalig benodigde deskundigheid die daarbij nodig is, zal dan van buitenaf worden ingehuurd.

Verwacht mag worden dat de omzet van deze bureaus een stijging laat zien.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Bron: CBS, bewerking Rabobank

Vakbladen

Account, Advies, Clou, Communicatie, Elan,

FEM, Flexmarkt, Management Consultant,

Management Team, Onderzoek, Quote, Tijdschrift

voor communicatiewetenschap, Vaktijdschrift

voor Tekstuele Communicatie

Brancheorganisaties

• Beroepsvereniging voor Communicatie,

(070) 346 70 49, www.communicatie.com

• Ooa, Orde van organisatiedeskundigen en 

-adviseurs, (033) 247 34 42, www.ooa.nl

• ROA, Raad van Organisatie-Advisiesbureaus,

(0183) 62 11 53, www.roa-advies.nl 

• MOA, Marktonderzoek Associatie (020) 623 52 15,

www.marktonderzoekassociatie.nl

• VPRA, Brancheorganisatie voor public

relations/communicatieadviesbureaus,

(033) 247 34 21, www.vpra.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• Kwaliteitskeurmerken en certificering dragen bij aan een herkenbare en

vertrouwenwekkende positie in de markt.

• De veranderende wet- en regelgeving blijft voortdurend eisen stellen aan

ondernemingen. Voor de specialistische kennis die daarvoor nodig is

wordt een beroep gedaan op externe bureaus.

• Opdrachtgevers kijken intern kritischer naar advieskosten. Van de adviseur

vraagt dit meer en duidelijker communicatie over zijn toegevoegde waarde.

Economische en organisatie-
adviesbureaus 
Ontwikkelingen 2003

Omzetontwikkeling door de verslechterde economische situatie is de

omzet opnieuw licht gedaald. Evenals in 2002 zijn veel nieuwe opdrachten

en projecten uitgesteld of op de lange baan geschoven. De marktonder-

zoeksbureaus realiseerden wel een omzetstijging van gemiddeld 3%.

Omzetniveau circa € 10 mld.

Omzetverdeling economisch advies en internationaal onderzoek 54%,

beleidsonderzoek en markt- en opinieonderzoek 13%, public relations 5%,

overige bedrijfseconomische diensten 26%, overige diensten en activiteiten 2%.

Brutowinstmarge circa 70%.

Rendement circa 17%.

Trends

• Kennis en ervaring worden meer benadrukt.

• De markt vraagt om meer transparantie in de gedeclareerde kosten.

• Er is steeds vaker sprake van het afsluiten van abonnementen voor

bepaalde vormen van dienstverlening. Hierdoor ontstaat er een hechtere

band tussen cliënt en opdrachtgever.
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Algemeen

Tot de branche worden gerekend: organisatieadviesbureaus,

marktonderzoeksbureaus en opinieonderzoeksbureaus, communicatie-

adviesbureaus en overige adviesbureaus die zich bezighouden met

beleidsonderzoek, sociaal-economisch en ruimtelijk onderzoek en met

milieutechnisch en bedrijfseconomisch advies.

Aantal vestigingspunten ruim 24.000.

Aantal werkzame personen circa 100.000.

Overige kenmerken de branche wordt gekenmerkt door kleinschalig-

heid. Ruim 90% van de bedrijven heeft minder dan tien werknemers in

dienst. Het grote aantal kleine bedrijven is mede het gevolg van de

lage toetredingsdrempel.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Totaalkosten 89,1

w.v. personeel 63,1

automatisering 2,6

promotie 1,8

huisvesting 5,8

autokosten 2,8

kantoor en algemeen 10,3

vermogen 2,7

Exploitatieresultaat 10,9

Kengetallen

Gehele branche

Netto omzet per arbeidsjaar* 66,0

Totale kosten per arbeidsjaar* 57,3

* x € 1.000,-
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Perspectief
De zwakke conjunctuur zorgde in 2003 voor krimp in de utiliteitsnieuwbouw. Vooral de teruglopende vraag uit de private sector is de oor-

zaak van deze daling. De daling zet zich voort in 2004, terwijl thans ook in de publieke sector de nieuwbouwproductie onder druk staat als

gevolg van bezuinigingen. De perspectieven voor de utiliteitsbouw blijven daarmee onverminderd slecht, alhoewel de markt voor onder-

houd en verbetering wel iets toeneemt.

De woningbouw laat in 2004 een voorzichtig herstel zien, al is het verwachte productieniveau van 65.000 nieuwbouwwoningen nog ver

verwijderd van de 80.000 woningen die gebouwd zouden moeten worden. De overheid probeert het productieniveau op allerlei manieren

verder op te schroeven, bijvoorbeeld door het particuliere opdrachtgeverschap te stimuleren. Tot nu toe wordt hiermee maar weinig resul-

taat geboekt en het valt te betwijfelen of de doelstelling - 30% van de totale woningproductie via particuliere opdrachten - zal worden

bereikt.

De Nota Ruimte, gepresenteerd in 2004, biedt meer ruimte voor nieuwbouw van woningen en bedrijfshuisvesting in kleine(re) kernen en

gemeenten. Vooral voor architectenbureaus in de regio betekent dit nieuwe kansen.

De totale markt 2004 laat hiermee een wisselend beeld zien, dat nog niet echt optimistisch maakt. Voor een echt herstel zal moeten worden

gewacht tot 2005.

Omzetspecificatie naar sectoren (in %) 

Woningen (34,0%)

Landbouw en industrie (5,2%)

Kantoren (17,5%)

Winkels (3,7%)

Onderwijs (10,2%)

Gezondheidszorg (14,6%)

Overig (14,8%) Bron: ESI-VU, BNA

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)
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Vakbladen

Archis, Architectuur/Bouwen, BladNA (BNA),

BNSP-nieuws, Bouw, De Architect, Detail in

Architectuur, Intern (BNI), Het Kanaal (NVTL),

Stedebouw & Architectuur, Stedebouw &

Volkshuisvesting

Brancheorganisaties

• BNA, Bond van de Nederlandse Architecten,

(020) 555 36 66, www.bna.nl

• BNI, Beroepsvereniging van Nederlandse

Interieurarchitecten, (020) 423 32 33,

www.bni.nl

• BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse

Stedebouwkundigen en Planologen,

(020) 427 34 27, www.bnsp.nl

• NVTL, Nederlandse Vereniging voor Tuin- 

en Landschapsarchitectuur, (020) 427 55 90,

www.nvtl.nl

Bron: ESI-VU, BNA, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• De overheid pleit voor een nieuwe zakelijkheid in de bouwkolom, waarbij

marktwerking centraal staat. In de praktijk kan dit betekenen dat er kansen

liggen voor de architect die het ontwerp- en bouwproces vorm kan geven

en kan begeleiden voor de opdrachtgever.

• Er is een groeiende vraag naar voorzieningen in de zorgsector (onder

andere huisvesting) als gevolg van de vergrijzing.

• De verwachting is dat de woningbouwmarkt, na het dieptepunt in 2003,

de komende jaren zal aantrekken.

Architecten

Ontwikkelingen 2003

De daling van nieuwbouwprojecten in de utiliteitsbouw en in de woning-

bouw heeft voor veel architectenbureaus geresulteerd in een afname van

het aantal opdrachten. Hierdoor zagen veel bureaus hun omzet dalen.

Omzet € 1 mld.

Arbeidsproductiviteit gemiddeld € 64.000,- per fte.

Rendement tussen -/- 2% en 14% (na ondernemersbeloning).

Trends

• De steeds complexer wordende processen in de bouw vragen al in een

vroeg stadium structureel overleg tussen de verschillende adviseurs om te

komen tot een geïntegreerd ontwerp. Met behulp van een nieuw

instrument, De Nieuwe Regeling 2005, wordt dit juridisch en procesmatig

mogelijk gemaakt. Ook wordt het voor de architect eenvoudiger om taken

te verrichten die niet traditioneel tot zijn pakket horen.

• Al een aantal jaren is er in de branche een proces van schaalvergroting aan

de gang.
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Algemeen

De werkzaamheden van een architect variëren van het vervaardigen

van tekeningen, het opstellen van bestekken en het maken van

kostenbegrotingen tot het organiseren van aanbestedingen en het

voeren van het management tijdens het bouwproces. De architect

verzorgt desgevraagd vooraf een haalbaarheidsonderzoek, voert de

projectorganisatie gedurende het project en verricht uiteindelijk de

eindoplevering. De kerntaak van de architect ligt echter op het gebied

van het ontwerp.

Architecten staan ingeschreven in het architectenregister. Het meren-

deel van de ingeschrevenen behoort tot de groep bouwkundige

architecten (74%). De overige 26% bestaat uit interieurarchitecten (15%),

stedebouwkundigen (6%) en tuin- en landschapsarchitecten (5%).

Aantal bureaus circa 2.000, veelal kleinschalig (tot 15 personen).

Aantal werkzame personen circa 11.500 fte's, waarvan circa 

4.500 architecten.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 35,6

Brutowinst 64,4

Overige opbrengsten 1,3

Totaalkosten 58,6

w.v. personeel 33,4

afschrijvingen 2,7

rentelasten 0,5

verkoop 2,0

overige kosten 20,0

Bedrijfsresultaat 7,1

Kengetallen

Gehele branche

Omzet per arbeidsjaar* 107,5

Omzet per onderneming (x € 1 mln.) 1,0

Brutowinst per arbeidsjaar* 69,2

Kosten per arbeidsjaar* 63,0

* x € 1.000,-

Kansen en bedreigingen

• De huidige arbeidsmarkt geeft de branche meer ruimte om goede

medewerkers te werven.

• Binnenstedelijke herontwikkeling biedt kansen; het brede terrein van

water eveneens.

• Steeds vaker wordt een ingenieursbureau gevraagd een bijdrage te

leveren aan projecten en daarbij zelf risicodragend te participeren.

• Steeds vaker wordt samengewerkt met andere disciplines, bijvoorbeeld 

op het gebied van professionele inkoop, aanbesteding en/of opdracht-

geverschap.

Ingenieurs

Ontwikkelingen 2003

Omzet € 5,5 mld., nauwelijks toegenomen. Belangrijkste oorzaak daarvan is

het afnemende productievolume in de woningbouw en de utiliteitsbouw,

evenals de matige ontwikkelingen in andere sectoren, zoals de industrie. De

geringe investeringsbereidheid heeft tot een daling van opdrachten geleid.

Rendement gemiddeld 3,1% (kleine bureaus circa 14% voor ondernemers-

beloning).

Trends

• Het verschil tussen titels is minder belangrijk geworden, wat mede heeft

geleid tot één ingenieursvereniging.

• De schaalvergroting gaat onverminderd door en wordt beschouwd als

sleutel tot nieuwe werkgebieden, zowel in technisch als in geografisch

opzicht.

• Internationalisatie: een steeds groter deel van de omzet wordt buiten

Nederland gerealiseerd. Circa 1/4 van de brancheomzet is nu al afkomstig

uit het buitenland, waarvan 1/3 uit Europese landen en 2/3 uit landen

buiten Europa.
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Algemeen

De activiteiten van een ingenieursbureau bestaan uit het adviseren en

ontwerpen op terreinen als stedenbouw, grond-, water- en wegenbouw,

woning- en utiliteitsbouw, elektrotechniek, procestechniek en project-

management.

Aantal advies- en ingenieursbureaus circa 5.200.

Omvang 90% van de bureaus heeft minder dan 50 werknemers 

in dienst, 8% tussen 50 en 250 werknemers en 2% heeft meer dan 

250 werknemers in dienst.

De negen grootste bureaus nemen circa 50% van de brancheomzet

voor hun rekening. Vier daarvan behoren tot de top-10 van Europa.

Drie bureaus zijn beursgenoteerd.

Perspectief
Ondanks een voorzichtig herstel van de Nederlandse economie in 2004 hebben veel ingenieursbureaus nog te maken met een dalend 

aantal opdrachten. De orderportefeuille van de ingenieursbureaus is namelijk sterk afhankelijk van de investeringsgeneigdheid van over-

heid en bedrijfsleven. Een echt herstel van het investeringsniveau wordt pas in de loop van 2005 verwacht. Steeds meer bureaus zoeken

daarom hun heil in het buitenland, waar de economische omstandigheden gunstiger zijn. Met de daar verkregen opdrachten trachten de

Nederlandse bureaus hun opdrachtenportefeuille enigszins gevuld te houden en daarmee de aanwezige kennis in huis te houden. De 

toetreding van de tien nieuwe EU-lidstaten geeft in dit kader extra mogelijkheden. Om een redelijke kans op succes te hebben op de 

buitenlandse markt zal de onderneming enige omvang moeten hebben. Daarnaast zal sprake moeten zijn van een gezonde financiële 

positie, teneinde in staat te zijn om aanloopkosten en tegenvallers op te vangen. Samenwerking met ondernemingen binnen maar ook 

buiten de branche is daarbij een optie.

De waarde van een ingenieursbureau is vooral afhankelijk van de aanwezige kennis en ervaring. Dat deze kennis niet alleen te vinden is in

de westerse landen is al lang een feit. Het vergt van de leiding van het bedrijf vaak aanpassing van stijl en een verandering van de bedrijfs-

cultuur om deze wereldwijde kennis binnen te halen en te binden.

Vakbladen

Bouw, Bouwbelangen, Bouwwereld,

Civiele techniek, Cobouw, De Bouwadviseur,

De Ingenieur, Geluid en omgeving, Land + Water,

Technisch Weekblad, Wegen, PT Industrie, Stelling

Brancheorganisaties

• KIVI-NIRIA, Koninklijk Instituut van Ingenieurs,

tel: (070) 3 91 99 00, www.kivi.nl

• ONRI, Nederlandse organisatie van advies- en

ingenieursbureaus, tel: (070) 314 18 68,

www.onri.nl

Bron: CBS
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Gehele branche

Inkopen 55,0

Brutowinst 45,0

Overige opbrengsten 0,8

w.o. rentebaten 0,5

Totaalkosten 32,3

w.v. personeel 15,7

afschrijvingen 2,6

rentelasten 0,7

huisvesting 2,4

autokosten 1,9

verkoop 1,8

overige kosten 7,2

Bedrijfsresultaat 13,5

Kengetallen

Gehele branche

Omzet per arbeidsjaar* 155,0

Omzet per onderneming (x € 1 mln.) 0,4

Brutowinst per arbeidsjaar* 69,0

Kosten per arbeidsjaar* 49,8

Omzet per € 1000 personeelskosten* 6,4

Personeelskosten per arbeidsjaar* 24,2

* x € 1.000,-
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Perspectief
Door de economische teruggang zijn de nettomediabestedingen de afgelopen jaren gedaald. In 2004 wordt weer een voorzichtig 

herstel verwacht. Niet alle segmenten zullen profiteren van dit herstel. De advertentiemarkt blijft moeizaam omdat reclamebudgetten

vooral aan nieuwe mediavormen besteed zullen worden. De uitgeverijen van dagbladen en tijdschriften worden hierdoor wederom

getroffen. Radio- en televisiereclame zullen toenemen, evenals de hoeveelheid direct-mailacties en de huis-aan-huisfolders. Er gaan

stemmen op om voor de huis-aan-huisfolders dezelfde regels te gaan hanteren die nu voor spam (ongewenste e-mails) worden 

opgesteld. Het merendeel van de consumenten (64%) gooit reclamedrukwerk ongelezen weg.

Het wordt steeds lastiger om de consument te bereiken. Consumenten krijgen thans vier keer zoveel reclame te verwerken als tien jaar

geleden. Creativiteit, originaliteit en onderzoek naar de drijfveren van consumenten en hun communicatiestijlen moeten ervoor zorgen

dat de aandacht van de consument getrokken wordt. Traditionele campagnes kenmerken zich door eenrichtingsverkeer en één tijdstip

(off line). Deze worden steeds meer vervangen door interactieve reclame (on line). Het is de kunst om deze twee soorten campagnes

optimaal te combineren zodat een maximaal effect wordt bereikt. Dit betekent dat een bedrijf al deze diensten moet kunnen leveren,

zodat het als full-servicebureau kan fungeren. De groei van de on-linebestedingen biedt kansen voor een verdere groei van de on-line-

marketing. Wel zal dan geïnvesteerd moeten worden in de kennis en kwaliteit van de medewerkers.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)
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Vakbladen

Adfodirect Magazine, Adformatie, Billboard &

Sign, DM Zaken, Incentive, Marketing Tribune,

Reclameweek, Tijdschrift voor Marketing,

Tijdschrift voor Multimedia

Brancheorganisaties

• Dutch Dialogue Marketing Association,

DDMA, (070) 301 17 50, www.ddma.nl

• GVR, Genootschap voor Reclame en andere

Communicatie, (020) 669 97 77, www.gvr.nl

• PRAGMA, Vereniging van Erkende Reclame

Adviesbureaus, (0343) 53 19 21, www.pragma.nl

• VEA, Vereniging van Communicatie-

adviesbureaus, (020) 642 56 42, www.vea.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Geïntegreerde reclamestrategieën vereisen gespecialiseerde

communicatiekennis.

• Nieuwe technieken maken e-mailcampagnes steeds succesvoller.

• Toenemende concurrentie in e-dienstverlening van ICT-bedrijven,

uitgevers en economische adviesbureaus.

• De vraag naar dienstverlening in de reclame is conjunctuurgevoelig.

• Ongevraagde reclame wordt door de consument vaak als hinderlijk

ervaren.

Reclamebureaus

Ontwikkelingen 2003

Nettomediabestedingen € 4,4 mld. Ten opzichte van 2002 gedaald 

met 5,7%. Deze daling deed zich met name voor bij dag- en vakbladen.

De on-linebestedingen namen met 25% sterk toe tot een bedrag van 

€ 39,7 mln. Ook radio en billboards lieten een stijging zien.

Rendement staat onder druk.

Trends

• De behoefte aan een geïntegreerde aanpak van reclame-uitingen, waarbij

alle mogelijke middelen samenhangend worden ingezet, neemt nog

steeds toe.

• Er komt steeds meer kritiek op ongewenste e-mails (spam). Inmiddels is

wetgeving en een nieuwe code van kracht, waardoor de e-mailreclame

aan regels is gebonden.

• Adverteerders nemen steeds vaker zelf het mediatraject ter hand.

• Eén-op-éénmarketing wint terrein en adverteerders richten zich op

specifieke, kleine doelgroepen. Vaak speelt on-linecommunicatie daarin

een hoofdrol.

• De vraag uit het buitenland is (vooralsnog) gering (2% van de omzet).
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Algemeen

Reclamebureaus, vaak ook communicatiebureaus genoemd, verzorgen

dienstverlenende werkzaamheden gericht op communicatie en

reclame. Er zijn gespecialiseerde reclamebureaus, die zich concentreren

op een klein onderdeel van de markt (niche), bijvoorbeeld business to

business, direct marketing, design of internetreclame. Daarnaast kent de

branche de full-servicereclamebureaus. Deze laatste bureaus bieden

hun klant een breed dienstenpakket aan: van conceptontwikkeling tot

uitvoering, inclusief marktonderzoek, promotiecampagnes, mediaplan

en verkoopplan.

Aantal vestigingen ruim 11.000, waarvan 90% met minder dan 

5 werknemers.

Overige kenmerken de branche wordt gekenmerkt door klein-

schaligheid. Schaalvergroting neemt echter toe. De concurrentie is

hevig, onderling maar ook van bijvoorbeeld de grafische industrie,

de media, studio's, automatisering en desktoppublishers.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Uitzendbureaus

B Uitleenbedrijven en arbeidsbemiddeling

A B

Inkopen 46,7 12,7

Brutowinst 53,3 87,3

Overige opbrengsten 0,8 0,6

Totaalkosten 47,0 84,5

w.v. personeel 35,7 62,1

afschrijvingen 1,5 1,5

rentelasten 0,1 1,9

huisvesting 2,0 3,4

verkoop 1,6 2,1

overige kosten 6,1 13,5

Bedrijfsresultaat 7,1 3,4

Kengetallen

A B

Omzet per arbeidsjaar* 95,1 72,8

Omzet per onderneming (x € 1 mln.) 2,8 1,6

Brutowinst per arbeidsjaar* 50,7 63,5

Kosten per arbeidsjaar* 44,7 61,5

* x € 1.000,-

169

Perspectief
De uitzendbranche maakt moeilijke tijden mee. De slechte gang van zaken in de Nederlandse economie heeft gezorgd voor weinig

vraag naar uitzendkrachten. Ook de markt voor werving en selectie is gedaald, terwijl die voor outplacementbureaus juist is gestegen.

Uitzendbureaus zien niet alleen hun omzet dalen; als gevolg van de drang naar handhaving van marktaandelen neemt ook de concur-

rentie toe. Tarieven staan daardoor onder druk en daarmee ook de rendementen.

Sommige nichemarkten maken in 2004 alweer een groei door. Zo is de vraag naar financiële deskundigen toegenomen vanwege 

verscherpte overheidsregels voor jaarverslaggeving en controles. Van een breed herstel van de uitzendmarkt is in de eerste maanden

van 2004 nog geen sprake. Ook bij het MKB, voorheen banenmotor bij uitstek, blijft de vraag achter.

Voor een echt herstel zal de economie, die nu licht aantrekt, nog verder moeten verbeteren. Er is reden voor een gematigd optimisme.

Het producentenvertrouwen vertoont al enkele maanden een opgaande lijn. Het activiteitenniveau van industrie, bouwnijverheid en

landbouw is voor het eerst sinds twee jaar opgeschroefd en de wereldhandel trekt aan. Ook de winstgevendheid neemt weer toe. De

verwachting is dat het jaar 2005 voor vrijwel alle sectoren een verbetering zal tonen, te beginnen met de exporterende industrie, waarna

de handel- en transportsector zal volgen. De uitzendbranche zal van deze opleving in de conjunctuur profiteren.

-12

-6

0

6

12

18

Ontwikkeling uitzenduren (in % t.o.v. voorafgaand jaar)   

Uitzenduren fase 1+2 

Uitzenduren fase 3+4

Totaal

2001 2002 2003

Bron: CBS

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)   

-9

-6

-3

0

3

6

9

Gehele branche

1999 2000 2001 2002 2003

Bron: CBS

Vakbladen

ABU nieuws, Flexmarkt, Flex & Figures, PW gids,

P&O Actueel, Uitzendwerk 

Brancheorganisaties

• ABU, Algemene Bond Uitzendondernemingen

(020) 655 82 55, www.abu.nl

• NBBU, Nederlandse Bond van Bemiddelings- 

en Uitzendondernemingen (030) 229 22 19,

www.nbbu.nl

• OAWS, Brancheorganisatie voor Werving,

Search en Selectie, (030) 284 45 87,

www.oaws.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• De uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 met tien landen is

een kans. Helaas zijn de grenzen in Nederland niet opengegaan voor

werknemers uit de nieuwe lidstaten, uit vrees voor een verstoring van de

arbeidsmarkt

• Het imago van de uitzendbranche verbetert. Door de lage toetredings-

drempel en de hoge geldbedragen blijft de branche evenwel een grote

aantrekkingskracht uitoefenen op minder bonafide ondernemers.

• Bedrijven gaan steeds vaker zelf op zoek naar nieuwe medewerkers en

sparen daarmee op de kosten van wervings-en-selectiebureaus.

Uitzendbureaus

Ontwikkelingen 2003

Omzet daling gemiddeld 7,5%.

Overig verruiming van de arbeidsmarkt. Hierdoor is er voldoende aanbod

van uitzendkrachten.

Trends

• Steeds meer ondernemingen brengen het aantal partijen waarmee ze

zakendoen op het gebied van flexibele arbeidskrachten terug tot een

selecte groep bedrijven.

• Kleine, vaak gespecialiseerde uitzendbureaus zijn in opmars.

• Vaste uitzendkrachten zijn een fenomeen geworden in diverse sectoren

van het bedrijfsleven. De keuze voor een uitzendkracht is niet alleen meer

ingegeven door kostenbesparing maar tevens vanwege het gemak en de

flexibiliteit.

• On line werven komt steeds meer in de belangstelling te staan. Het is een

goede aanvulling op werving via bestaande kanalen als advertenties in

bladen etc.
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Algemeen

Uitzendbureaus brengen vraag (werkgevers) en aanbod

(uitzendkrachten) op de arbeidsmarkt bij elkaar. Het gaat hierbij om

tijdelijk werk op uitzend- of detacheringsbasis. Daarnaast verlenen

uitzendbureaus aanvullende diensten, zoals werving en selectie,

opleidingen, reïntegratie en advies op het gebied van human

resources management. Deze aanvullende diensten worden voor de

uitzendbureaus steeds belangrijker. Grote uitzendbureaus hebben

voor deze diensten vaak aparte dochtermaatschappijen en

concurreren daarmee o.a. met zelfstandige arbeidsbemiddelaars en

wervings-en-selectiebureaus. De Nederlandse markt wordt sterk

gedomineerd door tien concerns die ruim 80% van de brancheomzet

genereren.

Aantal bedrijven ruim 2.000 uitzendbureaus, circa 2.800 detacherings-

bedrijven, arbeidsbemiddelingsbureaus en wervings-en-selectiebureaus.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Reiniging gebouwen

B Reiniging overige

A B

Inkopen 12,8 18,9

Brutowinst 87,2 81,1

Overige opbrengsten 2,1 1,7

w.o. rentebaten 0,5 0,4

Totaalkosten 78,4 68,6

w.v. personeel 58,3 39,8

afschrijvingen 2,5 4,7

rentelasten 0,6 0,9

verkoop 1,1 1,9

overige kosten 15,9 21,3

Bedrijfsresultaat 10,9 14,2

Kengetallen

A B

Omzet per arbeidsjaar* 31,9 73,8

Omzet per onderneming (x € 1 mln.) 0,3 0,5

Brutowinst per arbeidsjaar* 27,8 59,8

Kosten per arbeidsjaar* 25,0 50,7

Personeelskosten per arbeidsjaar* 18,5 29,4

* x € 1.000,-
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Perspectief
De vraag naar schoonmaakdiensten blijft vooralsnog voornamelijk afkomstig van de zakelijke markt. De markt voor particuliere schoon-

maak is betrekkelijk klein maar groeit geleidelijk. Het belangrijkste knelpunt is de prijs van de schoonmaakdienst. Met de Regeling

Schoonmaakdiensten voor Particulieren (RSP) is getracht dit knelpunt te verminderen, tot nu toe met weinig resultaat. De overheid heeft

in 2004 aangegeven deze regeling te willen afbouwen in een tijdsbestek van 1 à 2 jaar. Vooral kleinere schoonmaakbedrijven hebben

kunnen profiteren van deze regeling.

De omvang van de zakelijke markt wordt in belangrijke mate bepaald door de ontwikkeling in het aantal m2 kantooroppervlak, het aan-

tal m2 glas in ontwerpen en de ontwikkeling in de verhouding tussen zelf doen en uitbesteden. De afgelopen 2 jaar stagneerde de

schoonmaakmarkt.

Als reactie op de minder gunstige economische ontwikkelingen hebben veel ondernemingen bezuinigingen doorgevoerd en daarbij

ook gestreefd naar besparingen op schoonmaakkosten. Onder druk van de markt hebben schoonmaakbedrijven de tarieven nauwelijks

kunnen aanpassen, ondanks de stijging van de eigen kostprijs. Het gevolg is dat de rendementen bij veel schoonmaakbedrijven zijn 

verslechterd. Dankzij de verruiming van de arbeidsmarkt is het werven van personeel wel eenvoudiger geworden en is ook het ziekte-

verzuim gedaald.

De verwachting is dat de schoonmaakmarkt de komende jaren maar licht zal profiteren van de aantrekkende economie. Vooralsnog blijft

sprake van verdringingsconcurrentie. Om de prijsconcurrentie het hoofd te bieden zal meer gestuurd moeten worden op kwaliteit en

verbetering van de communicatie met opdrachtgevers.

Omzetspecificatie (in %) 

Schoonmaken interieur 

van gebouwen (60%)

Glazen wassen (8,5%)

Schoorsteenvegen (0,6%)

Brand- en roetreiniging (2,9%)

Gevelreiniging (1,8%)

Reiniging treinen / 

bussen e.d. (4,3%)

Reiniging industriële

 installaties (9%)

Overig (13%)

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar) 
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Vakbladen

AWOG Nieuws, Facility management, OSB Opinie,

Service Management

Brancheorganisaties

• OSB, Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en

Bedrijfsdiensten, (073) 648 38 50, www.osb.nl

Bron: CBS

Kansen en bedreigingen

• De prijsconcurrentie blijft voortduren. Deze ontwikkeling staat op

gespannen voet met zowel de kwaliteit van de werkzaamheden als 

een gezonde bedrijfsvoering.

• De Wet administratieve lastenverlichting wordt door de branche

verwelkomd. Vooral de kleinere schoonmaakbedrijven ervaren de 

huidige administratieve lastendruk als te groot.

• Multiservicing blijft gestaag groeien.

Schoonmaakbedrijven

Ontwikkelingen 2003

De verslechterde economische conjunctuur heeft gezorgd voor een lichte

daling van het omzetniveau van de schoonmaakbranche.

Omzet € 2,7 mld.

Rendement tussen 10% en 14% (na ondernemersbeloning).

Trends

• Al een aantal jaren is er in de branche een proces van schaalvergroting aan

de gang. Naast overnames komt ook strategische samenwerking steeds

meer voor.

• De contracttermijn loopt gestaag terug en beloopt inmiddels minder dan

3 jaar in plaats van de voorheen gebruikelijke 5 à 7 jaar. Opdrachtgevers

willen hiermee kosten reduceren en de flexibiliteit verhogen.

• Veiligheidseisen voor professionele laddergebruikers, zoals schilders en

glazenwassers, worden steeds meer uitgebreid. Hierdoor wordt de kostprijs

van deze diensten steeds hoger.

• Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren gedaald van 10% naar nu 8%,

mede als gevolg van de wet Poortwachter en de investeringen in betere

arbeidsomstandigheden.
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Algemeen

Tot de schoonmaakbranche worden de volgende bedrijven gerekend:

• Schoonmaakbedrijven die hun diensten richten op het schoonmaken

van het interieur in allerlei sectoren.

• Glazenwassersbedrijven, die zich voornamelijk bezighouden met

glasbewassing en de uiterlijke verzorging van gebouwen.

• Gespecialiseerde schoonmaakbedrijven, die zich onder meer richten

op industriële reiniging, gevelreiniging, het reinigen van vervoer-

middelen en schoonmaakwerkzaamheden na brand.

Aantal bedrijven circa 5.000 schoonmaakbedrijven en 3.200 glazen-

wassersbedrijven.

Aantal werkzame personen circa 200.000, een groot deel van de

werknemers heeft een parttime dienstverband.

Overige kenmerken kleinschaligheid: 90% van de bedrijven heeft

minder dan € 0,5 mln. omzet. Ruim 50% van de brancheomzet en

werkgelegenheid is geconcentreerd bij de toptien van de onder-

nemingen in deze sector.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

A Kinderdagverblijf*

B Overig*

C Gehele branche

A B C

Brutowinst 100,0 100,0 100,0

Totaalkosten 96,0 97,0 96,2

w.v. personeel 70,0 69,5 68,6

afschrijvingen 2,0 2,1 2,2

huisvesting 11,5 12,5 12,3

speelmaterialen         1,0 1,1 1,1

verzorging       3,7 3,1 3,2

overige kosten   7,8 8,7 8,8

Bedrijfsresultaat     4,0 3,0 3,8

* hele, halve, buitenschoolse (gastouderopvang)
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Perspectief
In ramingen over de groei van de branche zijn nog steeds groeicijfers geprognosticeerd. De groei zal waarschijnlijk nog wel enige tijd

doorgaan (vooral in de buitenschoolse opvang) maar in een veel lager tempo dan in de afgelopen jaren. Gezien deze verwachtingen 

zullen ondernemers voorzichtig zijn met investeringen of uitbreidingen. Dit ondanks het gegeven dat de Wet kinderopvang per 1 januari

2005 in werking zal treden. De wet heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de financiële en kwalitatieve verbetering van de kinderop-

vang. De marktwerking die daardoor ontstaat doet de concurrentie toenemen. De wet probeert de verschillen op te heffen die de laatste

jaren tussen de gemeenten zijn ontstaan. De basisgedachte is om overheid, werkgever en werknemer elk eenderde van de kosten te

laten dragen. De bijdrage van de overheid hangt echter wel af van het inkomen van de ouders.

Door de overheid zijn minimumeisen gesteld aan de inrichting, hygiëne en veiligheid van het kindercentrum. Er ontstaat meer ruimte

om zelf regels op te stellen. Ouders zullen bewuster voor een bepaalde opvang kiezen en daarbij letten op veiligheid, ruimte, hygiëne en

sfeer. Daarnaast wordt door de ouders gelet op de (speel)ruimte, waarbij een grote uitdagende buitenruimte voor de buitenschoolse

opvang een pre is. Maar bovenal blijven ook na invoering van de nieuwe wet locatie en openstellingstijden de keuze van de ouders 

beïnvloeden. Ouders brengen hun kinderen bij voorkeur naar instellingen dicht bij huis of werk en wijken niet snel uit, zelfs niet voor een

lagere prijs.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)  
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Vakbladen

Kiddo, Kinderopvang, Management Kinderopvang

Brancheorganisaties

• Branchevereniging Ondernemers in de

Kinderopvang, (013) 594 41 63,

www. kinderopvang.nl

• Maatschappelijke Ondernemers Groep,

ondernemersorganisatie voor welzijn,

hulpverlening en opvang, branche kinder-

opvang (030) 298 34 34, www.mogroep.nl.

Algemene informatie

Stichting Waarborgfonds Kinderopvang,

(040) 232 97 40,

www.waarborgfondskinderopvang.nl

Bron: Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Het oplopen van de werkloosheid resulteert in een afname van de

behoefte aan kinderopvang. De eerste kostenbesparing voor ouders is

immers het zelf opvangen van hun kind(eren).

• Door de nieuwe Wet kinderopvang zal niet langer sprake zijn van een

business-to-businessmarkt, maar van een business-to-consumermarkt.

Dit vergroot de toegankelijkheid van voorzieningen.

• Het wegnemen van kwaliteitseisen schaadt het imago van het werken 

en de loopbaanmogelijkheden binnen deze branche.

• De kinderopvangregeling ontbreekt nog in tal van CAO’s en bedrijfs-

regelingen.

Kinderdagverblijven 

Ontwikkelingen 2003

Omzet € 1,8 mld. De totale brancheomzet is gestegen door hogere prijzen

en meer plaatsen.

Rendement vaak zeer beperkt; bij veel bedrijven is de exploitatie maar net

kostendekkend of zelfs verlieslatend.

Trends

• Ondernemers richten zich op transparantie, waarbij de focus ligt op

kwaliteit en benchmark, vooral op pedagogisch gebied.

• Een grotere focus op de financiële resultaten (kostenbewustzijn en

bezettingsgraad).

• Er is een toenemende maatschappelijke acceptatie van kinderopvang.

• Door professionalisering wordt beter ingespeeld op de behoefte van de

klant en wordt tegelijkertijd de bezettingsgraad verhoogd.
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Algemeen

Tot de kinderopvang behoren dagopvang, buitenschoolse opvang en

gastouderopvang. De meeste organisaties bieden verschillende vormen

van opvang aan.

Aantal vestigingspunten 4.000, beheerd door ongeveer 1.300 onder-

nemers.

Aantal werkzame personen ongeveer 40.000, een groot deel van de

werknemers heeft een parttime dienstverband.

Overige kenmerken landelijk worden per week ongeveer 300.000

kinderen opgevangen. Het aantal beschikbare kindplaatsen voor

dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderschap bedroeg in

2003 circa 190.000.
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Resultatenrekening (in % van de omzet)

Totale branche

Inkopen 13,7

Brutowinst 86,3

Overige opbrengsten 1,0

w.o. rentebaten 0,5

Totaalkosten 56,3

w.v. personeel 29,9

afschrijvingen 5,0

rentelasten 1,1

huisvesting 5,7

verkoop 2,9

overige kosten 11,7

Bedrijfsresultaat 31,0

Bron: CBS

Kengetallen

Totale branche

Omzet per arbeidsjaar* 31,2

Omzet per onderneming* 73,1

Brutowinst per arbeidsjaar* 26,9

Kosten per arbeidsjaar* 17,5

* x € 1.000,-
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Perspectief
Het aantal kappersbezoeken is ondanks de economische teruggang stabiel gebleven. De toegenomen aandacht voor het uiterlijk heeft

hier positief aan bijgedragen. Ook de komende jaren zal het aantal kappersbezoeken naar verwachting stabiel blijven. Vooralsnog blijft

de consument terughoudend in zijn uitgaven. Veel consumenten kiezen daarom voor de goedkopere verzorgingsproducten bij de 

drogisterij. Het omzetaandeel uit de verkoop van haarverzorgingsproducten neemt hierdoor af en een toename van de omzet kan alleen

gerealiseerd worden door prijsstijgingen.

Door de lage startdrempel neemt het aantal kappersbedrijven nog steeds toe ondanks de beperkte toename van de omzet. De concur-

rentie blijft dus groot en als gevolg hiervan zullen de prijzen onder druk blijven staan. De rentabiliteit per bedrijf zal daarom verder 

afnemen. Positief is dat het verlaagde BTW-tarief vooralsnog gehandhaafd blijft, zodat BTW-verhoging in elk geval geen reden tot tariefs-

verhoging is.

Het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent bepaalt of een kapperszaak winstgevend is of niet. Onderscheiden kan

zowel door middel van specialisatie als door middel van verbreding van het diensten- of productenpakket. De consument wordt steeds

kritischer en om aan de wensen van de consument tegemoet te komen moet het serviceniveau hoog zijn. Het aanbieden van maatwerk

en persoonlijke aandacht is hierbij essentieel. Gebrek aan gekwalificeerd personeel kan hierbij een belemmering zijn. Het verbeteren van

de arbeidsomstandigheden zou een positieve invloed moeten hebben op het aanbod van personeel.

Omzetontwikkeling (in % t.o.v. voorafgaand jaar)
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Bron: CBS

Vakbladen

Coiffure, De Kapper, Kappersinfo, Kappersnieuws,

Le Salon, Top Hair

Brancheorganisatie

• Koninklijke Algemene Nederlandse

Kappersorganisatie (ANKO), (035) 525 95 00,

www.anko.nl

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Kansen en bedreigingen

• Trends in de haarmode volgen elkaar sneller op.

• Onderscheidend vermogen door specialisatie of verbreding.

• Gebrek aan vakbekwaam personeel door de magere arbeidsvoorwaarden

en lage salarissen. Er zijn te weinig fulltimers beschikbaar.

• De consument is nog steeds terughoudend wat zijn bestedingen betreft.

Met name de verkoop van haarverzorgingsproducten heeft hieronder te

lijden.

• De concurrentie van parttimebedrijven, waaronder het grijze circuit,

is aanzienlijk. Door lagere prijzen vormen deze een bedreiging voor de

reguliere kapper.

Kappers

Ontwikkelingen 2003

Omzet ca. € 1,1 mld., een daling van circa 1,4%.

Brutowinstmarge gemiddeld 86%.

Rendement gemiddeld 31% (inclusief ondernemersbeloning).

Trends

• Het aantal samenwerkingsverbanden en franchiseformules neemt toe.

• Meer aandacht voor het uiterlijk bij zowel vrouwen als mannen.

• Uitbreiding van het dienstenpakket met schoonheidsverzorging en

accessoires.

• Ondanks de gematigde vooruitzichten voor de branche neemt het aantal

zelfstandigen nog steeds toe.
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Algemeen

De kappersbranche bestaat uit herenkappers, dameskappers en

gemengde salons. Soms zijn kappers gecombineerd met schoon-

heidssalons.

Aantal vestigingspunten circa 14.300.

Aantal werkzame personen 46.000 (een groot deel parttime).

Omgerekend 32.000 fte's.

Grootte gemiddeld 7,9 werknemers per bedrijf, waarvan 3,4 fulltime.

De branche is kleinschalig, ongeveer 30% van de kapsalons genereert

een omzet van nog geen € 25.000 per jaar.

Typering bedrijven gemengde salons: ruim 70% van de vestigingen,

dameskapsalon: 21% en herenkapsalons: 9%.

Overige kenmerken het dienstenpakket bestaat voor 86% uit

haarbehandelingen. Overige diensten zijn de verkoop van producten,

eventueel aangevuld met schoonheidsbehandelingen en het gebruik

van een zonnebank.
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Gebruikte begrippen
De volgende definities hebben betrekking op de begrippen 

zoals die worden gebruikt door het CBS, het EIM en de Rabobank.

Resultaat vóór belasting
Bedrijfsresultaat vermeerderd met het saldo van incidentele baten/lasten.

Scheepskosten
Provisie, brandstof, onderhoud, reparatie en overige transportkosten bestaande uit
haven- en loodsgelden en sloopbijdrage.

Vestigingen
Een onderneming kan meer dan één vestiging (c.q. verkoopplaats) hebben van
waaruit de bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend.

Werk door derden
Activiteiten die door derden worden uitgevoerd (uitbestede werkzaamheden,
zoals onderaanneming en inleen van arbeid in bouw, industrie en transport).

Werknemers
Personen die op de loonlijst van de onderneming staan, inclusief directeuren van 
NV’s of BV’s maar exclusief personen die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn.
Parttimers behoren wel tot de werknemers, uitzendkrachten echter niet. Werknemers
kunnen worden uitgedrukt in aantallen en fulltime-equivalenten (arbeidsjaren). Bij de
kengetallen worden werknemers uitgedrukt in fulltime-equivalenten.

Werkzame personen
Werknemers op de loonlijst vermeerderd met niet op de loonlijst voorkomende
medewerkenden (zoals ondernemers en gezinsleden).

Gepresenteerde cijfers
De bij de brancheteksten gepresenteerde cijfers (resultatenrekening, kengetallen en
dergelijke) betreffen de laatst beschikbare cijfers op de publicatiedatum van deze
uitgave. In de meeste gevallen hebben de cijfers (van de onder de bronvermelding
genoemde instituten) betrekking op de jaren 2002 en 2003.

De cijfers van HBD DetaData zijn afkomstig van het CBS. Het gaat hier om het meest
recente beschikbare materiaal per augustus 2004.

Het CBS heeft, met ingang van het jaar 2000, het waarnemingssysteem voor de
productiestatistieken gereorganiseerd. Mede om die reden is adequaat cijfermateriaal

verkoopvloeroppervlakte. Voor de detailhandel gaat het hierbij om de totale omzet en
voor de horeca uitsluitend om de omzet in maaltijden/spijzen en dranken (dus
exclusief de omzet in logies, zaalverhuur, sigaretten etc.). De verkoopvloeroppervlakte
betreft in de detailhandel alleen de winkelruimte (dus exclusief magazijnen, kantoor
en dergelijke) en in de horeca alleen de ruimte waar maaltijden/spijzen en dranken
worden verkocht.

Omzetprijs
Gemeten prijs van een pakket goederen binnen de desbetreffende branche/sector.

Omzetvolume
Omzet gecorrigeerd met prijswijzigingen.

Omzetwaarde
Omzet inclusief prijswijzigingen.

Ondernemingen
Onder een onderneming wordt verstaan een natuurlijke persoon, een rechtspersoon
of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen die
voor eigen rekening in het maatschappelijk verkeer activiteiten uitoefent. In het
algemeen kan worden gesteld dat alle eenheden die gericht zijn op de levering van
goederen of diensten aan derden als onderneming worden beschouwd.
In deze uitgave is bij de bepaling van het aantal ondernemingen per branche/sector
veelal gebruikgemaakt van statistieken van het CBS, die geschoond zijn van inactieve
bedrijven.

Productie
Productiewaarde (omzet) gecorrigeerd met prijswijzigingen

Rechtspersoonlijkheid
Ondernemingen, organisaties en dergelijke kunnen wel of geen rechtspersoonlijkheid
bezitten. Voorbeelden van rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen,
organisaties en dergelijke zijn een besloten vennootschap (BV), een naamloze
vennootschap (NV), een stichting en een coöperatieve vereniging. Ondernemingen
van natuurlijke personen, een vennootschap onder firma (VOF), een commanditaire
vennootschap (CV) en een maatschap bezitten geen rechtspersoonlijkheid. Zie ook
bedrijfsresultaat.

Arbeidsvolume (arbeidsjaar)
Het arbeidsvolume wordt uitgedrukt in (bruto)arbeidsjaren, waarbij geen rekening
wordt gehouden met ziekte, verlof en dergelijke. In het arbeidsvolume zijn de
werkzame personen omgerekend naar fulltime-equivalenten (arbeidsjaren).
Uitzendkrachten zijn wel meegenomen in het arbeidsvolume van groothandel,
detailhandel, horeca en recreatie, transport en dienstverlening, maar niet in het
arbeidsvolume van de bouw en industrie.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat is de brutowinst plus overige opbrengsten (waaronder
rentebaten) minus de totale kosten (exclusief incidentele baten en lasten). Tenzij
anders vermeld, is er geen rekening gehouden met een vergoeding voor de niet-
betaalde arbeidskrachten (de ondernemer en zijn eventueel medewerkende
familieleden ingeval het bedrijf geen rechtspersoonlijkheid heeft), noch met
gecalculeerde interest over het in het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen.
Arbeidskrachten die niet in loondienst zijn, spelen in het MKB vaak een grote rol.
Als gevolg hiervan behaalt het MKB in verhouding tot het grootbedrijf een 
- ogenschijnlijk - aanmerkelijk hoger bedrijfsresultaat. Dit beeld is echter geflatteerd,
omdat uit het resultaat de arbeidskrachten die niet in loondienst zijn nog moeten
worden beloond.

Brutowinst
Onder brutowinst wordt verstaan de omzet (exclusief BTW) verminderd met de
inkoopkosten, dat wil zeggen de waarde waarvoor de goederen zijn ingekocht, en
verminderd met werk door derden.

Consumptieve bestedingen
De consumptieve bestedingen betreffen het totaal aan uitgaven door gezinshuis-
houdingen voor een bepaald product of bepaalde productgroep, inclusief BTW.

Exportwaarde
Waarde van de gefactureerde export van goederen en diensten.

Fte’s
Aantal werkzame personen omgerekend naar fulltime-equivalenten.

Gemiddelde onderneming
De omzetontwikkeling per deelgroep bij ingenieursbureaus, reclamebureaus en
kappers is gebaseerd op de omzetontwikkeling bij de gemiddelde onderneming,
dat wil zeggen de omzet gedeeld door het aantal economisch actieve volume-
ondernemingen.

Inkopen (zoals gebruikt in de resultatenrekening) 
Aankoopwaarde van gekochte grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten en gerede
handelsgoederen, gecorrigeerd met voorraadmutaties.

Loonkosten
In de loonkosten zijn opgenomen de brutolonen en andere contractuele elementen,
zoals woon-werkvergoeding, inclusief de door de werkgever te betalen sociale lasten
en premies. Tenzij anders vermeld, bevatten de loonkosten geen gewaardeerde
vergoeding voor arbeidskrachten die niet in loondienst zijn, zoals de ondernemer van
een eenmanszaak. In zulke gevallen moet de ondernemer zijn ondernemersvergoeding
uit het ondernemingsresultaat verkrijgen. De kosten voor uitzendkrachten zijn in de
sectoren industrie en bouw niet opgenomen onder de loonkosten, maar in de sectoren
groothandel, detailhandel, horeca en recreatie, transport en dienstverlening wel.

Loonsom
Het totaal van brutolonen plus de werkgeverslasten.

Midden- en kleinbedrijf
Het bedrijfsleven in Nederland is te verdelen in het particuliere bedrijfsleven en het
overige bedrijfsleven (agrarische sector, overheidsbedrijven en dergelijke). Het
particuliere bedrijfsleven wordt onderverdeeld in drie grootteklassen:
- kleinbedrijf: minder dan 10 werknemers;
- middenbedrijf: 10 tot en met 99 werknemers;
- grootbedrijf: 100 en meer werknemers.
In de sector industrie en bouw zijn de bedrijven zonder werknemers niet
meegenomen in de cijfers van het kleinbedrijf.

Omzet
De verkoopwaarde van goederen en diensten (exclusief BTW), inclusief de waarde van
de zelf vervaardigde producten voor eigen gebruik en mutatie onderhanden werk.

Omzet per m2 verkoopvloeroppervlakte (vvo)
Dit kengetal wordt berekend door de omzet te delen door het aantal m2

voor veel branches niet tijdig of zelfs in het geheel niet meer beschikbaar. In die
gevallen zijn ramingen opgesteld, met gebruikmaking van andere bronnen voorzover
deze beschikbaar waren.

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit meerdere bronnen. De verantwoordelijk-
heid voor de juistheid van deze cijfers ligt bij de vermelde bron. Met name prognoses
zijn voor verschillende meningen vatbaar. Dit verklaart ook waarom de tekst die de
visie van de Rabobank weergeeft, soms afwijkt van de vermelde (prognose)cijfers.
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Bronvermelding
Bij het samenstellen van deze brochure is medewerking verleend door diverse

bedrijven, organisaties en instellingen die onder andere hun documentatie,

gegevens en deskundigheid ter beschikking hebben gesteld.

Hoewel niet uitputtend, worden hieronder de geraadpleegde bronnen per sector

gepresenteerd.

Horeca & recreatie
Bedrijfschap Horeca en Catering
HISWA Vereniging
Koninklijk Horeca Nederland
Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme, NRIT
Stichting Nederland Maritiem Land
Toerisme Recreatie Nederland, TRN
Van Gent en Van der Reest
Vereniging van Recreatie-Ondernemers Nederland, RECRON

Transport
Bureau Voorlichting Binnenvaart
Koninklijk Nederlands Vervoer
Koninklijke Vereniging Schuttevaer
NEA Transportonderzoek en -opleiding
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, NIWO
Transport en Logistiek Nederland

Dienstverlening
Algemene Bond Uitzendondernemingen, ABU
Beroepsvereniging voor Communicatie
Bond voor de Nederlandse Architecten, BNA
Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang
College Belastingadviseurs
De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
ESI-VU, Amsterdam
Federatie van Nederlandse Ondernemingen in de Informatie Technologie, FENIT
Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie, ANKO
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, KIVI-NIRIA
Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, NIVRA
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, KNB
Landelijke Makelaars Vereniging in onroerende zaken, LMV
Maatschappelijke Ondernemersgroep, branche kinderopvang, MOGroep
Marktonderzoek Associatie, MOA
Nederland~ICT
Nederlands Instituut voor Belasting- en bedrijfsadviseurs, NIBA
Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, NOvAA 

Nederlands Bakkerij Centrum, NBC
Nederlands Visbureau
NSO, Brancheorganisatie voor de Tabaksdetailhandel
Productschap Dranken
Productschap Wijn
Productschappen Vee, Vlees en Eieren, PVE
Productschap Vis
Theo Jägers BV
Vakcentrum Levensmiddelen
Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel, VNV
Slijtersunie

Detailhandel non-food
BOVAG
Centraal Registratiekantoor Detailhandel/Ambacht, CRK
Centrale Branchevereniging Wonen, CBW
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, CVAH
Federatie goud en zilver
Focwa, Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf
Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, HBD, HBD DetaData
Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond, KNDB
Locatus
Nederlandse Boekverkopersbond
Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche, NJU
Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche, NOVE
Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, NUVO
Nederlandse Vereniging van Tuincentra, NVT
Nederlandse Vereniging voor Rijwiel- en Automobielindustrie, RAI
Nederlands Verbond van Detailhandelaren in Verf en Wandbekleding
Productschap Tuinbouw
Stichting Fiets!
Stichting Speurwerk betreffende het Boek, SSB
Uneto-VNI
VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel
Vereniging Gebra
Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen, HIBIN
Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel, MITEX
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Industrie
Adviesgroep Grafimedia
Centrale Bond van Meubelfabrikanten, CBM
Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, NRK
Hiswa Vereniging
Koninklijke Metaalunie
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, KVGO
Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, NBvT
Nederlands UitgeversVerbond
Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering, NEVAT
Ondernemersorganisatie voor mode en interieur, Modint
Studiecentrum Snacks en Zoetwaren, SSZ
Vereniging Textielindustrie Nederland, VTN
Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie, VNSI
Vereniging van Nederlandse Tapijtfabrikanten, VNTF
Vereniging voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie, FME/CWM
Vereniging voor de Bakkerij en Zoetwarenindustrie, VBZ

Bouw
Bouwned
Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, EIB
Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud, HOA
FGH Bank
Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, NOA
ROZ/IPD Vastgoedindex
Unie van Elektrotechnische Ondernemers – Vereniging van Nederlandse
Installatiebedrijven, Uneto-VNI
Verenigde Infrastructuur Aannemers Nederland, VIANED
Werkgeversvereniging Vastgoedonderhoud en Afwerkbedrijven (WVB)

Groothandel
Algemene Vereniging voor de Zakkenhandel, AVZ
Federatie Nederlandse ondernemingen in de Informatie Technologie, FENIT
Federatie Textiel Groothandelsbonden, FTGB
Frugi Venta; Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland
Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel, HBAG
Kantoor & Efficiency
Nederlandsche Vereeniging van Grind- en Zandhandelaren, NVGZ
Nederlandse Glasbond
Nederland~ICT
Nederlandse Kleding Conventie, NKC
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papier en verpakkingsmaterialen,
NVGP
Nederlandse Vereniging van Kleding- en Textielagenten/importeurs, NVKT
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied,
FEG
Nederlandse Vereniging voor Rijwiel- en Automobielindustrie, RAI
Nederlands Verbond van de Groothandel, NVG
Nederlands Verpakkingscentrum, NVC
Novaka Organisatie Kantoorvakhandel, NOVAKA
Productschap Tuinbouw
Technische Groothandelsfederatie, afdeling GISA
Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Sportbenodigdheden, FGHS
Vereniging van Fabrikanten, Importeurs en Agenten op Elektronicagebied, FIAR
Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, VGB
Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen, HIBIN
Vereniging van Leveranciers van Electrisch Huishoudelijke Apparaten in Nederland,
VLEHAN
Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden,
GDH
Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, VVNH

Detailhandel food
Accaountantskantoor BBB
AC Nielsen Nederland
AGF Detailhandel Nederland
Beko Dienstverlening; een intitiatief van Beko Advies en CAD Accountancy
Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, CBL
Centraal Registratiekantoor Detailhandel/Ambacht, CRK
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
GfK Nederland
Hoofd Bedrijfschap Detailhandel, HBD, HBD DetaData
Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, KNS
Locatus
Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging, NBOV

Nederlandse Orde van Advocaten, NOvA
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, NOB
Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners, NVA
Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen, NVM
OAWS, Branche-organisatie voor Werving, Search en Selectie
Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, OSB
Organisatie van Advies- en Ingenieursbureaus, ONRI
Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs, Ooa
Raad van Organisatie-Adviesbureaus, ROA
Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten, SRA
Stichting Waarborgfonds Kinderopvang
Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed, VBO
Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus, VLB
Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus, VEA
Vereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs, NBVA

Algemeen 
Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS
Centraal Planbureau, CPB
EIM
Rabobank Nederland, Branchemanagement
Rabobank Nederland, Stafgroep Economisch Onderzoek
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Organisaties ten behoeve 
van de ondernemer
Informatie ten behoeve van het bedrijfsbeleid is ook in het MKB een belangrijk,

maar vaak verwaarloosd aspect. De ondernemers in het MKB zijn immers meestal 

zo in beslag genomen door de dagelijkse gang van zaken dat ze vaak nauwelijks 

aan positiebepaling in ruime zin toekomen. Hieronder worden enkele instanties

genoemd die de ondernemer vanuit diverse invalshoeken behulpzaam kunnen 

zijn bij die positiebepaling. De organisaties staan in willekeurige volgorde.

doelstelling vergroting van de succeskansen van ondernemers in het midden- 
en kleinbedrijf. De ruim 225 consulenten van Ondernemersklankbord zijn oud-
ondernemers en gepensioneerde managers met verstand van zaken.
Klankbordgesprekken hebben als doel ondernemers te helpen de goede weg voor
het bedrijf te behouden of te hervinden. De ondersteuning door Ondernemers-
klankbord is het meest effectief indien hulp tijdig wordt ingeroepen.
De consulenten van Ondernemersklankbord adviseren de ondernemer belangeloos
bij vraagstukken over de bedrijfsvoering waarmee hij te maken krijgt als zijn bedrijf
eenmaal gestart is. Zij zijn vertrouwd met vraagstukken als start en doorstart,
marketing, financiën en opvolging.
Sinds 1989 is Rabobank hoofdsponsor. Ondernemersklankbord is eenvoudig en snel
bereikbaar via de Kamers van Koophandel maar u kunt Ondernemersklankbord ook
rechtstreeks bereiken.

Stichting de Commisseur
Ondernemers missen vaak een klankbord voor het bespreken van hun ideeën of
problemen. Een commisseur kan dan uitkomst bieden. Commisseurs zijn
ondernemers die jarenlang actief zijn (geweest) in het bedrijfsleven. Vanuit hun
ervaring en expertise ondersteunen zij collega-ondernemers.
Veel ondernemers worstelen met vragen als:
• zit ik met mijn bedrijf wel op het goede spoor?
• is samenwerking met een (buitenlandse) partner voor mij zinvol?
• kan ik mijn product ook verkopen in een ander land ?
• verbeter ik mijn concurrentiepositie door internationale handel?
De ondernemer die op deze vragen concrete antwoorden wil van een commisseur,
kan contact opnemen met Stichting de Commisseur. Deze Stichting bemiddelt tussen
commisseurs en ondernemers. Ruim 100 commisseurs zijn na een strenge selectie in
het bestand opgenomen. Een jaarlijks gestaag groeiende groep - zowel jonge als
ervaren- ondernemers - maakt gebruik van hun diensten.
Hebt u belangstelling voor of behoefte aan meer informatie? Neem dan 
per e-mail, telefoon, of website (www.commisseur.nl) contact op met een van de
onderstaande personen in uw regio.
Regio Noord-en Oost-Nederland: G.Steenhagen
E-mail: g.steenhagen@commisseur.nl
Telefoon: (053) 4365700
Regio Midden-Nederland: L.Rademaker
E-mail: l.rademaker@commisseur.nl
Telefoon: (0317) 42 22 41
Regio West-en Zuid-Nederland: J.Hofland
E-mail: j.hofland@commisseur.nl 
Telefoon: (070) 386 55 13

Kamers van Koophandel
Internet: www.kvk.nl. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden
juridische en economische gegevens over en voor het bedrijfsleven vastgelegd.
De gegevens zijn voor iedereen toegankelijk. Dit biedt ondernemers rechtszekerheid
bij het aangaan van overeenkomsten met leveranciers en afnemers.
De Kamer van Koophandel is een onafhankelijke wegwijzer voor startende en
gevestigde ondernemers. De voorlichting en informatie richten zich op start, groei,
overdracht en overname, import, export en wet- en regelgeving.

De Vereniging VNO-NCW
Bezuidenhoutseweg 12, Postbus 93002, 2509 AA Den Haag, telefoon (070) 349 03 49,
fax (070) 349 03 00, internet: www.vno-ncw.nl, e-mail: informatie@vno-ncw.nl.
De Vereniging VNO-NCW behartigt als centrale ondernemingsorganisatie de belangen
van ondernemingen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. VNO-NCW
vertegenwoordigt ruim 115.000 bedrijven, waarvan de meeste via circa 175
brancheorganisaties zijn aangesloten. VNO-NCW houdt zich bezig met alle
onderwerpen waarbij de belangen van ondernemingen in het geding zijn, waaronder
aangelegenheden van economische, financiële, fiscale, technologische en sociale aard.
Zij richt haar belangenbehartiging op het creëren, in stand houden en waar mogelijk
verbeteren van een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat dat internationaal
concurrerend is.

MKB-Nederland
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB-Nederland) Brassersplein 1, Postbus 5096,
2600 GB Delft, telefoon (015) 219 12 12, fax (015) 219 14 14, internet: www.mkb.nl.
De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB-Nederland) behartigt als centrale
ondernemersorganisatie de belangen van - zelfstandig - ondernemend Nederland op
Europees, nationaal, provinciaal en regionaal niveau.
Bij MKB-Nederland zijn ruim 172.000 ondernemers via 125 brancheorganisaties en 400
lokale organisaties aangesloten uit alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf:
ambacht, bouw, detailhandel, gezondheidszorg, horeca/recreatie en toerisme,
industrie, vervoer en zakelijke dienstverlening. De Vereniging MKB-Nederland rekent
het tot haar taak bestaande wet- en regelgeving ondernemersvriendelijker te maken
en bovenal nieuw beleid te initiëren, toegesneden op veranderde sociaal-
economische omstandigheden.

Stichting Ondernemersklankbord
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag, Postbus 93002, 2509 AA Den Haag
Telefoon: (070) 349 06 00, Fax: (070) 349 06 75 E-mail: info@ondernemersklankbord.nl,
Internet: www.ondernemersklankbord.nl
Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk adviesorganisatie met als 


