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Geachte relatie,

Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van het 

Nederlandse bedrijfsleven. Om uw bedrijf en business model echt te kunnen 

begrijpen, verdiept ABN AMRO zich in uw sector. Het rapport geeft een schets 

van de stand van zaken en de vooruitzichten van een groot aantal branches. 

Zo kunt u een kijkje nemen achter de veelomvattende en daardoor soms 

verhullende macro-economische cijfers. Bovendien biedt het de mogelijkheid 

om na te gaan hoe uw onderneming het doet in vergelijking met 

branchegenoten. 

Die macro-economische cijfers laten zien dat Nederland te maken heeft met een periode van 

conjuncturele zwakte. De eurozone heeft de afgelopen jaren onder vuur gelegen. En de Nederlandse 

economie is in 2012 gekrompen. Het lijkt er niet op dat die krimp dit jaar zal plaatsmaken voor groei. 

De sombere consument houdt zijn hand op de knip. Daarmee doet de Nederlandse economie het 

slechter dan die van de ons omringende landen. 

Gelukkig is dit niet het hele verhaal over de conjunctuur. De mondiale economische vooruitzichten 

zijn beter dan een jaar geleden. Binnen de eurozone tekent zich een keer ten goede af. Dat is vooral 

te danken aan ingrepen van de Europese Centrale Bank. De periode van hoge nood lijkt voorbij, al 

blijft er reden voor bezorgdheid. Deze verbetering is goed nieuws, want vrijwel geen land is zo sterk 

op het buitenland gericht als Nederland. 

Bovendien zijn er meer lichtpunten in de Nederlandse economie. Onze economie wordt gevormd 

door een bonte verzameling van marktpartijen: bedrijven, consumenten, overheden, et cetera. In veel 

branches binnen de bedrijvensector zal de stemming onder ondernemers volgens dit rapport 

verbeteren. Exporterende ondernemingen profiteren van de aantrekkende wereldhandel. In het 

kielzog daarvan zullen bedrijfstakken als de transportsector en de groothandel herstel laten zien. 

Andere sectoren, vooral de bouwsector, hebben in 2013 echter te maken met tegenwind.

Dit geldt ook voor de sector Retail, waar zowel food als non-food ondernemingen worden 

geconfronteerd met een kritisch bestedende consument. Tegelijkertijd is het winkelaanbod, mede door 

het online aanbod, groter dan ooit en is er sprake van een ware verdringingsmarkt. De combinatie van 

deze ontwikkelingen zorgt ervoor dat het creëren van onderscheidend vermogen en het binden van 

klanten essentieel is. In deze Visie op Sectoren drie korte interviews met Michel Koster, Sector Banker 

Retail ABN AMRO, en de bedrijven ICI PARIS XL en Score over deze thema’s.  

Deze publicatie is geschreven voor u, ondernemers. Hoe Nederland presteert, hangt nauw samen 

met hoe u presteert. Ondernemers staan vaak wat optimistischer in het leven dan de gemiddelde 

Nederlander. Dat optimisme heeft Nederland nodig om op een bestendiger groeipad te komen. Met 

kennis van uw sector helpen wij u graag uw plannen te realiseren. 

Goede zaken gewenst!

Joop Wijn 
Lid Raad van Bestuur ABN AMRO

1visie op retail



visie op retail
sectorupdate 2013

2



4  
6 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

26 
28 
30 
32 

 Nederlandse economie

 interviews

 autoretail

 doe-het-zelfartikelen

 drogisterijen

 elektronica

 kledingzaken

 online retail

 schoenen

 sportartikelen

 supermarkten

 woonzaken

 leeswijzer

 colofon

3visie op retail



Nederlandse economie:
  licht herstel in loop van 2013

De Nederlandse economie is vorig jaar 1% procent gekrompen. Dat kan geheel worden toegeschreven 
aan lagere binnenlandse bestedingen. De uitvoer is verder toegenomen en heeft een sterkere terugval 
van de economie voorkomen. Ook voor 2013 wordt een krimp van de economie voorzien – met 0,5 tot 
1%. En naar verwachting zijn wéér de binnenlandse bestedingen daar debet aan, terwijl de uitvoer 
verder groeit. We denken dat de economie in de loop van dit jaar weer voorzichtig wat groei zal laten 
zien. Dat herstel zet vermoedelijk door in 2014, waardoor de economische groei richting 1% kan gaan.

De economie is afgelopen jaar gekrompen. Het bruto binnenlands 

product (bbp) nam af met gemiddeld 1,0%. In de eerste twee 

kwartalen van het jaar liet de economie een heel lichte groei zien 

ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarmee leek een eind 

gekomen aan de recessie die was begonnen in het voorjaar van 

2011. Maar in het tweede halfjaar kromp de economie opnieuw - en 

sterk.  

Economie in tweede helft 2012 weer gekrompen
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Binnenlandse bestedingen nog onder 
druk
De binnenlandse bestedingen hebben de bbp-groei in de rode cij-

fers geduwd. De investeringen zijn (eind 2012) al zeven kwartalen 

op rij gedaald en de particuliere consumptie zelfs al acht kwartalen. 

Nadat de particuliere consumptieve bestedingen 1% waren ge-

daald in 2011, namen ze vorig jaar nog eens 1,4% af. De ‘hoofd-

schuldige’ aan deze daling is het reëel beschikbaar gezinsinkomen, 

dat vorig jaar fors afnam - nog aanzienlijk méér dan de consumptie-

ve bestedingen. Deze stevige daling werd veroorzaakt door diverse 

factoren. Zo stegen de lonen vorig jaar fors minder dan de prijzen: 

reëel gingen de lonen omlaag. Verder drukten de bezuinigingen van 

de overheid en hogere pensioenpremies de koopkracht. En ten 

slotte daalde de werkgelegenheid. De consumptie werd ontmoe-

digd door het lage consumentenvertrouwen bovendien en de 

zwakke huizenmarkt.

Voor 2013 is het beeld nog niet veel beter. Het reëel beschikbaar in-

komen daalt opnieuw, door dezelfde factoren als in 2012. Wel lijkt 

de daling van het reële loon wat lager uit te vallen. We verwachten 

dat in de nog af te sluiten cao’s zal worden geprobeerd de btw- 

verhoging deels te compenseren. Als gevolg van de (verdere)  

inkomensdaling zal de consument opnieuw minder uitgeven. Maar 

als het vertrouwen van de consument later in het jaar wat zou  

herstellen, dankzij de voorzichtige verbetering van het internationale 

economisch klimaat, kan de daling van de consumptie iets lager uit-

vallen dan vorig jaar. 

Ook de investeringen daalden vorig jaar. Dat is niet verrassend als 

de productie van het bedrijfsleven krimpt. Die krimp zien we terug 

in de mate waarin het machinepark in de industrie wordt benut: de 

bezettingsgraad lag in het tweede halfjaar zo’n 2% lager dan in de 

tweede helft van 2011. Dat is geen impuls om te investeren, zeker 

niet bij de nog altijd onzekere vooruitzichten. Met het voorzichtige 

herstel dat wij voorzien, zijn er aanvankelijk nog weinig prikkels om 

te gaan investeren, al worden de perspectieven voor de export- 

sector wel beter. Bovendien kan de verbetering van het internatio-

nale economisch beeld ook het vertrouwen van ‘binnenlandse’  

ondernemers schragen. Aan de krimp van de bedrijfsinvesteringen 

kan dan ook dit jaar een einde komen. 

Uitvoer is en blijft groeimotor voor de 
economie
De uitvoer van goederen en diensten is vorig jaar gestegen met 

3,3%. Na twee sterke kwartalen kwam de uitvoer in de zomer  

weliswaar in een dip, maar daarna tekende zich weer herstel af. Dat 

er een terugval optrad mag geen verrassing heten, wanneer wordt 

bedacht dat maar liefst driekwart van de goederenuitvoer binnen de 
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EU blijft - een regio die vorig jaar een economische krimp kende van 

0,3%. Tegen die achtergrond valt de Nederlandse exportprestatie 

mee. 

Wel merken we op dat de stijging van de uitvoer wordt geflatteerd 

door de wederuitvoer (producten die worden ingevoerd door een 

Nederlandse partij en weer worden uitgevoerd zonder dat ze een 

noemenswaardige bewerking hebben ondergaan). De uitvoer van 

binnenslands gefabriceerde goederen deed het vorig jaar minder 

goed. Deze nam toe met een schamele 0,5%, terwijl de wederuit-

voer met 7% steeg. 

Dit jaar kan dat beeld dankzij de aantrekkende wereldhandel ver- 

beteren: de binnenslands geproduceerde uitvoer kan weer wat 

meer toenemen. Enkele indicatoren wezen in de eerste maanden 

van 2013 op een aanhoudende groei van de uitvoer. Bovendien blijkt 

uit diverse internationale ranglijsten dat de Nederlandse concurren-

tiepositie goed is. Dat betekent dat ons land goed in staat zou 

moeten zijn om te profiteren van de aantrekkende wereldhandel. 

We voorzien daarom een oplopende exportgroei. 

Huizenmarkt beweegt nog niet
De woningmarkt heeft opnieuw een mager jaar achter de rug. Het 

aantal transacties daalde in 2012 voor het zesde jaar op rij. Aanvan-

kelijk zal het transactievolume nog verder afnemen, onder invloed 

van de minder gunstige fiscale behandeling van de eigen woning. 

Ook de krappere hypotheeknormen van het Nibud spelen een rol. 

Bovendien zijn de banken terughoudend bij de kredietverlening.

Een belangrijke factor voor een herstel van de woningmarkt vormt 

de betaalbaarheid. Die verbetert door de lage rente en vooral door 

de daling van de huizenprijzen. De betaalbaarheid beweegt door de 

gedaalde prijzen geleidelijk weer richting het historisch gemiddelde.

De voorzichtige kredietverlening, de nog fragiele economie en de 

minder gunstige fiscale voorwaarden voor eigen woningbezit 

houden voorlopig een rem op de markt voor koopwoningen. Maar 

de bodem komt in zicht door de verbeterde betaalbaarheid. Een 

andere reden dat de markt kan stabiliseren, is de ontwikkeling van 

de woningvoorraad. Die wordt door de achterblijvende woningbouw 

steeds krapper. In 2014 verwachten wij daarom een lichte stijging 

van het aantal transacties. 

Gemiddelde groei in 2013 nog negatief - 
volgend jaar weer positief
Al met al krimpt de economie dit jaar gemiddeld opnieuw - met 

naar schatting 0,5 tot 1%. Dit negatieve cijfer is overigens groten-

deels toe te schrijven aan de negatieve doorwerking van de forse 

krimp in de tweede helft van 2012. In de loop van 2013 kan dankzij 

de uitvoer herstel optreden. Dat wordt echter afgeremd door de 

omvangrijke ombuigingen van de overheid. De economie heeft dus 

twee gezichten: de binnenlandse bestedingen krimpen, de uitvoer 

groeit. Sectoren die meer op het buitenland georiënteerd zijn, 

zullen beter presteren dan sectoren die (vooral) op de binnenlandse 

markt actief zijn.

Dankzij de voorzichtige conjuncturele opleving kan de economie 

met wat meer vaart 2014 binnengaan. In dat jaar kan de groei rich-

ting 1% gaan. De werkloosheid, die doorgaans naijlt bij de ontwik-

keling van de productie, zal echter nog enige tijd blijven oplopen.

Uitvoer groeit verder
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Inflatie kan licht dalen
De inflatie liep eind 2012 snel op richting 3%, door de verhoging 

van de btw in oktober. Begin 2013 liep de inflatie nog iets verder 

op, door onder meer de verhoging van enkele andere belasting-

tarieven. Zonder het effect van die belastingverhogingen was het 

inflatiecijfer in de eerste maanden slechts 1,6%. In de loop van  

het jaar kan de inflatie wat afnemen, doordat het opwaartse effect 

van de eerdere energieprijsstijgingen afneemt en door de zwakke 

conjunctuur. Bovendien valt in het najaar het effect van de  

btw-stijging weg uit het inflatiecijfer.

Risico’s
Wat zijn nu de risico’s bij ons scenario? De kans op tegenvallers lijkt 

wat groter dan die op meevallers. Wij gaan ervan uit dat de 

(systeem-) risico’s rond de staatsschuldencrisis, dankzij diverse 

maatregelen, zoveel zijn verminderd dat nieuwe, serieuze onrust op 

de financiële markten kan uitblijven en het vertrouwen in de 

economie geleidelijk kan verbeteren. Maar echt beteugeld is de 

crisis niet. Dat bleek in maart met Cyprus. De gevolgen van het 

‘geval Cyprus’ lijken mee te vallen. Maar dat betrof slechts een klein 

land. Verder moet het economisch herstel in de eurozone, dat wij in 

de loop van dit jaar voorzien, op gang komen door de aantrekkende 

wereldeconomie. Als die opleving echter stagneert, blijft ook het 

herstel hier dit jaar uit. Ook is denkbaar dat het drukkend effect dat 

de ombuigingen van de overheid hebben op de groei, forser uitvalt. 

Aan de andere kant moet ook worden gezegd dat als het mondiale 

herstel daad-werkelijk doorzet, dit (tijdelijk) wat sneller kan gaan dan 

verwacht. Op- en neergaande bewegingen na omslagen van de 

conjunctuur worden nogal eens onderschat.
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de klant centraal stellen
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Drie korte interviews over het thema de klant centraal 
stellen. Loyale klanten zijn erg belangrijk voor retailers.  
Hoe stel je de klant centraal? Jan-Derek Groenendaal, COO 
van ICI PARIS XL Nederland: ‘Wil je een relatie opbouwen 
met een klant, wil je dat zij of hij vaker terugkomt, en méér 
koopt, dan blijven de winkels een onmisbare schakel.’  
Olaf Zwijnenburg, Commercieel Directeur van Score Group: 
‘Score Group streeft ernaar de klant in het middelpunt te 
zetten door mooie service te bieden.’  
Michel Koster, Sector Banker Retail bij ABN AMRO:  
‘Klanten stel je centraal door naar ze te luisteren en ernaar 
te handelen. En dat is waar deskundige verkopers hun 
meerwaarde bewijzen. Maar ook een uitmuntende cross-
channel strategie is daarbij onmisbaar.’



Jan-Derek Groenendaal,
COO van ICI PARIS XL Nederland: 

‘Onze verkopers zijn experts
in het geven  
van een goed gevoel’

Jan-Derek Groenendaal: ‘Door de  aanschaf van onze merk-

producten - parfums, cosmetica en huidverzorgingsmiddelen - 

krijgen mensen een goed gevoel. Als je voor de negende keer op rij 

verkozen wordt tot beste parfumerie-keten, als de consumenten-

website Wugly een acht geeft voor prijs-kwaliteitverhouding, dan 

moet je iets goed doen. Voor ICI PARIS XL is dat vooral de manier 

waarop mensen in de winkel geholpen worden. Omdat dat leuk 

werk is, trekken we, waarschijnlijk gemakkelijker dan andere 

sectoren, uitmuntende verkopers aan. Dat is zo. Maar: we trainen 

ons personeel ook 50.000 uur per jaar. Zij zijn het belangrijkst voor 

het binden van klanten. We werken niet met uitzendkrachten. We 

willen niet uitwisselbaar zijn; dan ga je toch niet de acquisitie en 

opleiding van personeel outsourcen naar een andere partij?

Een webshop lijkt te vaak op een communistisch warenhuis: eerst 

sta je in de rij om iets te kiezen, dan in de rij om te betalen, en tot 

slot in de rij om het geleverd te krijgen. Service geven, advies 

geven in een webshop is lastig. In onze webshop kopen klanten 

op drie manieren. Eén: ze doen een herhalingsaankoop, twee: ze 

weten heel precies wat ze willen, en drie: ze komen op een 

prijsactie af. Daarop is onze site ook ingericht. Wij zijn twee jaar 

bezig met online verkopen, hebben de tweede versie webshop en 

we zijn niet ontevreden. Het kan nog veel beter. We zitten iets 

over de helft van wat we willen bereiken qua kwaliteit, service en 

gemak.

Social media zijn belangrijk; we zitten op Facebook en Twitter. We 

zeggen interessante dingen over merkintroducties, die opgepikt 

worden door bloggers. Twitter is mooi, ook om klantenvragen  

mee op te lossen. We genereren traffic, ook op mobiel internet. 

Als je klanten op hun smartphones gepersonaliseerde berichten 

stuurt, dan moet je zeker niet irriteren. We zullen ze dus nooit 

ongevraagd een bericht sturen waar hun naam in staat. Maar als 

je weet dat ze interesse hebben voor een bepaald merk, dan kun 

je ze iets vertellen. Al die nieuwe digitale mogelijkheden zijn 

belangrijk. Maar of ze nou de goudgerande weg zijn naar het hart 

van de consument, is vers twee. Iets ruiken, iets voelen; dat gaat 

niet online.

Wil je een relatie opbouwen met een klant, wil je dat zij of hij 

vaker terugkomt, en méér koopt, dan blijven de winkels een 

onmisbare schakel. Daar loopt de verkoop van een goed gevoel 

het beste.’  
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Olaf Zwijnenburg,
Commercieel Directeur van Score Group

‘We creëren echte fans 
voor CHASIN’ en Score’

Olaf Zwijnenburg: ‘Met onze Score Multibrand winkels (met top-

merken als G-Star Raw, CHASIN’, Replay en Diesel) én met onze 

CHASIN’ Monobrand winkels, ademen we de coole, stoere life-

style van onze doelgroep: mannen met lust for life. 

Score Group streeft ernaar de klant in het middelpunt te zetten 

door mooie service te bieden. En door grote zorg te besteden aan 

de collectie, aan groei, optimaal crosschannel-retailen en toege-

sneden IT. Daar besteden we liever onze energie aan, dan aan 

prijsacties en promoties.

Inspirerende ideeën over jeans en de juiste looks zijn zowel online 

als offline terug te vinden. Winkels en webshop: die twee kanalen 

worden optimaal geïntegreerd met check & reserve en click &  

collect. Klanten kunnen we over de formules en kanalen heen 

volgen, zodat ze steeds het gevoel krijgen persoonlijk benaderd  

te worden. We hebben zo echt fans gecreëerd. 

Door nieuwe technologie, vooral mobiel internet, bezoeken 

consumenten winkels en winkelgebieden veel gerichter dan 

vroeger. IT-innovatie brengt de klant dichter bij Score en CHASIN’. 

Mannen zijn nou eenmaal gek op gadgets. Mobiel betalen neemt 

de komende jaren een grote vlucht. 

Met de juiste apps krijgen onze verkoopspecialisten een kijkje  

in het hoofd van de klant. We weten alles over zijn loyaliteit, 

kanaalgedrag, aankoopgedrag en surfgedrag, omdat we met  

een centrale klantinformatiebron werken. Het zal ons ook in de 

toekomst blijven lukken om mannen aan ons te binden, omdat  

we het ingrijpend veranderende koop- en winkelgedrag goed 

monitoren. 

Drie trends zijn bepalend. Een. Door mobiel internet zijn mensen 

altijd en overal beschikbaar en aanwezig. 

Twee. Sociale media verbinden iedereen met iedereen, en met 

evenementen en activiteiten, waar ook ter wereld. 

Drie. Local: je kunt tegenwoordig inspelen op de exacte plek van 

mensen en wat ze daar doen.’
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Michel Koster,
Sector Banker Retail:

‘Investeren in  
klantrelatie loont’

Michel Koster: ‘Een warme band met je klant is van vitaal belang.  

Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de omzet die retailers 

realiseren, afkomstig is van loyale klanten. Tegelijkertijd zijn klanten 

wispelturig en dus steeds minder loyaal aan winkels. In de mode is 

zelfs ongeveer vijftig procent disloyaal. 

Los van de loyaliteitsvraag, houden alle consumenten de hand op de 

knip vanwege de crisis; het is zelfs één van de oorzaken van het feit 

dat de Nederlandse economie moeilijk uit het dal klimt. Tegelijkertijd 

is er een prijzendruk door grote concurrentie tussen retailers, en is 

het aantal vierkante meters winkeloppervlakte te ruim bemeten.  

Al die factoren bij elkaar hebben geresulteerd in een omzetdaling  

in de non-food, sinds de crisis is begonnen. Mode daalde 10%, 

bouwgerelateerd, denk aan wonen en doe-het-zelf, daalde zelfs 20%.

Wat is in deze setting wijsheid? De focus op het centraal stellen van 

de klanten. ABN AMRO publiceerde het rapport ‘Ken uw klant, de 

kunst van het omarmen en behouden’ met tal van adviezen. Zoals de 

stelling van schoenenwinkelketen Van Haren, dat winkelen meer en 

meer een feestelijke ervaring dient te worden.

De klant moet hoe dan ook, de winkel met een goed gevoel verlaten. 

Ook als er niets gekocht is.

Succesvolle retailers zien personeel niet alleen als kostenpost, ze 

investeren in hun opleiding. Verkopers met een serviceverlenende 

instelling verdienen zichzelf ruim terug. Dat wil zeggen, als ook de 

formule, strategie van positionering, de toegevoegde waarde, de 

collectie en de prijskwaliteitverhouding, kloppend zijn.

Het is een interessant fenomeen dat er partijen zijn die het lukt om 

puur met het bieden van de laagste prijs te slagen. Het is een lastige 

tak van sport, maar bijvoorbeeld Action en de Ierse keten Primark 

laten zien dat het mogelijk is. Er staan grote rijen voor de paskamers 

van Primark. Maar in hoeverre je trouwe klantrelaties opbouwt met 

lage prijzen is zeer de vraag.

Klanten bind je door ze aandacht te geven. Leg als retailer je oor bij 

klanten te luisteren. Ze zijn bereid hun mening te geven, en daarop 

verder bevraagd te worden. Coolblue, een webshopketen met 

daarnaast enkele fysieke winkels, meet online veel klantgegevens, 

en heeft  bijvoorbeeld een directeur klanttevredenheid die dagelijks 

klanten belt om naar hun ervaringen te informeren.  

Tot slot: het online verkoopkanaal groeit nog steeds, dus daar liggen 

kansen. Het meeste succes wordt geboekt door de combinatie met 

bricks. Zorg met bricks en clicks altijd voor een goede 

crosschannelstrategie.’    
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 Tegenvallende nieuwverkopen in 2013 rekening van verkooppieken in 2012

 Onroerend goed in veel gevallen een molensteen

 Klantinformatie onderbenut in huidige businessmodel

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

De autobranche bestaat uit importeurs, dealers, handelaren in auto-

onderdelen en onderhouds- en reparatiebedrijven. Dealers zijn 

merkgebonden of universeel. Merkgebonden bedrijven zijn merk-

dealers en -reparateurs die door de fabrikant als zodanig zijn erkend. 

Nieuwe auto’s worden vooral via het merkkanaal afgezet. Universele 

autobedrijven zijn niet merkgebonden. Beide typen autobedrijven 

verkopen gebruikte auto’s en verrichten reparaties en onderhoud. In de 

onderhouds- en reparatiemarkt zijn grote (gespecialiseerde) ketens 

actief. In dit rapport ligt de focus op universele en merkdealers.

De afgelopen vier jaar hebben de verkoopcijfers van nieuwe personen-

wagens grote pieken en dalen gekend. Slechts deels werden die  

bepaald door conjuncturele ontwikkelingen. De fiscale beprijzing van 

automobiliteit bepaalde in sterke mate zowel het aankoopmoment, als 

de keuze voor een auto. Consumenten haalden, als dit financiële winst 

opleverde, aankopen naar voren, met als gevolg dat de verkopen in de 

periode daarna scherp daalden. Ook de keuze voor een auto wordt 

door dit mechanisme bepaald. Merken met auto’s in lage bijtellings- 

niveau’s zijn gewild, terwijl een merk dat niet aan die normen voldoet, 

uit de gratie raakt. Deze ontwikkeling maakt de bedrijfsvoering voor 

autobedrijven extra moeilijk. In periodes voor de aanpassing van CO2-

grenswaarden zijn vraag en verkoopdruk enorm. Dealers gaan over tot 

grote aantallen voorregistraties, met soms onverantwoorde risico’s 

voor liquiditeits- en balansposities. Marges worden uit het oog 

verloren, waarbij de rol van importeurs niet moet worden onderschat. 

Door het naar voren halen van aankopen volgt er na de verkooppiek 

een periode van stilte in de showrooms. In 2012 trad tweemaal een 

dergelijke verkooppiek op, waardoor 2013 het jaar van de rekening 

gaat worden met sterk tegenvallende nieuwverkopen. Om te over-

leven richt een groeiend aantal dealers zich op universele concepten. 

Het genereren van meer onderhoud en schadereparaties van het niet-

eigen-merk is echter geen gemakkelijke uitweg, omdat juist in dat 

segment sprake is van hevige concurrentie en een krimpende markt.

Het verdienmodel in de autoretail is onhoudbaar. Alle inkomsten-

bronnen, van nieuwverkopen en aftersales tot de verkoop van 

occasions, staan onder druk. Er hebben zich nieuwe aanbieders gemeld 

die online nieuwe en tweedehands auto’s verkopen. De concurrentie is 

groot en in alle geledingen is sprake van overcapaciteit. Daarbij drukken 

in veel gevallen hoge kosten voor onroerend goed het bedrijfsresultaat. 

Nog nieuwe verkooppaleizen zijn in eigen bezit of er zijn via langjarige 

huurcontracten, hoge verplichtingen aangegaan. Dat goede verkoop-

jaren eindigen met een rendement van bijna nul, is eigenlijk logisch.  

De enige oplossing hiervoor is een structurele krimp van het aantal 

showrooms. Dit moet leiden tot een aanmerkelijke stijging van het 

aantal verkochte auto’s per showroom. Dit proces verloopt nu nog te 

traag, omdat het afstoten van onroerend goed flinke verliezen met zich 

meebrengt. Feitelijk is het onroerend goed de molensteen die stevige 

krimp van het verkoop- en servicekanaal in de weg staat. Kansen voor 

de branche zijn er aan de kant van de klantbenadering. Die klant laat bij 

zijn keuze de kosten van gebruik steeds zwaarder meewegen. In het 

huidige businessmodel is het gebruik van klantinformatie uit eigen 

systemen verre van optimaal. Door met die informatie klanten proactief 

te benaderen, is zowel in het verkoop- als in het aftersaleskanaal nog 

veel te winnen. 

Aantal autobedrijven: 18.940

Aantal werkzame personen: ca. 82.000

Geschatte omzet autobedrijven: EUR 47,4 mrd

Verkoop nieuwe personenauto’s: 502.445

Wagenpark personenauto’s: 8.126.000

Verkoop occasions autobedrijven: 1,04 mln

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’
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Onderhoud en reparatie loopt deuken op

Fiscale stimulering zorgt voor trendbreuk

Export occasions niet alleen maar voordelen 

BRON: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

Bron: CBS

Bron: RDC Datacentrum

Bron: VWE

 ▶ De daling van de nieuwverkopen met 9,5% en lagere volumes in 

de aftersales hebben in 2012 geleid tot een omzetdaling van 5,7%.

 ▶ Tot enkele jaren geleden vormde de aftersales een stabiele basis 

onder de omzet. In de aftersales dalen de volumes echter al enige 

tijd en is er sprake van prijserosie. Ook de komende jaren zal deze 

trend doorzetten. De omzetontwikkeling zal daardoor nog 

gevoeliger worden voor pieken en dalen in de nieuwverkopen.

 ▶ In 2013 verwacht ABN AMRO een omzetdaling van 8% en een 

daling van de nieuwverkopen van 15 tot 20%. 

 ▶ De autoservicemarkt krimpt. Daarvoor zijn een aantal redenen: on-

derhoudsintervallen van auto’s worden langer, de groei van het wa-

genpark stagneert, het aantal schadegevallen neemt af en de prijs-

druk stijgt door sterke onderhandelingsposities van leasebedrijven 

en verzekeraars.

 ▶ Ook wordt reparatie en onderhoud in economisch mindere tijden 

uitgesteld of slechts deels uitgevoerd.

 ▶ Er komen nieuwe EU harmoniseringregels voor de APK. Het is nog 

onduidelijk hoe die gaan uitpakken, maar er is onrust in de branche 

over een mogelijke derving van inkomsten uit de APK.

 ▶ Na een jarenlange stijging is het aandeel van de kleinere auto’s, de 

segmenten small en city, in 2012 gedaald en weer onder de 50% 

gekomen.

 ▶ Het verkoopjaar 2012 werd sterk bepaald door de zakelijke markt. 

Er werd geanticipeerd op aanscherping van CO2-normen, waardoor 

verkopen naar voren werden gehaald. Het grotere aandeel van 

auto’s in het C- en D-segment, met veel populaire leasemodellen, 

laat zich hierdoor verklaren.

 ▶ In 2012 is door het grotere aandeel auto’s in het B- en C-segment 

de trend naar downsizing gebroken en de gemiddelde verkoopprijs 

gestegen.

 ▶ In 2012 is de export van occasions met 18% gestegen naar 

325.000. 

 ▶ De occasionmarkt profiteert van de sterk gegroeide export. Het 

zorgt voor een beperking van het aanbod op de binnenlandse 

markt. Dit had een stabiliserende werking op de tot voor kort 

dalende prijzen. Ook vinden veel incourante modellen hun weg via 

de export.

 ▶ Keerzijde van de sterk gegroeide export is, dat de inkomsten uit 

aftersales van deze veelal onderhoudsgevoelige auto’s (inclusief 

APK) wegvallen. Dit zorgt voor een aanzienlijke inkomstenderving 

voor dealers en garagebedrijven.
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 Ook in 2013 zal de branche geen positieve resultaten tonen

 Herstel dhz-branche pas mogelijk na duurzaam herstel woningmarkt

 Branchevreemde aanbieders vormen bedreiging via online kanaal

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

De doe-het-zelfbranche (dhz) omvat bouwmarkten, verf- en behang-

speciaalzaken (vbs), ijzer- en gereedschappenzaken, breedpakketzaken 

en overige doe-het-zelfwinkels. Breedpakketzaken zijn feitelijk kleine 

bouwmarkten met een verkoopvloeroppervlakte van minder dan 1.500 

m2. Belangrijke productgroepen binnen de branche zijn ijzerwaren, 

gereedschap, sanitair, verf, behang, keukens, hout- en bouw-

materialen. Bouwmarkten verkopen steeds vaker branchevreemde 

artikelen als bloemen en planten, fietsen, witgoed en meubels. 

De dhz-branche wordt al geruime tijd geplaagd door sterk terug-

lopende volumes. Onder invloed van een stagnerende woningmarkt 

zagen dhz-winkels hun volumes sinds 2008 met bijna een kwart 

verminderen. De reactie van de branche op dit volumeverlies bestond 

uit een toename van branchevreemd aanbod en verschillende 

pogingen de marges te verhogen. Vanwege de forse concurrentie in 

de branche en de prijsfocus bij de consument, zijn directe prijs-

verhogingen om de marge te verstevigen lastig. Als alternatief heeft er 

een aanpassing van het assortiment plaatsgevonden, waarbij vooral 

het aandeel private label is toegenomen. Parallel met de daling van het 

volume, loopt ieder jaar het aantal verkooppunten van dhz-artikelen 

terug. Sinds 2007 is het aantal verkooppunten met 17,5% (490 

winkels) verminderd. Het totale vloeroppervlakte is echter flink 

uitgebreid, gedreven door de wens een zo compleet mogelijk 

assortiment te bieden. Dit  heeft er voor gezorgd dat een gemiddelde 

bouwmarkt tegenwoordig ruim 2.800 m2 beslaat, tegen 2.300 m2 in 

2005. Deze trend bleef niet beperkt tot de bouwmarkten: ook de 

gemiddelde vloeroppervlakte van breedpakketzaken en speciaalzaken 

nam toe. Dit zijn ook de segmenten waar de afname van verkoop-

punten het hardst heeft toegeslagen. Vooral zelfstandige, niet-

gebonden ondernemers hebben het moeilijk. Niet alleen hebben zij 

soms opvolgingsproblemen, ook de inkoopkracht – en daarmee de 

concurrentiepositie – blijft achter ten opzichte van ketengebonden 

concurrenten. 

De dhz-branche is in de huidige economische crisis dubbel geraakt. 

Factoren die de retailsector in hun greep houden, worden versterkt door 

de heersende malaise op de huizenmarkt, waar de bodem van het dal 

volgens ABN AMRO nog niet is bereikt. Wel legt de toegenomen 

betaalbaarheid een bodem onder de markt. Herstel van de woningmarkt 

is een voorwaarde voor duurzaam herstel in de dhz-branche. De kracht 

van de branche is deskundig advies, directe beschikbaarheid van het 

product en benodigde nevenproducten en de mogelijkheid een product 

ter plekke te beoordelen. Kennis van de klant en zijn verwachtingen en 

een onderscheidende visie zijn daarnaast ook factoren die bijdragen aan 

het succesvol functioneren van dhz-zaken. Ook in deze tijd. Met het 

terugvallen van het aantal structurele verbouwingen, zijn de grotere 

ketens zich gaan richten op decoratieve elementen van het bouwen. 

Niet alleen vanwege margevoordelen, maar ook omdat hier 

onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie valt te 

halen. Inmiddels hebben enkele fysieke ketens de online markt 

betreden, tot voor kort een blinde vlek. De vraag is of dit niet too little, 

too late is, gezien de recente interesse van gevestigde online retailers 

(zoals Bol.com en Coolblue) in dit segment. Bouwmarkten hebben een 

achterstand, maar kunnen zich onderscheiden door hun brede 

assortiment en het geven van advies over de totale klus. 

Omzet totale branche: EUR 3.461 mln 

 ▶ waarvan bouwmarkten: EUR 2.704 mln

 ▶ waarvan vbs: EUR 343 mln

 ▶ waarvan ijzerwaren: EUR 203 mln 

 ▶ waarvan breedpakket: EUR 211 mln

Totaal aantal winkels: 2.300

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’
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DGN (Hubo, Multimate, Fixet), 371

Maxeda (Praxis, Formido), 120

Intergamma (Karwei, Gamma), 296

Hornbach, 9

Kluswijs, 18

IBW, 5

Omzetdaling accelereert 

Bedrijfsresultaat stabiliseert

Omzet dhz-branche beweegt mee met woningmarkt

 Ketenvorming lijkt te stabiliseren

Bron: Mixonline, GfK, ABN AMRO Economisch Bureau

Bron: HBD

Bron: CBS, *verwachting ABN AMRO

Bron: Vakblad Mix, ABN AMRO Economisch Bureau

 ▶ In 2012 daalde de omzet met 10,8%. Dit was het vijfde jaar op rij 

dat de omzet daalde, hoewel niet eerder zo sterk. 

 ▶ De hardste klappen vielen ook in 2012 bij de breedpakket- en ijzer-

warenzaken, met een omzetdaling van respectievelijk 32% en 

34%. Bij de bouwmarkten bleef de daling beperkt tot 4,9%.

 ▶ Bouwmarkten blijven marktaandeel winnen, ook in een neergaande 

markt, ten koste van de speciaalzaken.

 ▶ Het bedrijfsresultaat in de branche bedraagt 6%. Voor het begin 

van de economische crisis en de stagnatie op de woningmarkt  

bedroeg dit nog ruim 8,5%.

 ▶ Het exploitatiebeeld van de dhz-branche vertoont de laatste vier 

jaar een vergelijkbaar beeld. Ook tussen de segmenten onderling 

zitten geen grote verschillen.

 ▶ Opvallend is het grote verschil in inkoopwaarde tussen bouwmark-

ten en breedpakketzaken. Het aandeel van de inkoopwaarde is bij 

bouwmarkten beduidend hoger dan bij de kleinere breedpakket- 

zaken die een vergelijkbaar assortiment kennen.

 ▶ Tussen de ontwikkeling van de woningmarkt en de omzet in de 

dhz-branche is een duidelijk verband zichtbaar. 

 ▶ Sinds 2008, aan het begin van de crisis, is de omzet in de dhz- 

branche met 22% gedaald. Het aantal woningtransacties lag in 

2012 28% lager dan in 2008.

 ▶ Een afname van het aantal verhuizingen leidt tot lagere dhz- 

omzetten. Maar dit verband is niet één op één. Uitstel van  

verhuizen, of zelfs afstel, bevordert ook verbouw en onderhoud  

aan bestaande huisvesting.

 ▶ De ketenvorming bij bouwmarkten en breedpakketzaken is 

ongekend. Drie grote ketens (DGN, Intergamma en Maxeda) 

beheersen 96% van de markt.

 ▶ Het totaal aantal vestigingen in de dhz-detailhandel neemt af, maar 

vooralsnog weten bouwmarkten en breedpakketzaken zich goed 

staande te houden. Hun totale marktaandeel nam dan ook toe in 

2012 en bedraagt nu 84%.

 ▶ Vooral verf- en behangspeciaalzaken en winkels in ijzerwaren 

hebben het moeilijk. Hun aantal nam met 8% af in 2012. Hun 

marktaandeel kromp naar ruim 15%.
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 In 2012 omzet van drogisterijen met 2,5% gestegen

 Prijsstijging belangrijkste oorzaak van de omzetgroei

 Drogist zal steeds meer voorzien in de adviesbehoefte van de klant

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

Drogisterijen houden zich bezig met de verkoop van drogisterij-

artikelen, zoals lichaamsverzorgende producten (bijvoorbeeld 

deodorant en shampoo), zelfzorggeneesmiddelen zonder recept en 

decoratieve en verzorgende cosmetica. Naast deze productgroepen, 

die tot het kernassortiment behoren, verkopen veel drogisterijen 

steeds vaker branchevreemde artikelen zoals speelgoed. Van de 

drogisterijen is 87% onderdeel van een keten, franchiseorganisatie of 

een in- en/of verkooporganisatie. 

In 2012 is de omzet van de drogisterijen met 2,5% gestegen. 

Belangrijkste aanjager voor deze groei is een prijsstijging van 2,4% 

geweest. De volumes bleven met een kleine groei van 0,1% praktisch 

stabiel. Een stabilisering van de volumes is, gezien de forse daling in 

andere non-food detailhandelsbranches, als relatief goed te 

kwalificeren. Dit komt onder andere door het feit dat drogisterijen 

noodzakelijke producten, zoals zelfzorggeneesmiddelen en lichaams-

verzorgende producten, verkopen. Consumenten blijven deze 

producten, ondanks een daling in de koopkracht, aanschaffen. Echter, 

uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen Company blijkt dat ook 

decoratieve cosmetica een bijdrage heeft geleverd aan de omzetgroei. 

Dit productsegment, met het subsegment ‘nails’ als koploper, heeft 

een omzetgroei van 4% laten zien. Consumenten gaan voor hun 

cosmetica in deze tijd eerder naar de goedkopere drogist, dan naar  

de duurdere speciaalzaak. Hierdoor profiteren drogisterijen van de 

prijsbewustheid van de consument. De andere kant van die prijs-

bewustheid is de hoge promotiedruk bij drogisterijen. Met 

aantrekkelijke aanbiedingen probeert de drogist de klanten de  

winkel in te krijgen. Niet alleen concurreren de fysieke drogisten 

namelijk met elkaar, ook het aantal online verkopen in deze branche 

neemt toe. De afgelopen vijf jaar zijn de online verkopen in het 

segment waar persoonlijke verzorging onder valt, ieder jaar met 

dubbele cijfers toegenomen. De hoge concurrentie zorgt voor druk op 

de marges, die vooral bij zelfstandige ondernemers erg hard aankomt.

Door overheidsmaatregelen daalt de koopkracht. Hierdoor zal de 

consument ook in 2013 nog de hand op de knip blijven houden. Het 

wordt dan ook geen gemakkelijk jaar voor de detailhandel. De drogist 

profiteert van de vlucht uit de duurdere speciaalzaken, maar ondervindt 

meer concurrentie uit andere hoek, bijvoorbeeld van supermarkten. 

Door branchevervaging kan de consument op steeds meer plekken 

typische drogisterijproducten kopen. De hoge mate van concurrentie 

zorgt voor een prijsdruk. Hierdoor krijgt het eigen merk een steeds 

belangrijker positie in de schappen van de drogist. Maar drogisterijen 

hoeven niet alleen op prijs te concurreren. Ook service en advies zijn 

aspecten die belangrijk zijn voor de klantbeleving en daarom een 

concurrentievoordeel op kunnen leveren. Zelfzorgmedicijnen lenen zich 

bij uitstek voor extra advies en service. Hierdoor krijgt de zelfzorg-

adviseur een belangrijkere rol in de drogisterij. Door de vergrijzing wordt 

de adviesbehoefte van een belangrijke klantengroep groter. Bovendien 

heeft deze groep een blijvende belangstelling voor gezondheid en 

uiterlijk. Maar ook andere klantengroepen, zoals jonge gezinnen met 

baby’s, zouden goed van advies voorzien kunnen worden. Verder biedt 

de grotere vraag naar dieetproducten en de toenemende populariteit 

onder mannen voor cosmetica de drogisterijen een kans om de omzet 

te verhogen. 

Aantal winkels: 2.730

Aantal betaalde banen: 24.100 

Netto omzet per winkel: EUR 1,05 mln 

Netto omzet per fte: EUR 226.000

Omzet per m2 winkelvloer: EUR 5.000

Gemiddeld winkelvloeroppervlakte: 212 m2

www.drogistensite.nl
www.KNDB.nl
www.HBD.nl
www.ANDB.nl

drogisterijen
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 ▶ De omzet van drogisterijen is de afgelopen jaren gegroeid. Dit in 

tegenstelling tot veel andere non-food detailhandelsbranches, die 

hun omzet zagen dalen. 

 ▶ Tijdens de crisis zijn de volumes wel duidelijk gedaald, maar door 

een stijging van de prijs wisten de drogisterijen dit te compen-

seren. Die prijsstijging is in 2012 de reden geweest van de 

omzetgroei.

 ▶ Voor het komende jaar verwacht ABN AMRO dat de consument  

de hand nog op de knip houdt, maar dat de drogisterij goed 

gepositioneerd is om haar omzet te behouden. 

 ▶ Drogisterijen hebben in 2011 een bedrijfsresultaat van 5% laten 

zien.

 ▶ De inkoopwaarde van de omzet en de personele kosten zijn de  

belangrijkste kostenposten. Het blijft voor drogisterijen van belang 

om te investeren in goed personeel. De zelfzorgadviseur, die een 

steeds belangrijkere rol inneemt bij de drogist, kan de klant goed 

bedienen, mits er in opleiding en kennis is geïnvesteerd. 

 ▶ Het aantal drogisterijen is in 2012 gestabiliseerd op 2.730 winkels, 

een afname met meer dan 10% sinds 2002. Wel nam afgelopen 

jaren het gemiddelde winkelvloeroppervlakte toe (schaalvergro-

ting). 

 ▶ Met grotere winkels en assortimentsuitbreiding proberen  

drogisterijen de klant naar de winkel te krijgen. 

 ▶ Drogisterijen hebben te maken met branchevervaging. Drogisterij-

en verkopen branchevreemde producten en bijvoorbeeld super-

markten verkopen steeds meer drogisterijproducten. 

 ▶ Volgens cijfers van het HBD zijn in 2011 de totale bestedingen aan 

drogisterijartikelen, met bijna 1%, licht toegenomen ten opzichte 

van het jaar ervoor. 

 ▶ Met EUR 1.114 miljoen heeft lichaamsverzorging het grootste aan-

deel in deze branche: 27% van de totale bestedingen.

 ▶ De decoratieve cosmetica is de grootste groeitak geweest. In 2011 

en 2012 is de omzet van deze productenlijn gegroeid. 
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 Omzet daalt door gebrek aan nieuwe producten en zuinige consument

 Online verkoop biedt ook voor fysieke winkel nog voldoende kansen

 Consolidatie zal zich verder voortzetten

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

Elektronicawinkels is de verzamelnaam van winkels die zich bezig 

houden met de verkoop van elektronica-apparatuur. Hieronder vallen 

grote huishoudelijke apparaten (wasmachines, koelkasten), klein 

huishoudelijke apparatuur (stofzuigers, keukenapparatuur), audio- en 

videoapparatuur (incl camera’s), telefoonapparatuur, computers en 

randapparatuur en gameconsoles. Vaak horen complementaire 

producten als DVD’s, audio, software en spellen ook tot het 

assortiment. 

Winkels in consumentenelektronica beleven zware tijden. Daar waar 

flatscreens het aanzien van de huiskamer hebben veranderd en smart-

phones en tablets het gedrag van menig burger veranderden, heeft dit 

de branche maar weinig opgeleverd. De afgelopen 5 jaar zijn de 

omzetten gekrompen. In 2012 daalden de bestedingen bij elektronica-

winkels met ca 2,5%, ongeveer een zelfde krimp als in 2011. In 2011 

was er nog wel een kleine toename van de verkoopvolumes, maar in 

2012 nam het volume ook af, met ongeveer 0,5%.

Tussen productgroepen zitten grote verschillen. Vooral bij digitale 

camera´s en bruingoed (audio, video) zijn de verzadigingsverschijnselen 

groot. Beide markten hebben te weinig productvernieuwing in het 

productenpakket om de consument over te halen om zijn TV of home-

cinema te vervangen. En de smartphone neemt voor veel mensen de 

plaats in van de (film)camera. Daarbij dalen de prijzen van de producten 

flink, wat resulteert in (scherp) dalende omzetten van betreffende 

productcategorieën. De vernieuwing binnen het telecomsegment is wel 

groot, en dan met name bij de smartphones. Daar wordt de consument 

wel verleid tot regelmatige vervanging, wat natuurlijk ook met het 

abonnement- en verkoopsysteem te maken heeft. De groei in het 

telecomsegment neemt wel af, maar bedroeg in 2012 nog altijd bijna 

10% (GfK). Huishoudelijke apparatuur wordt meestal gekocht ter 

vervanging; hier schommelt de markt een beetje rondom de nul de 

afgelopen jaren. Wel zijn daar de koffiemachines aan een opmerkelijke 

opmars bezig.

De branche is met een flinke transformatie bezig. De strijd om de con-

sument in een krimpende markt heeft geresulteerd in heftige concur-

rentie, die op zijn beurt tot een consolidatieslag heeft geleid. In vijf jaar 

tijd verdween één op de zeven winkels en zijn er klinkende namen verlo-

ren gegaan. Ook online retail is daar debet aan. Bij de aankoop van elek-

tronica gebruikt de meerderheid van de potentiële kopers dit kanaal als 

belangrijkste informatiemedium. Die aankoop wordt steeds vaker online 

gedaan, maar de consument kiest nog wel massaal voor de aankoop in 

de winkel. Naar schatting 10-15% van de elektronica wordt online aan-

geschaft. Dat is eigenlijk nog best weinig als men bedenkt dat de karak-

teristieken van elektronica zich uitstekend lenen voor online verkoop. Bij 

computers en randapparatuur heeft de consument minder schroom om 

online te kopen dan bij bruin- en witgoed. Dat heeft waarschijnlijk te 

maken met het feit dat de keuze voor computerapparatuur eenvoudiger 

is vanwege een minder gedifferentieerd aanbod. En bij witgoed wil men 

graag in de winkel goede afspraken maken over bijvoorbeeld installatie. 

De toekomst is aan cross-channel. Een winkel kan niet meer zonder een 

goed werkend ‘internetapparaat’. Maar het blijkt ook dat succesvolle  

e-tailers met graagte én succes in het fysieke winkellandschap aan- 

wezig willen zijn. Hierdoor en door de beperkte groeiverwachtingen zal 

de consolidatie in de branche de komende jaren doorzetten.

Aantal winkels: 1910

Gemiddelde winkelvloeroppervlakte: 307 m2

Omzet per winkel: EUR 1,7 mln

Omzet per m2 winkelvloer: EUR 5.000

Omzet per fte: EUR 300.000

Omzet per werkzaam persoon: EUR 186.000

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’
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Bron: CBS

Bron: HBD
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 ▶ De omzet van winkels in consumentenelektronica is in 2012 met 

2,6% afgenomen. Het volume daalde met 0,4%, terwijl de prijzen 

met 2,2% omlaag gingen.

 ▶ De opbouw van de omzet gedurende het jaar kende een aantal 

‘pieken’ en ‘dalen’. In het voorjaar was er een gunstige omzet-

ontwikkeling die te maken had met de TV-evenementen rondom 

het EK-voetbal en Olympische Spelen. In september piekte de 

omzet met een toename van bijna 9% (j-o-j) als gevolg van de 

BTW-verhoging per 1 oktober. Na beide ‘pieken’ daalde de omzet 

in de maand(en) daarna weer fors.

 ▶ Wit- en bruingoedzaken hebben een marktaandeel van ruim 60% 

op de markt voor consumentenelektronica. De afgelopen jaren 

heeft het kanaal enkele procentpunten in het marktaandeel 

gewonnen. Dat kan o.a. komen door een inhaalslag van verkopen 

via websites van fysieke winkels. Deze worden namelijk ook tot de 

winkelverkoop gerekend en niet tot de verkoop van ‘web-only’ 

winkels.

 ▶ Daarmee zijn de wit- en bruingoedzaken nog steeds behoorlijk do-

minant in het verkoopkanaal. Het aandeel van webwinkels in de 

verkoop van wit- en bruingoed lijkt te stabiliseren. 

 ▶ Het aantal winkels in de branche neemt verder af. Er zijn grotere 

formules verdwenen, maar ook veel kleine zelfstandigen met 

slechts een of een paar winkels. 

 ▶ In de afgelopen 5 jaar is bijna een kwart van de winkels in bruin- en 

witgoed verdwenen. Ook het aantal computershops is geslonken; 

de afgelopen 5 jaar sloot ongeveer 10% van de winkels de deuren.

 ▶ De grotere dynamiek binnen het telecomsegment laat zich ook 

zien in de ontwikkeling van het aantal vestigingen. Het aantal tele-

comwinkels heeft zich goed gehandhaafd de afgelopen jaren.

 ▶ De meeste huishoudelijke apparaten worden meestal pas 

vervangen als ze defect zijn. Dat betekent een vrij stabiele markt. 

In het segment grote keukenapparatuur wordt wel de last onder-

vonden van de stagnerende huizenmarkt.

 ▶ Wasautomaten, koelkasten en afwasautomaten vertegenwoor-

digen bijna eenderde van de totale markt voor huishoudelijke 

apparatuur die bijna EUR 1,9 mld groot is.

 ▶ Een opvallende stijger is het segment koffiezetapparaten. Via pads, 

cups en versgemalen bonen weet de consument naast gemak ook 

kwaliteit steeds beter te waarderen. 
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 Omzet al enkele jaren onder druk

 Buitenlandse, pure online spelers transformeren de markt

 Deskundigheid en persoonlijke service blijken doorslaggevend

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

De detailhandel in kleding omvat winkels in dames- en/of herenboven-

kleding, baby- en kinderkledingzaken, bodyfashion (lingerie) en 

gemengde kledingzaken. Van alle bestedingen aan kleding komt ruim 

70% terecht bij kledingwinkels. Damesmode beslaat met circa 38% 

het grootste deel van de omzet. De branche kampt in toenemende 

mate met een verschuiving naar het online kanaal, voornamelijk 

vanwege toetreding van grote buitenlandse spelers als Zalando op de 

Nederlandse markt. De online omzet in kleding groeide in 2012 met 

15,8%. De totale omzet in kleding kromp in deze periode met 2,8%.

De kleine omzetdaling van 2011 van 1,4% werd gevolgd door een 

grotere daling van 2,8% in 2012. Vooral teruglopende volumes drukken 

de omzetcijfers. Teruglopende consumentenbestedingen en een 

verschuiving naar het digitale kanaal zorgen ervoor dat de fysieke 

kledingwinkel de afzet in 2012 voor het tweede jaar op rij zag 

afnemen. De impact verschilde overigens per segment. Zo werd 

herenmode in 2012 het hardst geraakt, terwijl deze branche in 2011 

nog gespaard bleef. Baby- en kindermode had in 2012 juist de minste 

last van afnemende bestedingen. Wel leek in 2012 de spreiding binnen 

segmenten groter dan in voorgaande jaren. CBW-MITEX rapporteerde 

dat zo’n 20% van de ondernemers hun resultaten op peil wist te 

houden of zelfs wist te verbeteren ten opzichte van 2011. Dalende 

katoenprijzen, zeker in de eerste helft van het jaar, zorgden ervoor dat 

verkoopprijzen relatief laag konden worden gehouden. Prijzen stegen 

wel, maar over de hele lijn minder dan in voorgaande jaren. In online 

retail is kleding, na elektronica en boeken, de derde grootste product-

groep en nog steeds een van de snelste groeiers. Waar de totale 

online retailmarkt met 9% groeide in 2012, groeide de online omzet in 

kleding nog met dubbele cijfers. Toetreding van grote buitenlandse 

spelers en directe verkoop door fabrikanten zijn hier de voornaamste 

aanjagers. Zij dwingen fysieke retailers om ook aandacht te schenken 

aan het online kanaal, dat vooral voor oriëntatie inmiddels onmisbaar is 

geworden. 

Ook voor 2013 verwacht ABN AMRO dat de resultaten van de branche 

onder druk blijven staan, onder invloed van een blijvend negatief 

vertrouwen en een verdere koopkrachtdaling. Dit dwingt winkeliers 

kritisch te kijken naar hun kostenstructuur. Vooral ook omdat de 

toenemende rol van het internet als oriëntatiepunt de markt 

transparanter maakt, wat leidt tot prijsdruk. Dit maakt voor kleinere 

ondernemers vooral nichemarkten interessant, omdat zij hier enigszins 

kunnen ontkomen aan de prijs- en margedruk van de modebranche. 

Belangrijk sellingpoint is persoonlijke service, die online toch lastiger te 

bieden is. Vooral bij luxe merken en producten zit hier de absolute 

meerwaarde. Consumenten geven aan deskundigheid en beschikbare 

voorraad belangrijker te vinden dan het gehanteerde prijsniveau. 

Tegelijkertijd zorgt het internet er voor dat de consument steeds beter 

beslagen ten ijs komt: het kennisvoordeel van de winkelier verdwijnt, 

waardoor onderscheidend vermogen gezocht moet worden in het 

meedenken met de klant. Hiermee kan ook de loyaliteit in de 

modebranche worden verhoogd. Deze is nu bijzonder laag: slechts 8% 

van de consumenten ziet de laatst bezochte winkel als favoriet. Cross-

channelopties (zoals verkoopzuilen) zullen steeds vaker ingezet worden 

om de grens tussen de fysieke en online winkel op te heffen en 

consumenten een zo groot mogelijk assortiment aan te kunnen bieden.

Aantal kledingwinkels: 17.670

Omzet: EUR 9,9 mrd (excl. BTW) 

Omzet 2011 per winkel: EUR 560.000

Aantal werknemers: 82.200 

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’
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Nederlander besteedt EUR 703 per jaar aan kleding

Bron: CBS

Bron: HBD
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 ▶ De volume- en omzetontwikkeling in de kledingbranche is nauw 

gerelateerd aan de conjunctuur. De sterke volumedaling in 2011 

zette door in 2012.

 ▶ In 2011 deden stijgende grondstofprijzen voor het eerst sinds 2007 

de verkoopprijzen stijgen. Een daling van de katoenprijs in de 

eerste helft van 2012 temperde verdere prijsstijgingen.

 ▶ De volumes in de kledingbranche stegen tussen 2001 en 2007 met 

18%. Sindsdien daalden de volumes met 8,5%.

 ▶ Door schaalvergroting hebben winkeliers inkoopvoordeel kunnen 

realiseren. De inkoopwaarde als percentage van de omzet daalde 

van 56% in 2002 naar 53% in 2012.

 ▶ Personeelskosten en huisvestingskosten stegen in deze periode 

echter, waardoor het bedrijfsresultaat is gedaald naar 4%.

 ▶ Voor het uitbreken van de huidige economische crisis kende de 

sector nog een bedrijfsresultaat van 8%.

 ▶ Het online aandeel in de bestedingen aan kleding en schoenen  

is gegroeid van 2% in 2007 naar meer dan 7% in 2012  

(EUR 730 miljoen).

 ▶ Het belangrijkste onderscheidende vermogen van online winkelen 

is volgens consumenten tijdgerelateerd. Online winkelen kost  

relatief weinig tijd en men kan winkelen wanneer het uitkomt.

 ▶ Groeide de online kledingverkoop in 2007 nog met meer dan 35% 

jaar op jaar, daarna is zij niet meer boven een (nog steeds respec-

tabele) 20% uitgekomen.

 ▶ De bestedingen per hoofd aan kleding zijn opnieuw gedaald in 

2012.

 ▶ Van alle bestedingen aan mode komt ruim 70% in kledingwinkels 

terecht, een lichte daling ten opzichte van 2008. In de afgelopen 

jaren zagen branchevreemde aanbieders, zoals supermarkten, de 

bestedingen aan kleding juist licht toenemen.

 ▶ Ook de aanwas van grote online spelers zet het percentage van de 

bestedingen in kledingwinkels onder druk. 
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 Omzetgroei zwakt af, maar blijft nog steeds substantieel

 Economische crisis ook voelbaar online

 Consument denkt steeds minder in afzonderlijke kanalen

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

Online retail omvat de verkoop van producten en diensten via internet 

aan particulieren. De branche bestaat uit spelers die puur als web-

winkel opereren (pure players) en bedrijven die fysieke winkels met 

een webwinkel combineren (cross-channel). De meeste daarvan 

komen voort uit traditionele winkels, maar andersom komt ook voor. In 

deze Visie op Sectoren ligt de nadruk op de online verkoop van 

producten.

De afzet van non-food producten via fysieke winkels laat al enkele 

jaren op rij een forse daling zien. Dit probleem is niet los te zien van de 

economische tegenwind, maar ook de groei van online retail speelt 

onmiskenbaar een rol. Een groei die ook in deze economisch 

moeilijkere tijden doorzet, hoewel het tempo lijkt af te nemen. In 2012 

is de totale omzet aan non-food producten uitgekomen op EUR 4,97 

miljard, een toename van 18% ten opzichte van 2011. Voor het eerst 

dook de jaar op jaar groei van online retail als geheel onder de 10%, 

waarmee de dalende trend in het groeitempo wordt doorgezet. Ter 

vergelijking: in 2007 groeide de omzet nog met 38% ten opzichte van 

het voorgaande jaar. Het lijkt er op dat de economische crisis ook 

invloed begint te krijgen op de online retail, ondanks de nog steeds 

stevige groeicijfers. Het totaal bestede bedrag per consument daalde 

in 2011 (met 0,3%), hoewel dit in 2012 weer herstelde, met 13% tot 

EUR 922. Ook de gemiddelde besteding per bestelling is de laatste 

twee jaar gedaald, van EUR 120 in de eerste helft van 2010 tot  

EUR 110 in dezelfde periode in 2012. Over heel 2012 komt dit bedrag 

uit op EUR 111, tegen EUR 119 in 2010. Deze daling is voornamelijk 

toe te schrijven aan het toegenomen aandeel van software (apps) in 

de online verkopen. De Nederlandse online retail wordt voornamelijk 

beheerst door enkele grote spelers: van de totale omzet van Neder-

landse online retailers wordt 78% door de 100 grootste partijen 

gerealiseerd. 

De groei is er bij online retail nog niet uit. Zelfs na de forse groei van de 

afgelopen jaren, met 134% tussen 2008 en 2012, beslaat het online 

aandeel in de totale retail nog steeds slechts 5,6%. Een substantieel 

aandeel met nog steeds voldoende opwaarts potentieel, hoewel het 

tempo van de groei zal afnemen. Verdere groei van de online omzet  

zal voornamelijk de fysieke winkelomzet kannibaliseren: gezien de 

economische omstandigheden verwacht ABN AMRO dat de 

consumentenbestedingen de komende jaren niet of nauwelijks zullen 

groeien. Kansen voor online spelers zijn te vinden in nichemarkten, waar 

ze ’superspecialist’ kunnen zijn. Een dergelijke positie verbetert de 

vindbaarheid van de winkel. En mits duidelijk en overzichtelijk 

gepresenteerd, is een groot en gericht assortiment aantrekkelijk genoeg 

om de voordelen van de fysieke winkel, het ’vastpakken’ en ’gras-

duinen’, grotendeels teniet te doen. Toch biedt offline ook voor online 

spelers kansen: De consument denkt niet in kanalen en wil naar 

believen switchen tussen on- en offline, zonder daarbij in te leveren op 

de winkelervaring. Dit biedt aan fysieke winkels kansen, als zij online 

samenwerking zoeken met leveranciers, andere retailers of pure online 

spelers. De mogelijkheden bestaan om in de fysieke winkel zelf, online 

extra assortiment aan te bieden. 

Omzet online retail producten: EUR 4,97 mrd

Aandeel e-shoppers onder 12- t/m 74-jarigen: 75%

Aandeel frequente e-shoppers: 54%

Aandeel online verkopen in detailhandel: 6%

Bestedingen per online koper per jaar: EUR 922

 

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’
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Omzetgroei in een lagere versnelling

Ook ouderen kopen steeds meer online

Gemiddelde uitgaven per online koper stijgen nog steeds

Het aantal mobiele kopers neemt toe

Bron: Blauw Research / Thuiswinkel.org

Bron: CBS / ABN AMRO Economisch Bureau

Bron: Blauw Research / Thuiswinkel.org

Bron: Blauw Research / Thuiswinkel.org

 ▶ In 2012 is in Nederland voor ruim EUR 4,97 miljard via internet 

gewinkeld (excl. diensten). Een groei van 18% ten opzichte van 

2011.

 ▶ Online retail behaalde een respectabel groeicijfer, afgezet tegen  

de ontwikkelingen in de offline retail (-3,8% omzet in 2012). Toch 

neemt het groeitempo online af.

 ▶ De komende jaren verwacht ABN AMRO aanhoudende groei, 

hoewel groeicijfers van 30-40% over de hele lijn verleden tijd  

zullen zijn.

 ▶ Circa 95% van de Nederlanders tussen 12 en 75 jaar beschikt  

over een internetaansluiting. Daarvan deed in 2012 80% één of 

meer aankopen via internet.

 ▶ In de grafiek staan de percentages van alle Nederlanders tussen  

12 en 75 jaar die aankopen via internet doen. 

 ▶ De afgelopen jaren is de groei vooral gerealiseerd in de 

leeftijdsgroepen boven 45 jaar. Omdat de participatiegraad bij deze 

groep nog relatief laag is, valt hier de meeste winst te behalen.

 ▶ In 2011 daalden de uitgaven per online koper voor het eerst. In 

2012 herstelden de uitgaven weer en kwamen zelfs voor het eerst 

boven de EUR 900 per koper.

 ▶ De frequentie van aankopen is in 2012 gestegen naar 8,3 maal per 

online koper. Het gemiddeld bestede bedrag per aankoop daalde 

daarmee naar EUR 111.

 ▶ De groei van online verkopen komt grotendeels voor rekening van 

nieuwe kopers. In totaal deden 300.000 mensen in de eerste zes 

maanden van 2012 hun eerste online aankoop.

 ▶ Het aantal mobiele kopers stijgt snel. Sinds de tweede helft van 

2010 is het aantal online shoppers vanaf mobiele apparaten, 

gegroeid met 159% en het plafond is nog niet bereikt.

 ▶ De smartphone is vooralsnog populairder dan de tablet. Van de 

aankopen vanaf mobiele apparaten, gebeurde 69% via een 

smartphone.

 ▶ Ondanks de mogelijkheid om overal online te winkelen, wordt 66% 

van de aankopen vanaf een mobiel apparaat gewoon thuis gedaan. 

Onderweg is dat 15% en op het werk 10%. 
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 Afzet schoenenbranche gedaald in 2012

 Voorsprong fysieke winkel als oriëntatiepunt slinkt

 Aantal online verkopen stijgt hard

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

In de schoenendetailhandel worden dames- en herenschoenen, 

kinderschoenen, laarzen, sportschoenen, sandalen en pantoffels 

verkocht. Onder het assortiment vallen tevens accessoires als veters, 

onderhoudsmiddelen en lederwaren, zoals riemen en tassen. De VGS 

(Vereniging Grootwinkelbedrijven in Schoenen) is de branche-

vereniging, die via haar leden iets meer dan de helft van de markt 

dekt.

Hoewel de omzet van schoenenzaken in 2011 nog steeg met 2%, is 

deze in 2012 fors gedaald met bijna 4%. Dit is vooral te danken aan 

het volume, dat 3,5% lager uitkwam dan het jaar ervoor, tegen een  

volumedaling van 2,5% voor de detailhandel als geheel. Groeide de 

schoenenbranche in 2011 nog harder dan de totale detailhandel, in 

2012 krimpt zij ook sterker. Vooral de opkomst van grote internationale 

online aanbieders zal hier een rol hebben gespeeld. Dankzij sterke 

prijsconcurrentie en een aantrekkelijk winkelmodel met veel aandacht 

voor convenience en retourneren, weten zij in korte tijd een sterke 

groei te realiseren. Inmiddels koopt 27% van de consumenten  

schoeisel online en oriënteert zelfs 33% zich online voor de volgende 

aankoop. De fysieke winkel blijft daarmee vooralsnog het belangrijkste 

oriëntatiekanaal, maar verliest zijn voorsprong snel. Op het moment 

dat de voorsprong op het gebied van oriënteren is verdwenen, zal ook 

de positie op het gebied van aankopen waarschijnlijk snel veranderen. 

Veel winkels spelen hier op in door zelf ook online filialen te openen, 

hoewel het op internet lastig opboksen is tegen grote ketens, vanwe-

ge de vindbaarheid van de winkel, voorraden, logistiek en de grootte 

van het assortiment. Deze achterstand kan teniet worden gedaan door 

samenwerking met andere fysieke retailers in een gezamenlijke online 

winkel, of door de samenwerking juist te zoeken met grote online  

spelers. Denk hierbij aan partnerprogramma’s of online shop-in-shops.

Voor 2013 verwacht ABN AMRO dat de consumentenbestedingen 

verder dalen. Dit onder invloed van aanhoudende onzekerheid over de 

economische situatie, bezuinigingsmaatregelen van de overheid en een 

verdere daling van de koopkracht.

Daarnaast worden retailers geconfronteerd met fabrikanten die recht-

streeks verkopen aan consumenten en met een verdere groei van het 

online kanaal. Dit gaat ten koste van fysieke winkels. Nieuwe verticale 

samenwerkingsvormen tussen fabrikanten en retailers zijn mogelijk voor 

het optimaliseren van crosschannelstrategieën, om zo de totale 

schoenenmarkt een impuls te geven. Zo is het nu al mogelijk om in 

samenwerking met fabrikanten, in de fysieke winkel online meer aan te 

bieden dan alleen de aanwezige collectie. Ook bieden schoenenwinkels 

inmiddels, net als kledingzaken, steeds sneller wisselende collecties 

aan. Hiermee proberen ze consumenten meerdere malen per jaar te 

verleiden. De grootste winst zit hem echter in het binden van de grote 

groep klanten die nog steeds de fysieke winkel zien als primair 

oriëntatiepunt. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de klantloyaliteit 

bij schoenenzaken laag is. Slechts 8% van de consumenten noemt de 

laatst bezochte winkel als favoriet. Door onderscheidend vermogen en 

vooral ook goede service en loyaliteitsprogramma’s, is het mogelijk om 

hier snel winst te behalen en de marge per bestaande klant te 

verhogen.

Aantal bedrijven: 1.425 

Aantal winkels: 3.400

Omzet per winkel: EUR 594.000

Omzet per fte: EUR 150.000

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’
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 Volume schoenenzaken op dieptepunt

Dalende inkoopwaarde gecompenseerd door personeelskosten

Groei internetverkopen neemt af 

Bestedingen daalden licht in 2012

Bron: CBS

Bron: HBD

Bron: Thuiswinkel.org, CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

 ▶ Na een kleine omzetgroei in 2011, de eerste sinds 2006, is de 

omzet van schoenenzaken in 2012 fors gedaald, met 3,8%.

 ▶ De omzetdaling werd vrijwel volledig veroorzaakt door een terugval 

in het volume van 3,5%.

 ▶ Voor het eerst sinds 2005 is de prijs van schoenen juist licht 

gedaald, met 0,4%. Dit door toenemende transparantie op de 

markt en concurrentie van (goedkopere) online aanbieders.

 ▶ De stijging van de inkoopwaarde voor schoenenzaken lijkt een halt 

toegeroepen. Vorig jaar daalde de inkoopwaarde licht, naar 53%. 

Daarvoor steeg de inkoopwaarde van 52% in 2009 tot een hoogte-

punt van 54% in 2011.

 ▶ Stijgende personeelskosten deden dit voordeel echter teniet,  

waardoor het bedrijfsresultaat 4% bleef. In 2009 was het bedrijfs-

resultaat tweemaal zo hoog.

 ▶ De inkoopwaarde van schoenenzaken is met 53% laag ten opzichte 

van de gehele detailhandel (66%).

 ▶ Het online aandeel in de bestedingen aan kleding en schoenen 

 is gegroeid van 2% in 2007 naar meer dan 7% in 2012  

(EUR 730 miljoen).

 ▶ Het belangrijkste onderscheidende vermogen van online winkelen 

is volgens consumenten tijdgerelateerd. Online winkelen kost  

relatief weinig tijd en men kan winkelen wanneer het uitkomt.

 ▶ Groeide de online kledingverkoop in 2007 nog met meer dan 35% 

jaar op jaar, daarna is zij niet meer boven een (nog steeds respec-

tabele) 20% uitgekomen.

 ▶ •De bestedingen aan schoenen zijn in 2012 uitgekomen op een 

bedrag van ruim EUR 2,2 miljard, vergelijkbaar met het niveau van 

2008.

 ▶ Het bedrag dat de consument besteedt aan kleding (EUR 703 per 

hoofd) ligt, ondanks de stijging van de besteding aan schoenen, 

nog steeds ver boven het bedrag dat de consument aan schoenen 

uitgeeft (EUR 133).

23schoenen
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 Branchevreemde aanbieders vooral bij sportkleding en -schoeisel stevige concurrent

 In 2013 zal blijft de omzet van sportspeciaalzaken dalen

 Sporter is bij oriëntatie en aankoop opvallend sterk crosschannel actief

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

Sportspeciaalzaken zijn zowel bedrijven met een algemeen assor-

timent in sportschoenen, sportkleding en sportartikelen, als winkels 

die zich richten op specifieke sporten, zoals de duiksport, ruitersport, 

golf of algemene outdoor activiteiten. In grootte variëren ze van kleine 

eenmanszaken tot megastores. De samenwerkingsgraad in de 

branche is het afgelopen decennium flink gestegen. Van de sportzaken 

valt momenteel circa 70% onder een keten, franchiseorganisatie of 

een in- en/of verkooporganisatie. De overige 30% wordt aangeduid als 

niet-samenwerkende zelfstandigen. 

Ondernemers in de sportdetailhandel hebben de afgelopen jaren niet 

alleen last van economische tegenwind. Dalende koopkracht en een 

lager beschikbaar inkomen zijn de belangrijkste oorzaken van al vier 

jaar dalende omzetten. Er zijn echter ook een viertal structurele 

ontwikkelingen in de distributieketen die de positie van sportzaken 

aantasten. Ten eerste heeft branchevervaging in geen andere non-food 

retailbranche zo hard toegeslagen. Kleding- en schoenenwinkels, 

warenhuizen, doe-het-zelfzaken; vele partijen azen mee op een 

graantje uit de sport- en recreatieruif. Met dumpprijzen concurreren zij, 

met alle gevolgen van dien voor de marges. Ook hebben sportspeciaal- 

zaken te maken met concurrentie van webshops. In de sportmarkt zijn 

een aantal pure online spelers actief. Met scherpe prijzen en een 

agressieve inzet van marketing hebben zij marktaandeel veroverd. 

Terwijl grote sportspeciaalzaken en -ketens inmiddels ook online 

verkopen, lijkt het alsof de zelfstandige (franchise-) ondernemers de 

boot missen. Dit is echter niet juist. Veel van deze ondernemingen 

hebben op de lokale markt een stevige positie. Verwevenheid met het 

lokale verenigingsleven is in veel gevallen hun levensader. De derde 

verandering in de distributieketen is het opzetten van eigen lifestyle-

winkels door grote sportfabrikanten. Met een merkwebshop en 

premium-producten, zijn zij een extra concurrent. Ook de vierde 

ontwikkeling valt binnen het kader van concurrentie. Grote inter-

nationale ketens verkennen de Nederlandse markt en zijn in enkele 

gevallen al toegetreden.

Het klassieke verdienmodel van de sportretailer knelt. Nieuwe toe-

treders, nieuwe technologie en laagconjunctuur maken het bepalen van 

een strategie moeilijk. Het onderscheidend vermogen van de sport-

speciaalzaak is en blijft productkennis met professioneel advies. Bij de 

productgroepen sportschoeisel en sportartikelen is dit voor de sporter 

van doorslaggevend belang bij het maken van een keuze. Onontbeerlijk 

daarbij is kennis over het werkgebied, doelgroepen en de sportende 

klant. Het juiste assortiment, afgestemd op de klantwensen, en 

persoonlijk advies zullen het verschil maken. De sportende klant hecht 

veel waarde aan winkelen wanneer het hem of haar uitkomt. De sporter 

is bovenal crosschannel actief: in de oriëntatiefase is het belang van 

online voor de sporter al bijna even groot als de fysieke winkel. 

Moderne technologie maakt het mogelijk het beperkte fysieke 

assortiment in de winkel uit te breiden met een online winkel. Daarmee 

kan aan klanten ter plekke een bredere en diepere collectie worden 

aangeboden. Het toetreden van fabrikanten en groothandels tot het 

verkoopkanaal is in eerste instantie een bedreiging, maar biedt ook 

kansen voor nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen. De 

fysieke winkel kan zijn functie behouden, maar wordt tegelijkertijd (af-)

leveradres van artikelen die bij de merkfabrikant of groothandel online 

zijn besteld. 

Aantal sportspeciaalzaken: 1.570

Omzet per winkel: EUR 440.000 

Omloopsnelheid formule generalist: 2,7 (2011)

Omloopsnelheid niet-gebonden zelfstandige: 

2,4 (2011)

Omzet per m2 winkelvloer: EUR 2.400 

Marktaandeel sportspeciaalzaken: circa 51%

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’
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Ook in 2013 zal de omzet van sportspeciaalzaken krimpen

Bedrijfsresultaat verder onder druk

Krimpend marktaandeel

 Crosschannel de manier om sporter te bereiken

Bron: CBS, GFK, ABN AMRO Economisch Bureau

Bron: HBD, ABN AMRO Economisch Bureau 

Bron: HBD, ABN AMRO Economisch Bureau

BRON: ABN AMRO ken uw klant

 ▶ In 2012 is de omzet van sport- en recreatieartikelen volgens het 

CBS met 6,3% gedaald. 

 ▶ GFK registreerde voor de verkoop van sportkleding in 2012 een 

kwartaalomzetgroei van respectievelijk +3%, -11%, +9% en -4%. 

De verkoop van sportkleding kent een seizoenspatroon met pieken 

in het tweede kwartaal en in de nazomer. ABN AMRO schat in dat 

de jaaromzet aan sportkleding circa 4% is gedaald in 2012.

 ▶ Het zwakke economische klimaat met een laag consumenten-

vertrouwen en stijgende werkloosheid, zal ook in 2013 leiden tot 

een daling van de omzet.

 ▶ In 2007 bedroeg het bedrijfsresultaat van sportspeciaalzaken nog 

8%. In vijf jaar tijd is dit gedaald tot circa 4%. 

 ▶ Online aanbieders hebben gezorgd voor grotere prijstransparantie 

en een toename van de concurrentie. De prijzen, en daarmee de 

marges, staan onder druk. De prijzen in de branche stegen in 2012 

slechts 0,8%, ruim onder de inflatie van 2,5% in Nederland.

 ▶ Huisvestingskosten zijn gemiddeld 9%, maar variëren sterk. Vooral 

bij algemene sportzaken die in winkel- of stadscentra zitten, liggen 

ze ruim boven dit gemiddelde.

 ▶ Van de totale sportretailmarkt in 2012–- bijna EUR 1 miljard groot – 

hadden sportspeciaalzaken met 51% nog verreweg het grootste 

marktaandeel. Dit aandeel daalt de laatste jaren. Bij sportartikelen 

valt de daling mee, maar bij sportkleding en -schoeisel is er door 

branchevervaging en opkomst van online retail flink marktaandeel 

verloren.

 ▶ Het marktaandeel van webwinkels lijkt met 8% laag. Dit is de 

omzet die wordt gemaakt in pure webwinkels. Omzet via het 

online kanaal van een fysieke winkel wordt tot de omzet van sport-

speciaalzaken gerekend. 

 ▶ In de sportbranche hechten klanten evenveel waarde aan ‘winkelen 

wanneer het uitkomt’ als aan ‘locatie / bereikbaarheid’. 

 ▶ Van alle branches in de non-food detailhandel zijn de zogenaamde 

‘lost sales’ in de sportspeciaalzaken het hoogst. Dat wil zeggen dat 

de klant de winkel verlaat zonder een product te kopen, terwijl hij 

dat wel van plan was. 

 ▶ Beide voorgaande punten passen in het beeld van de sportende 

consument. Deze beweegt zich crosschannel. Bij sportkleding zal 

dit op korte termijn de leidende manier van aankopen worden.
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supermarkten
 Ook in 2012 groeide de omzet van supermarkten

 Aandeel huismerken zal nog verder toenemen

 Belang online wordt steeds breder onderkend, maar verdienmodel lastig

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

Supermarkten zijn het belangrijkste kanaal voor de verkoop van 

voedings- en genotmiddelen aan de consument. De uitgaven aan food 

in de supermarkten betreffen voornamelijk vlees, dranken, zuivel en 

kruidenierswaren. In het assortiment van non-foodproducten zijn 

drogisterijartikelen en was- en reinigingsmiddelen belangrijke 

bestedingsgroepen. Nederland telt een aantal grote supermarkt-

organisaties met verschillende supermarktformules. Zo zijn er 

fullservicesupermarkten als Albert Heijn en Jumbo, versus discounters 

als Aldi en Lidl.

In 2012 steeg de omzet van supermarkten met 3%. Een stijging die 

voor het overgrote deel toe te rekenen valt aan een hoger prijsniveau 

(+2,2%). De prijsstijging lijkt een gevolg van hogere grondstofprijzen 

die supermarkten gedwongen waren door te berekenen, ondanks de 

stevige onderlinge prijsconcurrentie. Sinds het begin van de crisis is 

de omzet van supermarkten per kwartaal met gemiddeld 2,5% 

gegroeid. Dit is een zeer respectabele score vergeleken met de 

detailhandel als totaal, waar in diezelfde periode een gemiddelde 

omzetdaling van 0,75% per kwartaal zichtbaar was. Toch zijn de 

gevolgen van een voorzichtige en prijsbewuste consument ook in de 

supermarkt merkbaar. Vergeleken met het langetermijngemiddelde 

blijft de omzetgroei de laatste tijd achter. En hoewel het aantal 

kassabonnen toeneemt, neemt het gemiddeld bestede bedrag per 

bon af. Ook het aandeel private label in de verkopen en de promotie-

druk stijgen al enkele jaren. De consument kiest eerder voor 

aanbiedingen of de goedkopere alternatieven voor bekende A-merken. 

Overigens zegt diezelfde consument erg weinig verschil te zien tussen 

de verschillende supermarkten. En dat zal niet snel veranderen. Twee 

partijen beheersen meer dan de helft van de markt en over de gehele 

lijn is een verschuiving zichtbaar naar discountformules. De nadruk 

blijft steeds maar liggen op prijsconcurrentie en –acties in plaats van 

op service en onderscheidend vermogen.

Voor 2013 verwacht ABN AMRO dat de consumentenbestedingen 

verder zullen dalen. Dit onder invloed van aanhoudende onzekerheid 

over de economische situatie, bezuinigingsmaatregelen van de overheid 

en een verdere daling van de koopkracht. Hoewel supermarkten hier 

bestendiger tegen zijn dan non-food retailers, merken ook zij de effecten 

van de crisis. Groeicijfers zijn lager dan in de jaren voorafgaand aan de 

economische crisis en zijn voornamelijk prijsgedreven. De marges staan 

onder druk vanwege een sterk prijsbewuste consument. De sterke 

concurrentie zorgt ervoor dat ook in 2013 bij de gevestigde ketens geen 

eind zal komen aan de prijzenoorlog. Het ”Elke dag lage prijzen”-principe 

van Jumbo drukt prijzen en de concurrentie reageert door het gebruik 

van veel en langlopende acties, wat de promotiedruk opdrijft. Om 

gedeeltelijk aan de prijsdruk te ontsnappen, kan worden ingezet op 

onderscheidend vermogen. Bijvoorbeeld door het invoeren van eigen 

huismerken of het aanbieden van streekproducten. Ook zien we vaker 

multiformatstrategieën binnen formules. Denk hierbij aan AHtoGo of 

CoopCompact. Verschillende ketens hebben inmiddels ook ‘pick-up-

points’ geopend, waar klanten online bestelde boodschappen kunnen 

ophalen – een trend die ook in 2013 zal doorzetten. Op deze manier 

wordt ingespeeld op de steeds grotere rol van internet als oriëntatie-

kanaal, om te helpen bepalen wat ’s avonds op tafel komt.

Aantal supermarkten: 4.440

Aantal mini-supers (< 150m2): 1.450 

Netto omzet per winkel: EUR 5,5 mln 

Aantal werknemers: 245.300

Netto omzet per fte: EUR 276.000 

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’

www.hbd.nl
www.cbl.nl 
www.distrifood.nl
www.foodholland.nl
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Omzet supermarkten blijft groeien 

Marges dun in supermarktbranche 

Marktaandeel Lidl stijgt fors

Aandeel huismerken neemt toe

Bron: CBS

Bron: HBD

Bron: Nielsen, ABN AMRO Economisch Bureau

Bron: CBS

 ▶ De omzetontwikkeling in supermarkten blijkt niet sterk gerelateerd 

aan de conjunctuur.

 ▶ Supermarkten laten, ondanks de economische crisis, nog steeds 

groeicijfers zien. De omzetgroei ligt vanaf 2009 echter wel onder 

het langetermijngemiddelde.

 ▶ De omzetgroei is de laatste jaren ook sterk prijsgedreven, ondanks 

stevige prijsconcurrentie tussen supermarkten onderling en de 

hoge promotiedruk.

 ▶ Door de verhoogde inkoopprijzen en sterke prijsconcurrentie staan 

de marges van supermarkten al geruime tijd onder druk. 

 ▶ De marge van supermarkten ligt gemiddeld rond de 2%. Dit is veel 

lager dan de marges van non-foodbranches in de detailhandel. 

 ▶ Ten opzichte van voorgaande jaren zijn in 2012 de verkoopkosten 

(opgenomen onder ‘overig’) bijna verdubbeld.

 ▶ Voor het tweede jaar op rij was Lidl de grootste groeier. Het markt-

aandeel van deze discounter groeide in 2012 van 6,7% naar 7,5%.

 ▶ Met de conversie van de Super de Boer- en C1000-winkels naar de 

Jumbo-formule steeg het aandeel van deze formule weliswaar nog 

meer, maar het marktaandeel van de totale Jumbo Group Holding 

bleef stabiel.

 ▶ Albert Heijn zag zijn marktaandeel, door overname van enkele 

C1000-winkels, in 2012 licht toenemen, van 33,5% naar 33,7%.

 ▶ Het omzetaandeel van huismerken groeit de laatste jaren gestaag 

en nadert de 30%. Gezien het aandeel in de ons omringende 

landen, dat richting de 50% gaat, is er nog voldoende opwaarts 

potentieel.

 ▶ Huismerken worden door retailers ingezet om zich te onder-

scheiden van de concurrent, maar ook de doorgaans hogere 

marges op huismerken zijn aantrekkelijk. 

 ▶ De consument is steeds minder loyaal aan A-merken. Klanten zien 

nog maar weinig verschil met huismerken. Het merendeel denkt 

zelfs dat huismerk- en A-merkproducten uit dezelfde fabriek 

komen.
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woonzaken
 Zesde jaar op rij omzetdaling voor woonzaken

 Bestedingen daalden met 7,5%: meer dan ooit tevoren

 Haperende woningmarkt blijft de branche ook in 2013 parten spelen

Branchebeschrijving

Trends en ontwikkelingen

Onze visie

Kerngegevens Websites

De branche woonzaken omvat een aantal verschillende winkeltypen. 

Naast de gemengde zaken zijn er winkels gespecialiseerd in 

woningtextiel, vloeren (parket, laminaat en kurk), meubels, bedden, 

verlichtingsartikelen, keukens en badkamers. Ook woonwarenhuizen 

vallen onder deze branche. Woonzaken hebben een relatief groot 

winkelvloeroppervlakte ten opzichte van andere branches in de 

detailhandel en komen vrij weinig voor in hoofdwinkelcentra. 

De woonbranche is binnen de retailsector waarschijnlijk de branche die 

het hardst geraakt wordt door de economische crisis. Bedrijfs-

resultaten in deze branche worden niet alleen beïnvloed door factoren 

als consumentenbestedingen en –vertrouwen, waar de retail als 

geheel mee kampt, maar ook door het stilvallen van de woningmarkt, 

waarvan de invloed onmiskenbaar is. Een verhuizing blijft de aanleiding 

om het interieur te vernieuwen en nieuwe meubels, vloeren etcetera 

aan te schaffen. Het samenspel tussen een afwachtende consument 

en een stilgevallen woningmarkt heeft ervoor gezorgd dat woonzaken, 

sinds het begin van de crisis in 2008, bijna een kwart van hun afzet 

hebben zien verdwijnen. In 2012 bedroeg de volumedaling 8,4%, de 

grootste daling sinds 2009 (11%). Ook het aantal banen in de branche 

nam fors af, van 44.900 in 2008 naar 40.600 in 2012. Woonzaken 

reageerden door de focus in het assortiment te verleggen naar 

goedkopere producten. De concurrentie van branchevreemde 

aanbieders is de afgelopen jaren toegenomen. Doe-het-zelfzaken, 

maar ook tuincentra, nemen steeds vaker woonartikelen op in hun 

assortiment. Ook internet speelt een steeds grotere rol. Oriëntatie 

voor nieuwe meubels vindt steeds vaker online plaats: in 2012 

oriënteerde 49% van de consumenten zich online. De aankoop zelf 

vindt echter voornamelijk nog in de fysieke winkels plaats, hoewel 

online hier voet aan de grond begint te krijgen: 16% van de meubel-

verkopen verliep online in 2012.

Ook in 2013 zal de woonbranche het nog moeilijk hebben. Aan de kant 

van de huizenmarkt is een daling van de productie zichtbaar en ook het 

aantal transacties zal niet van vandaag op morgen hersteld zijn. Volgens 

ABN AMRO trekken ook de consumentenbestedingen niet snel aan. 

Overheidsbezuinigingen leiden tot een koopkrachtverlies en de blijvend 

negatieve economische berichtgeving drukt het consumenten-

vertrouwen. Ondernemers in deze branche zullen zich dan ook moeten 

onderscheiden om in een krimpende markt toch klanten voor zich te 

winnen. Profilering op internet is hierbij essentieel. Een professionele 

webshop, maar ook extra online dienstverlening (advies, planningstools) 

kan bijdragen aan een positieve klantbeleving. 

Samenwerkingsverbanden met andere retailers of online shop-in-

shopoplossingen kunnen de overheadkosten van online shops relatief 

laag houden. Voor producten die op maat worden gekocht of een hoge 

investering vragen, blijven zien, voelen en proberen echter toch 

belangrijke elementen in het koopproces. De fysieke winkel blijft 

daarom een belangrijk kanaal voor woonwinkels. Hoewel consumenten 

aangeven persoonlijke service belangrijker te vinden dan prijs, blijft prijs 

ook een belangrijk middel om onderscheidend vermogen te leveren, 

vooral in verhouding tot geboden kwaliteit.

Aantal winkels: 8.900

Gemiddeld winkelvloeroppervlakte gemengde 

zaken: 1.784 m2

Gemiddeld winkelvloeroppervlakte meubel-

speciaalzaken: 1.146 m2

Gemiddeld winkelvloeroppervlakte keuken- 

zaken: 644 m2

Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie ’Prognoses economie en sectoren’

www.cbw-mitex.nl
www.meubel.nl

28

www.cbw-mitex.nl
www.meubel.nl


-1,0% 

-4,2% 

-13,0% 

-0,8% 

-9,3% 

-0,2 

-0,1 

-0,1 

0,0 

0,1 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Totaal woonzaken Meubelspeciaalzaken 

Woningtextielzaken 
Slaapspeciaalzaken 

Keukenspeciaalzaken 

-3,0% 

Overig

Woonspeciaalzaken(Woon)warenhuizen

Doe-het-zelfzaken

67% 

15% 1% 

17%

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 

In
de

x 
(2

00
1 

= 
10

0)
 

Tr
an

sa
ct

ie
s 

(x
10

00
) 

Woningtransacties (l-as) Omzet woonwinkels (r-as) 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

8.000 

9.000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

x 
1 

m
ln

 E
UR

 

Omzetniveau in 2011 24% lager dan in 2008

Marktaandeel woonspeciaalzaken daalt fors

Woonbranche beweegt mee met woningmarkt

Bestedingen woninginrichting in 2012  fors gedaald 

Bron: CBW-Mitex

Bron: HBD

Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

 ▶ Voor het zesde jaar op rij daalde de omzet van woonwinkels.  

De omzetdaling in 2012 bedroeg 9,3%. 

 ▶ Geen enkel segment kende een positieve omzetontwikkeling. Het 

hardst werden keukenspeciaalzaken geraakt. Hun omzet daalde 

met 15,8% in 2012.

 ▶ ABN AMRO verwacht dat er in 2013 nog geen ruimte is voor groei, 

doordat het aantal huizentransacties op een laag niveau blijft en de 

consumentenbestedingen dalen. 

 ▶ In de grafiek zijn de marktaandelen weergegeven van verkoop- 

kanalen van grote meubels. Onder grote meubels worden onder 

andere banken, stoelen, kasten, bedden en tafels verstaan. 

 ▶ Het marktaandeel van woonspeciaalzaken daalt met 10% ten  

opzichte van 2011 en komt daarmee voor het eerst onder de 75%.

 ▶ Het verloren marktaandeel van woonspeciaalzaken is vrijwel  

volledig terecht gekomen bij woonwarenhuizen als IKEA en HEMA. 

Die zagen hun marktaandeel groeien met 7%.

 ▶ Tussen de ontwikkeling van de woningmarkt (aantal transacties) en 

de omzet in de woonbranche is een duidelijk verband zichtbaar.

 ▶ Sinds 2008, bij het begin van de crisis, is de omzet in de woon-

branche met 24% gedaald. Het aantal woningtransacties lag in 

2012 28% lager dan in 2008.

 ▶ Met de negatieve verwachtingen voor de woningmarkt ziet het 

ernaar uit dat ook 2013 een moeizaam jaar wordt voor de woon- 

zaken.

 ▶ De bestedingen aan woninginrichting staan al vanaf 2008 onder 

druk. 

 ▶ In 2012 daalden de bestedingen in deze branche met 7,5%, naar 

EUR 6,4 miljard. Nog niet eerder daalden de bestedingen zo fors.

 ▶ Binnen de totale bestedingen aan woninginrichting zijn de uitgaven 

aan grote meubelen, keukens en vloerbedekking het grootst. 

29woonzaken



leeswijzer

Deze leeswijzer geeft u inzicht in de opbouw van de branche-

analyses en geeft bovendien een verklaring van enkele veel 

gebruikte termen.

De brancheanalyses bestaan uit twee volledige pagina’s. Op de 

eerste pagina staan achtereenvolgens de volgende onderdelen: 

De eerste pagina van de 
brancheanalyse

 ▶ Drie bullets

De drie bullets bovenaan de pagina geven de kern van de analyse 

weer. In drie korte zinnen wordt een kernachtige samenvatting 

van de brancheanalyse weergegeven.

 ▶ Het blok ‘Branchebeschrijving’

Het blok ‘Branchebeschrijving’ geeft een beknopte omschrijving 

en definitie van de branche. De belangrijkste karakteristieken van 

de branche worden hierin beschreven.

 ▶ Het blok ‘Trends en ontwikkelingen’

Het blok ‘Trends en ontwikkelingen’ gaat in op de huidige 

ontwikkelingen in de branche. De tijdspanne van dit blok ligt in 

veel gevallen tussen maart 2012 en maart 2013. In dit blok wordt 

in sommige gevallen ook enkele jaren teruggekeken om de 

huidige ontwikkelingen en trends beter te kunnen begrijpen.

 ▶ Het blok ‘Onze visie’

Het blok ‘Onze visie’ geeft de visie over de branche weer van de 

sector economen van ABN AMRO Economisch Bureau. De 

analyse heeft betrekking op het huidige jaar (2013) en in sommige 

gevallen het komende jaar (2014).

 ▶ Het blok ‘Kerngegevens’

Het blok ‘Kerngegevens’ geeft een overzicht van de meest 

relevante (economische) indicatoren die kenmerkend zijn voor de 

branche. De gegevens hebben betrekking op 2012, tenzij anders 

vermeld. Bij het zoeken naar de gegevens voor dit blok is gebruik 

gemaakt van een veelheid van bronnen. Er is vooral gebruik 

gemaakt van de gegevens van het CBS, maar tevens zijn andere 

bronnen geraadpleegd, zoals brancheorganisaties, onderzoek- en 

adviesbureaus, kranten, tijdschriften, internet en overheids-

instanties (waaronder product- en bedrijfschappen, ministeries). 

De tweede pagina van de  
brancheanalyse
Op de tweede pagina van de brancheanalyse staan vier 

verschillende figuren. In de balk boven de figuren staat de titel van 

de figuur in het betreffende blok, inclusief een bronvermelding. In 

veel gevallen heeft ABN AMRO Economisch Bureau eigen 

bewerkingen en ramingen gemaakt met behulp van de gegevens 

van de genoemde dataleverancier. Indien een dergelijke 

bewerking heeft plaatsgevonden, dan staat dit vermeld in de balk. 

De figuren op pagina 2 hebben betrekking op economische 

ontwikkelingen. Onderwerpen die hier onder andere kunnen 

worden behandeld zijn: omzetontwikkeling, kostenontwikkeling, 

exploitatiebeeld, exportontwikkeling, aantal bedrijven, 

werkgelegenheid, marktaandelen, en dergelijke.  

Waar staan de letters  ‘r’ en ‘v’ voor  
in de figuren?
In de figuren treft u in sommige gevallen een letter ‘r’ of ‘v’ achter 

het jaartal aan. In deze gevallen staat de ‘r’ voor een raming (op 

basis van beschikbare gegevens t/m bijvoorbeeld november 2011 

is een inschatting gemaakt voor de rest van het jaar). De ‘v’ staat 

voor voorspelling en betreft de verwachting van de betreffende 

sector econoom van ABN AMRO Economisch Bureau.
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Veel gebruikte termen, inclusief 
definities
Tot slot van deze leeswijzer een opsomming van enkele veel 

gebruikte termen in deze publicatie, inclusief de definitie volgens 

ABN AMRO.

 ▶ Definitie ZZP

ZZP staat voor ‘Zelfstandigen Zonder Personeel’. Ondernemers 

die geen personeel in dienst hebben. Het begrip verwijst ook naar 

de term ‘freelancer’.

 ▶ Definitie MKB

MKB staat voor Midden- en KleinBedrijf. In deze publicatie 

hanteren we als definitie voor MKB de volgende veel gebruikte 

tabel:

Categorie onderneming Werknemers Jaaromzet  of jaarlijks 

     balanstotaal

middelgroot < 250 ≤ €  50 mln. ≤ € 43 mln.

klein < 50 ≤ €  10 mln. ≤ € 10 mln.

micro < 10 ≤ €  2 mln. ≤ € 2 mln.

 ▶ Definitie FTE

FTE staat voor ‘full-time-equivalent’. Eén fte staat voor een 

volledige werkweek van 38 uur.

 ▶ Definitie BBP

Bruto Binnenlands Product is de totale waarde van alle in een land 

geproduceerde goederen en diensten in een bepaalde periode.
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colofon

De Visie Op Retail is een uitgave van ABN AMRO. Het rapport is 

geschreven door ABN AMRO Economisch Bureau op verzoek van 

ABN AMRO Sector Advisory.
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Mathijs Deguelle (Mathijs.Deguelle@nl.abnamro.com)

Sector Econoom

ABN AMRO Economisch Bureau

Macro economische analyse
Nico Klene (nico.klene@nl.abnamro.com)

Senior Econoom

ABN AMRO Economisch Bureau
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Joep Auwerda

Journalist/tekstschrijver 

Fotografie interviews
Hannie Verhoeven

Commercieel contact
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ABN AMRO Sector Advisory

Distributie
Website: www.abnamro.nl/retail

Telefoon: 0900-0024 (e 0,10 per minuut)

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door 

ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorg-

vuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch  

ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk 

worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuist- 

heden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in 

dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden  

gewijzigd. 

© ABN AMRO, mei 2013

Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van 

tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt ver-

meld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet 

toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen 

van ABN AMRO. Teksten zijn afgesloten op 15 april 2013.
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