de detailhandel in feiten en cijfers

Omzetkengetallen 2015
ten behoeve van ruimtelijk-economisch
onderzoek

Deze notitie bevat omzetkengetallen ten behoeve van
ruimtelijk-economisch onderzoek. Met deze notitie bieden
wij een uniforme berekening van de omzetkengetallen die
als input dient voor eenduidig ruimtelijk-economisch
onderzoek. De omzetkengetallen bestaan uit de omzet per
vierkante meter en de omzet per hoofd.
juni 2016

DISCLAIMER
Deze notitie bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld
en wordt onderhouden. Desondanks kan StiDEM geen garantie geven dat de
beschikbare informatie volledig en/of juist is. StiDEM aanvaart dan ook geen
aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op
welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties
ondernomen naar aanleiding van informatie in deze notitie.
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1 AANLEIDING
Bijna 10 jaar lang bracht het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) de publicatie
‘Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek’ uit. Deze
publicatie werd met name veel gebruikt bij distributieplanologisch onderzoek. De
notitie bood omzetkengetallen die breed werden geaccepteerd binnen het
ruimtelijk-economisch onderzoek en voorkwam het rekenen met cijfers uit
verschillende bronnen met verschillende definities en afbakeningen. De laatste
versie van deze publicatie dateert van december 2013 en bevat omzetkengetallen
over 2011 en 2012. Met het opheffen van het HBD werd deze activiteit gestopt.
Eind 2014 is de Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij (StiDEM)
opgericht met als doel de kennisinfrastructuur detailhandel, die door HBD was
ontwikkeld en werd onderhouden, voor een belangrijk deel voort te zetten. Met
de kennisportal www.detailhandel.info zorgt StiDEM ervoor dat de basisinformatie
detailhandel weer openbaar is en voor een breed publiek toegankelijk.
Enkele adviesbureaus hebben het initiatief genomen om StiDEM te vragen of zij
ook de publicatie ‘Omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch
onderzoek’ weer zouden willen verzorgen. Binnen het ruimtelijk-economisch
onderzoek is behoefte aan actuele cijfers. Dat heeft geleid tot onderliggende
notitie waarin de omzetkengetallen over 2015 worden gepresenteerd.
Deze notitie is mede mogelijk gemaakt dankzij de inhoudelijke en financiële
bijdrage van de volgende partijen:
1. BRO
2. Bureau Stedelijke Planning
3. DTNP
4. Ecorys
5. I&O Research
6. NRW
7. Rho adviseurs
8. Seinpost Adviesbureau
Onderzoeksbureau Panteia, dat ook verantwoordelijk is voor de gegevens op de
portal detailhandel.info, heeft – in opdracht van StiDEM - de berekeningen en
analyses van de actuele omzetkengetallen verzorgd. De opzet van de notitie, de
te hanteren definities en kengetallen en de wijze van berekening is in nauw
overleg met bovengenoemde partijen en in samenwerking met INretail tot stand
gekomen.
De notitie ‘Omzetkengetallen’ wordt jaarlijks geactualiseerd en verschijnt rond
eind april, afhankelijk van de publicatiedatum van de CBS Productiestatistiek
Detailhandel.
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OMZETKENGETALLEN

In onderstaande tabellen staan de omzetkengetallen weergegeven. Het betreft
hier de omzet exclusief btw. Tabel 1 geeft de omzet per vierkante meter
winkelvloeroppervlakte weer. In tabel 2 staan de omzetcijfers per hoofd. In
paragraaf 4 staan de definities van de verschillende begrippen beschreven.
Tabel 1 Omzet per vierkante meter winkelvloeroppervlakte, exclusief btw

Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
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Tabel 2 Omzet per hoofd, exclusief btw

Bron: Raming Panteia obv CBS
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GEBRUIK VAN OMZETKENGETALLEN

Nuancering van de cijfers
Het gebruik van de omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch
onderzoek heeft de volgende beperkingen.
De genoemde cijfers zijn landelijke gemiddelden. Dat wil zeggen dat voor iedere
branchegroep gerekend is met de totale omzet van die groep en de totale winkelvloeroppervlakte. De gemiddelde cijfers houden dus geen rekening met regionale
of lokale omstandigheden. Ook houden ze geen rekening met de omvang van
bedrijven. Grote bedrijven kunnen andere omzetkengetallen hebben dan kleine
bedrijven. Hetzelfde geldt voor de mate van succes van bedrijven. Goed draaiende bedrijven kunnen andere omzetkengetallen hebben dan slecht draaiende
bedrijven.
Bij het ramen van de kwantitatieve behoefte c.q. de marktruimte adviseren we
om een aantal uitgangspunten te gebruiken. De maximaal te hanteren
inkomenselasticiteit is 0,25% voor de groep dagelijks en 0,50% voor de groep
niet-dagelijks. De te hanteren gemiddelde btw-percentages zijn 10% voor de
groep dagelijks en 19,9% voor de groep niet-dagelijks. In bijlage 2 bij dit rapport
staan ook de btw-percentages per branche gepresenteerd.
Gebruik onderhavige notitie bij ruimtelijk-economisch onderzoek
De deelnemende onderzoeks- en adviesbureaus hebben toegezegd deze
omzetkengetallen vanaf heden te hanteren bij ruimtelijk-economisch onderzoek,
omdat dit kwalitatief de best beschikbare cijfers zijn. Er dient altijd te worden
uitgegaan van gelijke maten, dat wil zeggen netto omzet per m2 wvo relateren
aan netto omzet per hoofd of winkelomzet per m2 wvo aan winkelomzet per
hoofd. Wij raden andere partijen aan ook van deze omzetkengetallen gebruik te
maken bij ruimtelijk-economisch onderzoek.
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DEFINITIES EN BEGRIPPEN

In deze notitie worden de volgende definities gehanteerd:


Netto omzet: opbrengst (excl. BTW) uit verkoop van producten en goederen
en levering van diensten aan derden (consumenten, bedrijven en
instellingen) (inclusief multichannel); het betreft de omzet van bedrijven die
in Nederland gevestigd zijn. Van buitenlandse bedrijven wordt uitsluitend de
omzet die betrekking heeft op bedrijfsactiviteiten in Nederland meegeteld.
Van Nederlandse ondernemingen met buitenlandse vestigingen wordt
uitsluitend de omzet meegeteld van de (detailhandels)winkels in Nederland.



Detailhandelsomzet: dat deel van de netto omzet dat uit
detailhandelsactiviteiten (verkoop aan consument) wordt gegenereerd
(inclusief multichannel);



Winkelomzet: dat deel van de detailhandelsomzet dat via de winkel (aan de
toonbank) wordt verkocht (exclusief multichannel);



Niet-in-winkel omzet: dat deel van de detailhandelsomzet dat via andere
kanalen dan de fysieke winkel (o.a. internetkanaal) wordt verkocht. Voor het
internetkanaal geldt het bestellen via internet als criterium, ongeacht of het
artikel in de winkel wordt opgehaald en/of afgerekend.



Winkelvloeroppervlakte (wvo) is de voor publiek toegankelijke en
zichtbare vloeroppervlakte in de winkel



Webwinkels en postorderbedrijven: detailhandelsbedrijven zonder
fysieke winkel (pure players) actief in de verkoop van producten en goederen
en levering van diensten aan derden (consumenten, bedrijven en
instellingen). Hierbij dient te worden opgemerkt dat in sommige gevallen
pure players ook een fysieke winkel kunnen hebben. Maar dat wordt niet
beschouwd als hoofdactiviteit.
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Branche-indeling
Ten behoeve van deze notitie wordt de volgende specifieke branche-indeling
gebruikt die voor een belangrijk deel gebaseerd is op de indeling die Locatus
hanteert:

Dagelijks

Levensmiddelen

Supermarkten
Overige levensmiddelen

Persoonlijke verzorging
Niet-dagelijks

Mode en luxe

Vrije tijd
In en om het huis

Warenhuizen
Mode
Luxe
Sport
Hobby, spel en media
Wit/bruingoed,
computershops
Doe-het-zelfzaken
Wonen
Tuincentra
Overig in en om het huis

Overig niet-dagelijks
Webshops en
postorderbedrijven

‘Totaal detailhandel’ betreft hier dat deel van de branches waar sprake is van
fysieke winkelruimte. Niet inbegrepen in ‘totaal detailhandel’:
-

-

tankstations en pompshops;
apotheken
warme bakkers: dit komt doordat de warme bakkers volgens de door CBS
gebruikte SBI-codes zijn ingedeeld bij de industrie (te weten: SBI 10.7
Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren), in deze
categorie zitten ook de broodfabrieken. De winkels zijn er niet uit te
filteren. De SBI-code 47.24 (Winkels in brood, banket, chocolade en
suikerwerk) omvat dus niet alle bakkers.
handel in auto’s, boten, caravans en motoren
ambulante handel (markt- en straathandel)
Op uitdrukkelijk verzoek van de bureaus is de branche ‘webshops en
postorderbedrijven’ wel meegenomen in de rapportage, maar zijn niet
meegeteld in ‘totaal detailhandel’

Bij het ramen van de kwantitatieve behoefte c.q. de marktruimte moet rekening
worden gehouden met een juiste koppeling van aanbodcijfers van Locatus en de
omzetkengetallen in de onderhavige notitie. Het in bijlage 3 toegevoegde
koppelschema is hierbij het uitgangspunt.
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BEREKENINGSWIJZE EN GEHANTEERDE BRONNEN

Om de rapportage ook in de toekomst op consistente wijze te kunnen produceren
is ervoor gekozen om grotendeels gebruik te maken van de bestaande datainfrastructuur van detailhandel.info.
Databronnen
Bij de keuze van de data is zoveel mogelijk aangesloten bij de door Panteia
geproduceerde cijfers ten behoeve van detailhandel.info. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van bestaande databronnen. Voor de omzetcijfers is dit voor de
meeste branches de CBS Productiestatistiek Detailhandel. Voor de woonbranches
en de schoenenbranches is de bron de Woonmonitor en de Schoenmonitor die
Panteia in opdracht van Inretail uitvoert. Voor de juweliersbranche wordt de
JuweliersMonitor gebruikt (in eigen beheer door Panteia).
De Productiestatistieken hebben betrekking op het gehele eerste verslagjaar.
Voor de twee jaren daarna worden de gegevens geactualiseerd op basis van de
Omzetstatistiek Detailhandel van het CBS (omzetontwikkelingen op
brancheniveau), aangevuld met ramingen door Panteia, voor branches waar de
omzetstatistiek geen cijfers over geeft.
Voor de gegevens omtrent de winkelvloeroppervlakten is Locatus de bron voor
alle branches. Deze gegevens hebben betrekking op de stand van zaken per 30
juni van ieder jaar.
Voor de berekeningen van de omzet per hoofd zijn de volgende
bevolkingsaantallen gehanteerd:

1 januari 2013 = 16.779.575

1 januari 2014 = 16.829.289

1 januari 2015 = 16.900.726
Deze gegevens zijn afkomstig van CBS (Statline).
Berekeningen
De gegevens van omzet en de m2 wvo zijn afkomstig uit verschillende bronnen
en deze bronnen zijn niet consistent met elkaar. Dit betekent dat de omzetten
van het CBS gebaseerd zijn op andere aantallen winkels dan de m2 van Locatus.
Wanneer deze gegevens dus op elkaar worden gedeeld leidt dat in veel gevallen
tot onbetrouwbare uitkomsten. Om te corrigeren voor deze verschillen in
aantallen winkels wordt de omzet per m2 als volgt berekend:
1. de gemiddelde omzet per winkel is berekend door het (al dan niet geraamde)
cijfer uit de Productiestatistiek van het CBS te delen door het aantal vestigingen
uit de statistiek Ondernemingen en Vestigingen van het CBS. Aangezien de basis
voor beide statistieken wordt gevormd door het Algemeen Bedrijven Register van
het CBS, kan hier gesproken worden over onderling consistente bronnen;
2. het aantal m2 wvo per winkel is berekend door het aantal m2 wvo uit Locatus
te delen door het aantal winkels uit Locatus, ook deze cijfers zijn onderling
consistent;
3. ten slotte is de omzet per m2 wvo berekend door de gemiddelde omzet per
winkel uit stap 1 te delen door het gemiddelde aantal m2 per winkel uit stap 2.
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Deze berekening wordt op bovenstaande wijze uitgevoerd voor het eerste
verslagjaar. Voor de twee jaren daarna wordt de vloerproductiviteit uit het eerste
jaar geactualiseerd op basis van de (geraamde) groei van de omzet in het
betreffende jaar ten opzichte van het eerste jaar (teller vloerproductiviteit) en de
groei van het aantal meters wvo volgens Locatus in het betreffende jaar ten
opzichte van het eerste jaar (noemer vloerproductiviteit).
Voor de Wonenbranches vindt een afwijkende berekening plaats, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de omzet per m2 WVO uit de WoonMonitor van InRetail. De
omzet wordt vervolgens berekend door de omzet per m2 wvo uit de Monitor te
vermenigvuldigen met het aantal m2 wvo volgens Locatus. Het aandeel
detailhandelsomzet, winkel- en niet-winkelomzet is gebaseerd op de Productie
Statistieken van het CBS. Het betreft hier de branches keuken- en
badkamerzaken, kurk, pakket- en tegelhandel, meubelzaken, slaapspeciaalzaken,
woningtextielzaken en gemengde woonzaken.
Voorbeeldberekening vloerproductiviteit (netto omzet/m2 supermarkten)
Uitgangspunten:









netto omzet excl. btw Productiestatistiek 2013 SBI
4711
omzetgroei excl. btw 2014 t.o.v. 2013 SBI 4711
omzetgroei excl. btw 2015 t.o.v. 2013 SBI 4711
aantal vestigingen CBS Vestigingenstatistiek SBI 4711
aantal verkooppunten Locatus Supermarkt +
Minisuper + Nachtwinkel
aantal m2 wvo 2013 Locatus Supermarkt + Minisuper
+ Nachtwinkel
Groei aantal m2 wvo Locatus Supermarkt + Minisuper
+ Nachtwinkel 2014 t.o.v. 2013
Groei aantal m2 wvo Locatus Supermarkt + Minisuper
+ Nachtwinkel 2015 t.o.v. 2013

€ 32.909.996.000
1,80%
3,84%
5.795
6.040
4.079.903 m2
1,34%
4,17%

Berekening vloerproductiviteit supermarkten:
item
netto omzet per winkel 2013
aantal m2 wvo per winkel 2013

berekening
€ 32.909.996.000 / 5.795
4.079.903 m2 / 6.040

uitkomst
€ 5.679.033
675,48 m2

netto omzet per m2 wvo 2013
netto omzet per m2 wvo 2014
netto omzet per m2 wvo 2015

€ 5.679.033 / 675,48
€ 8.407,40 x (1+1,80/100) / (1+1,34/100)
€ 8.407,40 x (1+3,84/100) / (1+4,17/100)

€ 8.407,40
€ 8.445,56
€ 8.380,77

Bijstellingen en afwijkingen
Voor de meest recente jaren worden de gegevens geraamd. Dit kan ertoe leiden
dat er met terugwerkende kracht cijfers kunnen worden bijgesteld. Daarnaast
kunnen de omzetkengetallen in deze notitie afwijken van de omzetkengetallen die
op de portal detailhandel.info worden gepresenteerd. Dat komt doordat de
omzetkengetallen in deze notitie gebaseerd zijn op een andere branche-indeling.
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BIJLAGE 1 OMZETKENGETALLEN UITGESPLITST NAAR BRANCHE

Tabel 1 Omzet per vierkante meter wvo (excl. btw) uitgesplitst naar de
branches zoals onderscheiden op de portal detailhandel.info

Bron: Raming Panteia obv CBS en Locatus
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Tabel 2 Omzet per hoofd (excl. btw) uitgesplitst naar de branches zoals
onderscheiden op de portal detailhandel.info

Bron: Raming Panteia obv CBS
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BIJLAGE 2 BTW-PERCENTAGES

Tabel 1 – gehanteerde btw-percentages
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Tabel 2 – gehanteerde btw-percentages voor de branches zoals

onderscheiden op de portal detailhandel.info
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BIJLAGE 3 KOPPELSCHEMA’S

Tabel 1 koppeling tussen branches van de portal detailhandel.info en de
branche indeling gebruikt in de notitie 'Omzetkengetallen 2015'
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Tabel 2 koppeling tussen branches van de portal detailhandel.info en de
indeling gebruikt door Locatus

17

18

Tabel 3 koppeling tussen branches van de portal detailhandel.info en de
achterliggende SBI-codes
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