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Macro-economie - Nederland  

Bronnen: CBS, Thomson Reuters Datastream, ABN AMRO Economisch Bureau 

 Lager groeitempo in derde kwartaal 

De Nederlandse economie groeit dit jaar sterk. Zoals 

verwacht remde de groei in het derde kwartaal wel wat 

af, ten opzichte van de forse groei in het tweede 

kwartaal. Kwartaal-op-kwartaal bedroeg de groei 0,4%. 

Een prima cijfer, maar wel een lagere kwartaal groei dan 

gemiddeld in de eurozone (0,6%). 

 Groei uitvoer remt wat af 

De meeste componenten van bestedingen stegen in het 

derde kwartaal, maar de stijging was meestal iets kleiner 

dan in het tweede kwartaal. Ook namen de voorraden af 

en remde de groei van de uitvoer wat af, terwijl de invoer 

juist wat sterker steeg.  

 Positieve signalen van vertrouwen 

De stijging van meerdere indicatoren van vertrouwen in 

de zomer en in oktober, geeft hoop. Die stijging wijst erop 

dat de economie nog steeds goed presteert. Wij gaan er 

vanuit dat het groeicijfer in het vierde kwartaal hoger zal 

uitvallen, waarmee de jaargroei in 2017 ongeveer 3,2% 

bedraagt. Voor 2018 gaan we uit van 2,9% groei.  

 Wereldeconomie groeit in 2018 

Voor 2018 verwachten we opnieuw groei: het bbp neemt 

naar verwachting met 2,9% toe. Daarbij voorzien we een 

versnelling van de groei van de wereldeconomie. Daar 

komt voor Nederland nog extra bij dat de 

overheidsbestedingen flink toenemen, volgens het 

Regeerakkoord. 
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Lager groeitempo, maar vertrouwensindicatoren hoog 

2015 2016 2017 2018 

BBP 2,3 2,1 3,2 2,9 

  Particuliere consumptie 2,0 1,5 2,2 2,3 

  Overheidsconsumptie -0,2 1,1 0,9 3,0 

  Investeringen 11,0 5,2 6,1 5,4 

  Uitvoer 6,5 4,1 5,7 5,0 

  Invoer 8,4 3,9 5,4 5,7 

Consumentenprijzen (CPI) 0,6 0,3 1,6 2,6 

Lonen particuliere sector 1,2 1,6 2,2 2,9 

Voor meer informatie over macro-economische trends, neem contact op met de macro-economen van ABN AMRO. Meer informatie via deze link: contact informatie. 
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https://insights.abnamro.nl/2017/11/prima-groeicijfer-nederlandse-economie-in-derde-kwartaal/
https://insights.abnamro.nl/contact/


Consumentenvertrouwen en consumentenbestedingen 

Bronnen: CBS. Gegevens over bestedingen zijn koopdaggecorrigeerd  
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Consumentenvertrouwen houdt stand 

 Ook in de maand november was het vertrouwen van de 

consument in de economie groot. Deze bleef staan op 

een score van 23.  

 Wat daarbij opviel was de hoge score voor de indicator 

‘gunstige tijd voor grote aankopen’. Deze stond op het 

hoogste punt sinds februari 2001. Met december in 

aantocht was de huidige koopbereidheid gunstig. De 

maand december is immers een maand waarin een piek 

in de omzet en kasstromen plaatsvindt.  

 De meest recente cijfers over de bestedingen door 

consumenten dateren van de maand september. Toen 

groeiden vooral de consumentenuitgaven aan duurzame 

goederen hard. Denk daarbij aan woninginrichting, 

kleding, schoeisel en huishoudelijke producten. 

Daarentegen daalden uitgaven aan voedings- en 

genotmiddelen in die maand. 
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Consumentenbestedingen totaal Bestedingen aan producten Uitgaven aan voeding Bestedingen aan diensten 

*De scores van het consumentenvertrouwen (actueel en historisch) zijn door het CBS herzien, op basis van een nieuwe methodiek. 
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Overige macro-economische indicatoren 

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau  
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Meer woningverkopen in oktober, werkloosheid daalt 

 Het aantal transacties op de woningmarkt groeide met 

16,2% in september, jaar-op-jaar. Voor volgend jaar 

verwachten we echter aan afname van het aantal 

huizentransacties, na vier jaar achtereen met jaargroei. 

 We verwachten echter dat de prijsstijgingen wél 

doorzetten. In oktober van 2017 was de prijsstijging 

8,2%; de grootste stijging sinds januari 2002. Voor 2017 

en 2018 gaat ABN AMRO uit van prijsstijgingen van 

respectievelijk 7,5% en 5%. 

 Er zijn echter wel regionale verschillen te zien. In Noord-

Holland bedroeg de prijsstijging sinds het dal eind 2013 

33%, waarbij sprake was van een verdubbeling in 

Amsterdam. Ook in Utrecht en Zuid-Holland bedroegen 

de stijgingen meer dan 20%. In Zeeland, Drenthe en 

Friesland stegen de prijzen relatief langzaam.  
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Werkloosheid op 4,5% Besteedbaar inkomen hoger** 

*Seizoengecorrigeerd.  **Herziene cijfers  

0

200

400

600

800

1.000

2009
t/m

oktober

2010
t/m

oktober

2011
t/m

oktober

2012
t/m

oktober

2013
t/m

oktober

2014
t/m

oktober

2015
t/m

oktober

2016
t/m

oktober

2017
t/m

oktober

Aantal faillissementen in Retail. (Inclusief automotive, exclusief 

groothandels) 

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reël beschikbaar inkomen Particuliere consumptie

Mutatie in % ten 

opzichte van een jaar 

eerder (2017 en 2018 

= prognose) 

Minder faillissementen in Retail-sector 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2016 feb 2016 juni 2016 okt 2017 feb 2017 juni 2017 okt

Toename woningtransacties in %-mutatie t.o.v. 

dezelfde  maand een jaar eerder 
2017 oktober: +16,2% 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Feb. 2014: 7,9% 

Juli 2008: 3,6% 
Oktober  2017: 4,5% 

Februari  2014: 7,9% 

Juli 2008: 3,6% 
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Bron: CBS. Groothandels en autoretail worden in de branchecijfers genoemd, maar maken geen deel uit van de totale Retail-cijfers (bovenste grafiek). 

 In de eerste drie kwartalen van 2017 stegen de 

verkoopvolumes in de detailhandel met 3,4%, en steeg de 

omzet zelfs met 4,5%.  

 De online Retail groeide flink in omzet in de eerste drie 

kwartalen van het jaar. Daarbij groeit de online omzet van 

fysieke winkels (waarvan bekend) met 22,1%, terwijl de 

omzet van pure webwinkels met 16,8% omhoog ging.  

 Autoretail realiseerde groei in de eerste drie kwartalen, 

geholpen door een herstel van de nieuwverkopen.  

 Doe-het-zelf-winkels werden geholpen door de stevige 

groei in de woningmarkt. Omdat volgend jaar een daling van 

het aantal woningtransacties plaatsvindt, verwachten we wel 

groeivertraging in 2018.   

 Winkels in kleding realiseerden ook groei. De omzet steeg 

(door lagere prijzen) minder hard dan de volumes: maar nog 

wel met 3,9%. In september was sprake van duidelijke groei 

van de verkopen. De weersomstandigheden waren in 2017 

gunstiger dan in dezelfde maand van 2016, toen het warme 

weer zorgde dat het verkopen van winterkleding een 

uitdaging was. Volgens InRetail vond in de maand oktober 

wel een correctie plaats van de omzet.  

 Consumentenelektronicawinkels is een achterblijver. De 

concurrentie van online speelt hierbij een rol, omdat dit om 

producten gaat die gemakkelijk online te vergelijken zijn. In 

het tweede kwartaal van 2017 ging 32% van de bestedingen 

aan consumentenelektronica via internet. 
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Verkopen en omzet omhoog in 2017 
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Ontwikkeling verkoopvolumes Retail 2017 t/m september 
Bij online retail , autoretail en groothandels (non-food) gaat het om (mutatie in) omzet.. Bij  

overige branches om mutatie in volumes.  

*Sinds kort rapporteert het CBS gecorrigeerd voor koopdagen. De cijfers zijn daarop aangepast. Z**over deze branche  zijn alleen nog cijfers over het eerste kwartaal bekend.  

Sectorbeeld 
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 Uitgelicht 

 Deze maand heeft ABN AMRO de Stand van Sectoren 

uitgebracht. Daarin geven we een indicatie van de mate 

van vertrouwen van ondernemers in diverse sectoren.  

 Stimulerende maatregelen van de nieuwe regering 

dragen bij aan een stijging van het beschikbaar inkomen, 

volgend jaar. Dit is ook voor de Retail-sector gunstig. 

 Het vertrouwen wordt natuurlijk ook gevoed door de 

huidige gunstige economische situatie. Het Economisch 

Bureau van ABN AMRO gaat uit van een bbp-groei van 

3,2% in 2017 en 2,9% in 2018. De investeringen, uitvoer 

en consumptie dragen hier allemaal flink aan bij.  

 In meerdere sectoren is het sentiment positief. Zo ook in 

de Retail-sector. Men is bijvoorbeeld optimistisch over de 

verwachte investering.   

 Retailers waren in het derde kwartaal van 2017 positiever 

over hun winstgevendheid. De stijging van de 

verkoopvolumes speelt hierbij een rol. Wat daarbij helpt, 

is dat extra omzet in deze sector vaak direct bijdraagt 

aan de absolute winstgevendheid.  

 Niettemin is de concurrentie in de sector groot. Retailers 

zijn dan ook voorzichtig over de ontwikkeling van 

verkoopprijzen.  

 Het aantal faillissementen in de detailhandel (inclusief 

Automotive) laat in het huidige jaar een duidelijke daling 

zien.  
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Vertrouwen ondernemers hoog in alle sectoren  
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https://insights.abnamro.nl/2017/11/vertrouwen-ondernemers-op-hoog-niveau-in-alle-sectoren/


 Actualiteit  

Foto’s: Omnia, Eataly, Pixabay, Wehkamp 
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Een greep uit het nieuws in de afgelopen periode 

Sector Advisory 

Dynamische prijzen in Retail-sector Eataly onderwijst consument over voeding 

Zit Nederland wel te wachten op Black Friday?  Wehkamp start bezorging op de fiets 

https://nos.nl/artikel/2204709-de-tv-is-in-de-winkel-s-ochtends-goedkoper-dan-s-middags.html
https://insights.abnamro.nl/2017/11/100-000-vierkante-meter-eatertainment-in-bologna/
https://www.nu.nl/ondernemen/5010407/zit-nederland-wel-wachten-black-friday-en-singles-day.html?redirect=1
https://retailtrends.nl/news/50820/wehkamp-start-bezorging-op-de-fiets


 Actualiteit  

Foto’s: Coolblue, Jumbo, Bestebinnenstad.nl, MediaMarktSaturn 
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Een greep uit het nieuws in de afgelopen periode 
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Coolblue wil naar 20 á 25 fysieke winkels  Jumbo gaat voor tientallen stationswinkels 

Breda en Almere verkozen tot  beste binnensteden  Media-Saturn opent ‘virtual reality’-winkel 

http://shoppermarketingupdate.nl/15860/paradepaardje-coolblue-xxl-moet-claim-klantreisbureau-verstevigen/
https://nos.nl/artikel/2202891-na-ah-komt-ook-jumbo-met-mini-super-op-treinstations.html
https://nos.nl/artikel/2202891-na-ah-komt-ook-jumbo-met-mini-super-op-treinstations.html
https://nos.nl/artikel/2204277-gezellig-breda-en-bruisend-almere-hebben-de-beste-binnensteden.html
https://retailtrends.nl/news/50788/saturn-opent-winkel-in-virtual-reality
https://retailtrends.nl/news/50788/saturn-opent-winkel-in-virtual-reality
https://retailtrends.nl/news/50788/saturn-opent-winkel-in-virtual-reality
https://retailtrends.nl/news/50788/saturn-opent-winkel-in-virtual-reality
https://retailtrends.nl/news/50788/saturn-opent-winkel-in-virtual-reality


 Insights 

 100.000 vierkante meter ‘Eatertainment’ in Bologna 

 

 Vertrouwen ondernemers op hoog niveau in alle sectoren 

 

 Retail-verkopen stijgen, maar uitdagingen blijven 

 

 Nieuwe realiteit in food biedt volop kansen 

 

 Consument eet vaker voor ‘onderweg’ 

 

 Speciaalzaak voeding maakt winkelgebied attractiever 

 

 Retail verrast in positieve zin in 2017 

 

 München: meer bier dan braadworst 

 

 Leapp wil consument tot circulariteit verleiden 

 

 Van tweedehands shopping mall tot abonnement op jeans 

 

 Economie biedt Retail steun in de rug 

 

 Faillissementen in autobranche stabiliseren  
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Laatste Retail-berichten op Insights.abnamro.nl/retail 
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Appendix – Contactgegevens, disclaimer en extra informatie A 

Disclaimer 
This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the sector developments in the Netherlands. The information in this document is strictly proprietary and is being supplied to you solely for 

your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for any other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a 

solicitation to make such an offer.  

 

No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on 

behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, or employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from 

any use of such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the information contained in this document after the date thereof.  

 

Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after 

reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product –considering the risks involved- is appropriate within your 

investment activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material. 

 

© ABN AMRO, 2017 

 

Teksten zijn afgesloten op 25 november 2017 
 

Voor meer sectorkennis, zie abnamro.insights.nl                    en volg ons op                via ABNAMROSectorkennis  
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