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Voor de Nederlandse economie springen steeds meer 

seinen op groen. Terwijl eerder vooral industrie en 

transport door exportgroei vaart maakten, slaan nu 

ook de overige bedrijfssectoren het groeipad in. Her-

stel op de huizenmarkt, meer vertrouwen onder con-

sumenten en producenten en toenemende investerin-

gen zorgen voor een kentering. Zorg en overheid profi-

teren slechts in beperkte mate. Mede door een sterke 

focus op uitgavenbeperkingen zijn dit de enige secto-

ren die krimp vertonen. 

Bouw van achterblijver naar koploper  

In de bouw zet de groei door. De bouwproductie neemt al 4 

kwartalen op rij toe, iets dat sinds de hoogtijdagen, net voor 

de kredietcrisis, niet meer is voorgekomen. Voorlopende 

indicatoren wijzen op verder herstel in de tweede helft van 

2014 en in 2015. Zo worden meer bouwvergunningen afge-

geven, meer nieuwbouwwoningen verkocht en zien architec-

ten hun omzet toenemen. Toch kan de vlag bij de meeste 

aannemers zeker nog niet uit. De marges blijven onder druk 

staan door de grote overcapaciteit in de markt. 

 

Groei industrie mindert vaart 

Ook de industrie vervolgt zijn groeipad, hoewel het tempo 

afneemt. Het productieniveau lag het eerste halfjaar van 2014 

circa 2% hoger dan een jaar eerder. De groeipiek lag  

echter eind 2013, daarna heeft de productie zich gestabili-

seerd. Dat de sector dit jaar toch de groei van 2% weet vast 

te houden komt vooral door de rubber- en kunststofindustrie, 

metaalindustrie en machinebouw. Deze branches hebben de 

binnenlandse vraag zien aantrekken en profiteren dit jaar 

bovengemiddeld van de groeiende export en hogere be-

drijfsinvesteringen.  

 

Wegtransport haakt aan bij opdrachtgevers 

Net als in de industrie zien bedrijven in de transportsector 

de binnenlandse vraag aantrekken. Transporteurs hebben 

baat bij de toenemende activiteit in bouw en detailhandel. 

Vooral het steeds meer binnenlands georiënteerde weg-

transport kan daardoor opschakelen. Ondanks dat het volu-

me zich redelijk gunstig ontwikkelt krijgen de zeevaart en 

binnenvaart de wind dit jaar nog niet in de zeilen. Forse 

prijsdruk als gevolg van overcapaciteit is daar debet aan. De 

luchtvracht laat nog steeds een flinke groei zien, getuige ook 

 

Figuur 1 Volumemutaties naar bedrijfstak (% j.o.j.) 

 
Bron: Ramingen ING Economisch Bureau 
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de 10% groei van goederenhandel op Schiphol in het tweede 

kwartaal. Een sterk uiteenlopende rendementsontwikkeling 

tussen branches is ook kenmerkend voor de agrarische 

sector. Zo kent een toenemend aantal bedrijven in de leg-

pluimveehouderij liquiditeitsproblemen, terwijl akkerbou-

wers, zoals uien- en aardappeltelers, over het algemeen 

goed boeren. Ook de melkveehouderij kent nog altijd bo-

vengemiddeld hoge prijzen en groeiende productievolumes. 

 

Grossiers en winkeliers zien verkopen toenemen 

De groothandel deint mee op de golven van de economie. 

Na twee magere jaren keert het tij voor deze sector in 2014. 

De relatief sterke groei van de wederuitvoer heeft een posi-

tieve uitwerking op de orderportefeuille van groothandela-

ren. Vooral technische groothandels en groothandels in 

bouwmaterialen en (non-food) consumentenproducten pres-

teren steeds beter. De detailhandel heeft eveneens de weg 

omhoog ingeslagen. De goede prestaties van het Nederlands 

elftal op het WK gaven supermarkten een duw in de rug met 

€ 60 miljoen extra omzet. Het gestegen consumentenver-

trouwen en de toegenomen koopkracht vormen het funda-

ment van het herstel. De zorgen zijn echter nog niet voorbij. 

Winkeliers komen uit een diep dal, zeker in het non-food 

segment. De prijsdaling in non-food duurt voort, maar toe-

nemende verkopen zorgen toch voor meer omzet. In super-

markten en voedselspeciaalzaken draagt het verkoopvolume 

voor het eerst in 4 jaar weer positief bij aan de omzetgroei, 

terwijl de prijsstijging afvlakt. Ook in de horeca geven con-

sumenten weer wat meer uit. In de eerste jaarhelft zorgden 

het goede weer en het WK voetbal voor een omzetstimulans 

in deze sector. Zo hebben fans alleen al rond de wedstrijden 

van Oranje ten minste € 35 miljoen geconsumeerd in cafés. 

Dat is 13% van de doorsnee maandomzet. Een andere posi-

tieve ontwikkeling voor de horeca is de groei van het aantal 

buitenlandse bezoekers dit jaar. Hotels en bungalowparken 

varen daar wel bij. Al met al kan de horeca in 2014 voor het 

eerst in drie jaar weer enige groei tegemoet zien. 

 

Sterke focus op uitgavenbeperking doet zorg en over-

heden krimpen 

In het onderwijs neemt het groeitempo dit jaar licht toe. 

Onderwijsinstellingen krijgen meer verantwoordelijkheden 

en zien de kwaliteitseisen toenemen. Zo zijn scholen vanaf 

1 augustus 2014 verplicht om voor een leerling die extra 

ondersteuning nodig heeft zelf een passende plek binnen of  

buiten de school te zoeken (passend onderwijs). De extra 

middelen uit het Nationaal Onderwijsakkoord die daar te-

genover staan zorgen voor een gematigde volumegroei. In  

de zoektocht naar bezuinigingen ontziet de overheid zich-

zelf niet, daardoor blijft groei voorlopig achterwege. Ministe-

ries blijven inkoop- en personeelslasten matigen en ook de-

centrale overheden en bestuursorganen sturen scherp op 

kostenbeperking. Gemeenten hebben te maken met toene-

mende financiële druk door grote taakuitbreidingen als ge-

volg van decentralisaties op het gebied van jeugd, werk en 

zorg. Zij voeren meer werk met minder mensen uit. In 2013 

besteedden gemeenten een derde minder aan inhuur van 

extern personeel ten opzichte van 2010, terwijl het aantal 

gemeenteambtenaren voor het vierde jaar op rij daalde (met 

3,5%). De groei van zorg en welzijn is de afgelopen vier 

jaar teruggevallen van 5% naar bijna nul. Zorgverzekeraars, 

gemeenten en burgers schroeven zorgbestedingen terug, 

daartoe mede aangezet door een overheid die steeds meer 

op de kleintjes let. Zowel verzekeraars als burgers voelen de 

zorguitgaven bovendien steeds vaker in de eigen portemon-

nee, waardoor zij eerst kijken of behandelingen echt noodza-

kelijk zijn, alvorens deze (in) te kopen. Tot slot tempert de 

hervorming van de langdurige zorg voor ouderen en gehan-

dicapten de groei. In 2014 zal de sector zorg en welzijn dan 

ook voor het eerst in 45 jaar krimpen.  

 

Bezuinigingen overheid drukken herstel zakelijke 

dienstverleners 

In de eerste helft van het jaar hebben zowel de specialisti-

sche als de overige zakelijke dienstverlening geprofi-

teerd van het economische herstel en de licht aantrekkende 

bedrijfsinvesteringen. Notarissen lopen voorop in het herstel 

vanwege de aantrekkende woningverkopen. De uitzend-

branche profiteert van de toenemende vraag naar (tech-

nisch) personeel. Zakelijke dienstverleners die voor op-

drachten sterk afhankelijk zijn van de overheid hebben het 

nog wel moeilijk door de bezuinigingen bij Rijk, provincies 

en gemeenten. 

 
Meer informatie over de verschillende (deel)sectoren kunt u lezen in de 

betreffende kwartaalberichten: http://www.ing.nl/zakelijk/ing-

economisch-bureau/sectoren/index.aspx  
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Disclaimer 

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 

analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 

rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nati-

onale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Am-

sterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie 

is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING 

Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen 

dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. 

ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport 

kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werk-

nemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de 

inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van 

gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits 

de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank 

en de Autoriteit Financiële Markten. 

 

De tekst is afgesloten op 29 juli 2014.   

 


