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Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de 
Nederlandse retail: Een heldere samenvatting van de harde feiten en een spitse analyse van trends, in woord & beeld.
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Het consumenten vertrouwen stijgt en er komen meer en meer positieve berichten over de eco-
nomie naar buiten.

Alle non-food markten bij elkaar opgeteld laten nog een lichte daling zien van 1% hetgeen stabiel 
is ten opzichte van het eerste kwartaal. Er zijn echter wel een aantal verschillen op te merken 
in de markten die in Retail Reports worden gerapporteerd. Consumenten Electronica laats sinds 
lange tijd weer een plus zien maar IT en Office producten sloot af met een kleine min. De markt-
cijfers in de diverse Entertainmentmarkten van het tweede kwartaal van 2014 laten een minder 
scherpe daling zien in vergelijking met dezelfde drie maanden vorig jaar.

Het lijkt erop dat, nu we uit de crisis komen, de consument selectief kiest aan welke producten zij 
haar geld besteed. De wasmachine moet uiteindelijk vervangen worden en we zien dan ook een 
opleving in deze markt terwijl het kopen van boeken of het reserveren van reizen nog duidelijk 
onder druk staan. Een eerste voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat we wat minder over heb-
ben voor luxe en niet direct noodzakelijke zaken. Een vakantie kan immers ook dichter bij huis en 
een boek kun je ook “lenen”. 

Over de ontwikkelingen in de diverse markten treft u meer in de navolgende brancherapporten. 
Uiteraard kunt u voor meer vragen altijd terecht bij een van onze consultants.

Wij wensen u veel inspiratie toe tijdens het doornemen van deze GfK Retail Reports.

Peter Vos
Business Consultant
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In deze editie treft u per kwartaal een geïndexeerde vergelijking met hetzelfde kwartaal van het 
voorliggende jaar, van de volgende markten:

- CONSUMENTENELEKTRONICA »

- PHOTO MARKT »

- FASHION »

- DOE-HET-ZELF »

- ENTERTAINMENT »

- IT & OFFICE »

- GROOT HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (MDA) »

- KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (SDA) »

- TOERISME »

- TELECOM »

- BOEKEN »

- RETAIL IN TOTAAL »

GfK biedt betrouwbare markt- en consumenteninformatie waardoor klanten betere beslissingen 
kunnen nemen. Over de hele wereld combineren meer dan 13.000 marktonderzoek-experts hun 
passie met de 80 jarige onderzoekservaring van GfK. Hierdoor is GfK in staat om wereldwijde in-
zichten te koppelen aan lokale marktinformatie uit meer dan 100 landen. Door gebruik te maken 
van innovatieve technologieën, zet GfK big data om in smart data. Hierdoor kunnen onze klanten 
hun concurrentievoordeel verbeteren en krijgen zij meer inzicht in de keuzes en ervaringen van 
hun consumenten. 
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CoNsUMeNteNeleKtRoNiCa (Ce)
Consumenten Electronica: omzetstijging door Oranje koorts

Door het WK voetbal noteerde het tweede kwartaal van 2014 een omzet boost voor 
Consumenten Electronica. In totaal werd er 361 miljoen Euro uitgegeven, dat tot een 
omzetstijging van 5,3% leidde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De Oranje koorts zorgde ervoor dat consumenten gretig in gingen op de verschillende TV 
promotie campagnes. Dit varieerde van acties waarbij je bij de aanschaf van een tv een 
tablet cadeau kreeg, tot cashback promoties en combi-deals van televisies en soundstages. 
Week 24 (de aftrap voor de eerste wedstrijd van Nederland) en week 25 noteerde de hoog-
ste verkopen. In het tweede kwartaal steeg de omzet van de TV markt dan ook met 18% in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Gecombineerd met de succesvolle prestaties 
van het Nederlandse voetbal team, een mooie 3e plek, zorgde dit evenement ervoor dat 
de CE markt eindelijk weer eens een positief saldo liet zien!

In het afgelopen kwartaal zagen we ook een fikse toename in de verkoop van Ultra HD te-
levisies. Het aanbod van deze televisies in verschillende beeldmaten nam toe en gedurende 
het WK zijn er veel promoties met Ultra HD TV’s geweest waardoor de vraag steeg. In het 
tweede kwartaal betrof de gemiddelde prijs €2.765.-  

Aanverwante tv producten zoals digitale insteekkaarten voor je tv (Cam modules) en Tv 
beugels profiteerde eveneens van het voetbal event. Deze beide productcategorieën lieten 
het afgelopen kwartaal een omzetgroei zien van meer dan 15%.

Ondanks dat de markt voor traditionele Camcorders op haar retour is, zien we wel een 
positieve trend in de verkoop van Action Camcorders. Door andere functionaliteiten biedt 
deze camera de consument een nieuwe gebruikerservaring en met de zomervakantie voor 
de deur een extra reden om dit product nu aan te schaffen. In totaal werden er 3x zoveel 

Barbara van Schouten
Business Consultant



Action Camcorders door de consument gekocht en verdubbelde de omzet in het tweede kwartaal 
ten opzichte van vorig jaar. Het is dan ook sinds tijden dat de markt voor Camcorders een positieve 
omzet ontwikkeling laat zien van zo’n 7%.

De aftermarket voor Caraudio, Carspeakers en Carnavigatie heeft het nog altijd zwaar. De eerste 
twee productgroepen laten in het tweede kwartaal een forse omzetdaling zien van zo’n 16% a 17% 
versus vorig jaar. De omzet van Carnavigatie daalt zelfs met 21%. Ook hier zien we de impact van de 
Smartphone naar voren komen en wellicht een verschuiving naar inbouw.

Inmiddels maken we ons weer klaar voor de IFA die in september plaats vindt. In de volgende editie 
van Retail Reports, zullen we ingaan op de nieuwste technologische ontwikkelingen die daar gepre-
senteerd zijn. Tot dan!

Q2/2014
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photo MaRKt
Photo: een wisselend beeld

De Foto markt laat nog steeds een grillig en wisselend beeld zien. In het tweede kwartaal 
van 2014 kwam de omzet uit op 48 miljoen euro, een daling van 23% ten opzichten van 
dezelfde periode vorig jaar.

De verkoop van Compact camera’s en dan vooral de instapmodellen, lopen steeds ver-
der terug. Dit heeft te maken met het toenemende gebruik en de functionaliteit van de 
geïntegreerde camera’s in Smartphones, al dan niet met zoom lens. Meer dan 60% van 
de verkochte Smartphones heeft inmiddels een ingebouwde camera van 8 megapixels of 
meer. Ondanks een dalende markt zagen we in het tweede kwartaal vooral de verkoop van 
Compact camera’s met meer dan 20 megapixels flink stijgen. Inmiddels is dit van toepas-
sing bij 1 op de 5 verkochte Compact camera’s.

Tevens zien we ook een positieve stijging van het sub segment Camera modules binnen 
Compact camera’s. De verkoop van lens accessoires, die je kunt gebruiken in combinatie 
met je Smartphone of Tablet, worden steeds beter bekend bij de consument.

Wat betreft foto camera’s met verwisselbare lenzen, zien we dat het aantal verkochte Com-
pact Systeem Camera’s groeit ten opzichten van de Spiegelreflex Camera’s. In het tweede 
kwartaal was bijna 1 op de 3 verkochte foto camera’s een Compact Systeem Camera. On-
danks de groei van dit segment is het niet voldoende om de verkoopdaling van de Spiegel-
reflex Camera’s te compenseren. 

Nieuwe technologische features zoals Wifi of Touchscreen worden steeds populairder. Ruim 
40% van de verkochte Digitale Foto Camera’s beschikt over Wifi functionaliteit. Tevens 
kan 1 op de 4 verkochte foto toestellen inmiddels bediend worden door middel van een 
touchscreen. Tot slot doet de verkoop van specifieke camera’s voor kinderen het ook goed. 

Barbara van Schouten
Business Consultant



Ondanks dat dit een kleine niche markt is, zagen we dat er in het tweede kwartaal ruim 1,5 keer 
meer werd verkocht dan vorig jaar.

De toekomst van de fotomarkt is een lastig vraagstuk. Er worden meer foto’s dan ooit gemaakt 
maar de manier waarop en de apparaten waarmee is duidelijk aan het veranderen. Innovatie, beeld-
kwaliteit en inspelen op gebruikersgemak blijven essentiële aspecten in deze competitieve markt.

Q2/2014
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FashioN
Een piek in de maand mei

Het tweede kwartaal heeft de Nederlandse modemarkt net iets beter gepresteerd dan 
hetzelfde kwartaal vorig jaar: de omzet in Q2 kwam 0,4% hoger uit. Het grootste seg-
ment binnen de markt, bovenmode, behaalde in Q2 een klein plusje van 0,5% in omzet. 
De omzet van ondermode steeg ook, met 1,5%. De enige daler dit tweede kwartaal was 
de beenmodemarkt, met een min van 5,1% in omzet.

De maand mei was in z’n eentje verantwoordelijk voor de groei in Q2: het was de enige 
maand in het kwartaal die groei liet zien. De omzet kwam maar liefst 6,5% hoger uit dan in 
mei 2013. Q2 kende naast pieken ook dalen: was mei de maand met de grootste stijging 
van dit afgelopen halfjaar, juni bleek de maand met de sterkste daling (-5,7%). In verkochte 
stuks was de daling nog forser: -10,3%. De gemiddelde prijs lag in juni dit jaar dus hoger 
dan vorig jaar. 

De heren-, dames- en kidsmodemarkt presteerden wisselend dit tweede kwartaal. Waar 
heren- en kidsmode in Q2 beide minimaal het niveau van 2013 haalden, bleef de dames-
modemarkt achter. 

Damesmode, en dan vooral damesbovenmode, scoorde met name in april heel slecht 
(-5,6%). Ook in juni daalde de omzet in deze markt, waardoor Q2 voor damesmode ein-
digde op -1%. Herenmode deed het juist heel goed in april met een plus van 5,4%. Ook mei 
was prima voor herenmode (+4,9%). Ondanks de erg slechte maand juni (-7,8%), scoorde de 
herenmodemarkt in Q2 toch nog een klein plusje van 0,8%. 

Voor de kindermodemarkt startte het tweede kwartaal prima, met een goede maand april 
(+6,4%) en een extreem goede maand mei: +12%. Veel ouders zullen vanwege het mooie 
weer in mei al extra hebben geïnvesteerd in een zomergarderobe voor hun kinderen. Juni 

Mirjam Hemker
Business Consultant



viel mede hierdoor wellicht tegen, met een omzetdaling van 8,8%. Toch had de markt voor kinder-
mode dankzij de supermaand mei de grootste omzetplus van het hele tweede kwartaal te pakken: 
+3,7%. 

Cumulatief staan de moderetailers binnen de FashionScan na het eerste halfjaar nog op een kleine 
achterstand ten opzicht van vorig jaar: -0,2%.Eén lichtpuntje: kijken we alleen naar bovenmode, dan 
ligt de omzet exact op het omzetniveau van de eerste helft van 2013.

Tot slot: binnen de markt voor accessoires – niet meegenomen in de bovenstaande cijfers – liet de 
horlogemarkt in het 2e kwartaal van 2014 eindelijk weer eens positieve omzetcijfers zien. De omzet 
groeide met ruim 4%. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan de positieve omzetontwikkeling 
van herenhorloges

Q2/2014
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doe-het-ZelF
DHZ staat weer als een huis

Het eerste kwartaal kon niet stuk. En het tweede kwartaal staat ook weer “als een huis”. 
Het aantal mensen dat zich op een ander adres inschreef (als indicatie van de verhuisbe-
wegingen) piekte in april zelfs naar een plus van 10% op vorig jaar en heeft een stabiele 
trend over de maanden van plus 3 tot 4 %. En de werkloosheid loopt nu, voor het seizoen 
gecorrigeerd, terug van 684.000 ( maart ) naar 657.000 ( juni ) personen; een daling van 
27.000!

In mei kwam het effect van het weer echter dubbel en dwars terug in de cijfers – in 2013 
vormde de maand mei de inhaalslag en er ontstond een omzetpiek waar dit jaar stevig bij 
achterbleef. Met juni nagenoeg gelijk aan vorig jaar zijn we bijna halverwege het jaar en 
staat er een dikke 1% plus op de omzetteller. 

Tuin springt er met zo’n voorjaar natuurlijk erg positief uit met bijna 10% groei. Verf, 
vloeren, raamdecoratie en zeker horren doen het beter als vorig jaar. Behang valt dan weer 
tegen, net als tegels, bouwchemie en sanitair.

De basis voor een solide ontwikkeling ligt er echter met deze cijfers wel. De bouwmarkten 
hebben dan een stevige plus staan voor alle periodes, behalve zoals gezegd de maand mei. 
De overige kanalen, zowel “Overige DHZ” als “Verf en Behang Specialisten” blijven echter 
qua omzet achter op 2013 cumulatief tot en met juni. Eindresultaat is een lichte groei over 
de eerste 6 maanden van 2014 van 1,3%.

Niels van Steijn
Business Consultant
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eNteRtaiNMeNt
Q2; het ziet er beter uit

De marktcijfers van het tweede kwartaal van 2014 laten een beter resultaat zien dan het 
eerste kwartaal van dit jaar. In vergelijking met dezelfde drie maanden vorig jaar, zijn de 
dalingen in de diverse Entertainmentmarkten minder scherp.

GAMES
De markt voor games hardware mag de grootste plus in omzet achter haar naam noteren. 
In omzet is deze markt in het tweede kwartaal gestegen met maar liefst 90% in vergelij-
king met dezelfde periode een jaar eerder. Dit is volledig toe te schrijven aan de nieuwe 
generatie homeconsoles op de markt. Er zijn in de afgelopen periode circa 26.000 stuks 
meer homeconsoles verkocht dan vorig jaar. De nieuwe generatie homeconsoles zorgt voor 
de langverwachte stijging in de markt (+74% in afzet). Het segment portable laat echter 
het tegenovergestelde resultaat zien. Zowel in omzet als in afzet levert deze markt circa 
50% in. 

Software laat een minder grote afzetdaling zien dan vorig jaar, maar daalt nog steeds. 
PC- en portable games zijn de grootste dalers in afzet (-39% en -44%), console games zit 
dichter bij de nullijn (-0,2%). In omzet laat console games wel een flinke stijging van 22% 
zien. Watch Dogs is het best verkochte home console game geweest en Kirby Triple Deluxe 
is het beste in het segment portable. Opvallend is dat de top 10 best verkochte games in 
beide segmenten verantwoordelijk is voor ten minste de helft van de omzet in de top 50.

MUZIEK
In de muziekmarkt wordt het verschil tussen de drie onderliggende distributievormen gro-
ter. De markt voor streaming muziek stijgt boven het fysiek product en downloads uit. De 
omzetdaling voor het fysieke product is uitgekomen op een -24% in het tweede kwartaal 
van 2014. DVD muziek staat flink onder druk en levert dan ook ruim 47% in omzet in. Al-

Maikel Verhaaren
Director Retail & 
Entertainment Benelux



bums blijven de grootste omzet brengen binnen fysiek, de totale omzet bedroeg 16,7 miljoen euro. 

Volgens de GfK consumentenstudie Trends in Digital Entertainment blijkt dat een derde van de 
Nederlanders ondertussen gebruik maakt van een streaming muziekdienst. Vooral onder jongeren 
(13-17 jr) is de populariteit groot; 60% gebruikt muziek streaming diensten. De laptop en smart-
phone worden het meest gebruikt voor het streamen van muziek. De groei van streaming muziek is 
dusdanig dat inmiddels meer gebruikers streamen dan tegen betaling downloaden.

VIDEO
Het aantal verkochte DVD’s en Blu-ray’s is gedaald met 26%. Het segment DVD is de grootste 
daler, maar Blu-ray levert ook fors in (-20% in stuks). De 53ste animatiefilm van Walt Disney is de 
best verkochte DVD in het tweede kwartaal. De best verkochte Blu-ray is The Hobbit – Desolation 
of Smaug. Dit is de tweede film uit de Hobbit-trilogie naar het boek The Hobbit van J.R.R. Tolkien.

De GfK consumentenstudie ‘Trends in Digital Entertainment’ toont dat een derde van de Neder-
landers inmiddels gebruik maakt van video on demand diensten. Vooral onder 18-34 jarigen is VoD 
populair en maakt 45% van deze leeftijdsgroep er gebruik van. Deze ontwikkeling in de markt van 
VoD zorgt ervoor dat de cijfers in het totale videolandschap voor ruim de helft uit digitaal bestaat. 
Een substantieel percentage als je het vergelijkt met het feit dat in Q1 “22% Van alle bestedingen 
binnen de totale markt is afkomstig uit online aankopen.”, zoals blijkt uit wat door GfK in samenwer-
king met Thuiswinkel.org is gepubliceerd in de zogenaamde Thuiswinkel Markt Monitor.

Q2/2014
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it & oFfiCe
Verzadigde Tablet en E-Reader markt

Het tweede kwartaal laat voor de IT en office producten een omzet zien van 811 miljoen 
euro. Dit is net als in het eerste kwartaal een daling ten opzicht van vorig jaar, al is deze 
daling van -1,9% minder laag dan de daling van vorig kwartaal.

De min van dit kwartaal wordt vooral veroorzaakt door de verdere omzetdaling van tablets 
en E-Readers. Hoewel E-Readers dit kwartaal nog wel beter verkochten dan vorig kwartaal 
door de vakantieperiode, is de min ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar behoorlijk. 
Ook de omzet van tablets daalde verder. De verzadiging van beide markten is dit kwartaal 
nog duidelijker geworden. 
De accessoires voor tablets en E-Readers daalden dit kwartaal ook. De hoesjes en stylus 
pennen daalden in zowel stuks verkopen als omzet. De verkopen van tablet toetsenborden 
staat nog wel in de plus, maar lieten in de laatste maand toch ook een daling zien.

Naast de dalende marktsegmenten plusten andere producten, zoals beamers en compu-
ters. De voorspelling dat computers in de plus zouden staan vanwege de aflopende onder-
steuning op Windows XP, is uitgekomen. Deze stijgende omzet kan de rode cijfers van de 
dalende marktsegmenten echter niet compenseren.

Van alle IT en Office producten groeide de omzet van beamers dit kwartaal het hardst. 
Voetbal kijken op een groot scherm is en blijft enorm populair. Ook dit jaar zorgde het WK 
voor een uplift in beamer verkopen, tot zelfs een record van de afgelopen vier jaar. Daar-
mee is in termen van beamerverkopen dit WK succesvoller verlopen dan het WK van 2010.

Jennifer Lyklema
Consultant



Office producten in de plus

Van alle printers en cartridges realiseerde de inkjet cartridges de grootste groei dit kwartaal. Deze 
groei werd in de traditionele office kanalen gerealiseerd. Bovendien vonden de niet originele car-
tridges meer aftrek. Maar ook laser toners verkochten beter dan Q2 vorig jaar, waarbij ook voor 
deze producten de niet originele toners meer aftrek vonden.

Bij de multifunctionele printers groeide de omzet voor zowel de inkjet als de laser modellen. Voor 
beide categorieën steeg de gemiddelde prijs, waardoor de omzet sterker steeg dan de afzet. Bij de 
inkjet MFD’s wonnen de Business modellen verder aan terrein. Deze waren gemiddeld goedkoper 
dan vorig jaar maar haalde in alle kanalen meer omzet.

Q2/2014
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GRoot hUishoUdeliJKe appaRatUUR
Een zwaluw ……

In kwartaal 2 rapporteren we wederom een solide omzetgroei van de verkopen 5,6%. Het 
is voor het derde kwartaal op rij dat de verkopen van groot huishoudelijke apparaten 
stijgen. Het lijkt er dus op dat de markt zich langzaam aan het herstellen is. 

Ook de eerste voorzichtige signalen dat de huizenmarkt stabiliseert / aantrekt zijn er, 
maar de betere verkoop in keukenproducten is daarmee niet helemaal te verklaren. Alle 
keukenapparaten werden in het tweede kwartaal aanmerkelijk beter verkocht, we zien een 
inhaalslag op de in het recente verleden uitgestelde vervanging. Niet alleen de onderlig-
gende volumes zijn hoger maar ook de gemiddelde prijs stijgt en geeft de omzet een extra 
steuntje in de rug.

Wasmachines tonen zich weer een echte stabiele vervangingsmarkt, gedreven door de 
technische slijtage en met een afzet gelijk aan vorig jaar. Het volume Droogtrommels zakt 
stevig onder vorig jaar, het betere weer is hier de logische oorzaak.
In de eerste zes maanden noteerden we een stevige groei, maar die is in omzet gemeten 
niet voldoende om de daling van het voorjaar van 2013 te compenseren. Deze “ene zwa-
luw” maakt nog geen zomer…. 

Niels van Steijn
Business Consultant
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KleiN hUishoUdeliJKeappaRatUUR
Klein huishoudelijk: de crisis lijkt voorbij!

De klein huishoudelijke markt lijkt de crisis nu toch echt de rug toe te keren. Zagen we 
in Q1 nog een omzetgroei van 2%, het 2e kwartaal doet daar nog een flinke schep bo-
venop. De omzet groeide met maar liefst 6% vergeleken met het 2e kwartaal vorig jaar. 
Het 2e kwartaal is daarmee het derde kwartaal op rij met groeicijfers. De crisis lijkt dus 
bezworen!

De grootste groei komt nog altijd uit het segment kleine keuken apparaten. Deze groeide 
in het 2e kwartaal met maar liefst 13% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het 
waren wederom de ‘vetarme’ friteuses en voedsel bereidingsmachines (zoals keukenma-
chines en blenders) met de hoogste groeipercentages. Andere producten die goed wer-
den verkocht waren elektrische barbecues, contactgrillen, citruspersen en sapcentrifuges, 
keukenweegschalen, vrijstaande oventjes, en broodbakmachines. Typische Moederdag of 
Vaderdag cadeautjes!?

Opvallend is de plotselinge omslag binnen koffiemachines. Door de hevige concurrentie in 
het ‘single serve’ segment lijken de prijzen wat meer onder druk komen te staan, met als 
gevolg een omzetdaling. Een totale omzetdaling binnen koffiemachines hebben we al lang 
niet meer gezien! 

Ook binnen persoonlijke verzorging zagen we de omzet groeien. Het 2e kwartaal sloot af 
met een plus van 5%. In tegenstelling tot vorig kwartaal lieten de grootste categorieën 
scheerapparaten (voor zowel dames en heren) en elektrische mondverzorging weer eens 
groei zien. Hairstylers werden in het 2e kwartaal ook goed verkocht en dan vooral tijdens 
de periode rond Moederdag. Bloeddrukmeters en digitale thermometers waren verder ook 
nog populair.

Niels van Steijn
Business Consultant



Het huishoudelijke segment bleek helaas niet in staat de mindere resultaten te herstellen. De om-
zet daalde met 3%, waarbij vooral stofzuiger en strijkijzers het moeilijk hadden. Binnen strijkijzers 
zagen we echter wel een duidelijk herstel vergeleken met voorgaande periodes. Opvallend waren de 
zeer goede verkoopcijfers van elektrische bijverwarmingsproducten. Te denken valt aan terrasver-
warmers of verwarmingsproducten die ook kunnen koelen!

Laten we nu vooral het hoofd koel houden tijdens de zomermaanden en uitkijken naar de volgende 
kwartaal update. Fijne vakantie!

Q2/2014
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toeRisMe
Trend in daling boekingen loopt door

De trend van teruglopende boekingen in het eerste kwartaal van 2014 heeft zich door-
gezet in het tweede kwartaal. Voor de periode januari tot en met maart werd er nog een 
daling van bijna 6% genoteerd voor de zomerboekingen, in het daaropvolgende kwartaal 
liepen deze nog verder terug met een daling van 8,8%, waarmee het zomerseizoen eind 
juni op een achterstand van 7,7% kwam te staan. 

Ook de meivakantie heeft hier geen verschil in kunnen maken. In 2013 lieten de boekingen 
voor de meivakantie nog een flinke groei zien ingegeven door het feit dat de meivakantie 
vorig jaar in veel gevallen uit twee weken bestond in tegenstelling tot dit jaar waarin veel 
scholen slechts 1 week vrij waren. In 2014 liepen de boekingen voor de meivakantie dan 
ook met ruim 20% terug ten opzichte van het jaar daarvoor. De daling komt voornamelijk 
uit het tweede weekend, waar in 2013 veel mensen nog vertrokken in het weekend van 
week 28, bleven veel mensen dit jaar thuis. 

Tevens had de reisbranche in het tweede kwartaal te maken met afwachtende consumen-
ten in verband met het Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Eind juni werd er voor de 
vertrekweken waarin het Nederlands Elftal actief was een daling van 21,4% genoteerd. De 
vertrekweken ná het WK zijn daarentegen wel populair en ook de reizen met een vertrek 
in augustus laten een groei tov vorig jaar zien (+5,9%). Spanje is voor augustus de meest 
geboekte bestemming, gevolgd door Turkije en Griekenland. 

In de periode mei tot en met juni werd ook al over de wintervakantie van 2014/2015 na-
gedacht. De boekingen voor dit seizoen dat loopt van november 2014 tot en met maart 
2015 noteerden eind juni een daling van 12,2%. Het directe kanaal loopt daarin terug met 
9,1%, waar het reisbureaukanaal meer inlevert met een daling van 17,6%. Oostenrijk blijft 
de meest geboekte bestemming, maar de boekingen komen langzaam op gang dit jaar. 

Judith Nijk
Business Consultant



Het faillissement van Oad is bij deze resultaten nog altijd goed voelbaar. Spanje is de populairste 
zonbestemming waarbij ruim 80% van de boekingen naar naar één van de Canarische Eilanden gaat. 
Lanzarote weet hier als enige eiland een positief resultaat neer te zetten (+18,2%). 
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teleCoM
Steeds grotere smartphones

In het tweede kwartaal van 2014 heeft de ‘gesimuleerde omzet’ van de telecom hard-
waremarkt in Nederland een lichte plus laten zien. Meer dan 70% van de Nederlanders 
zijn inmiddels in het bezit van een smartphone. Nu dat de markt een fase van volwassen-
heid heeft bereikt kunnen onstuimige groeicijfers dus niet meer verwacht worden. 

Wel blijft de smart+mobile phone markt een zeer dynamische markt. Een van de opmer-
kelijkste trends op dit moment is de verschuiving die wij zien op het gebied van scherm-
grootte. In de eerste helft van 2013 had rond 7% van de toestellen een grootte van 5 
inch of meer, in de eerste maanden van dit jaar is dit percentage sterk gestegen naar 19%. 
Gezien de introductie van nieuwe modellen in het najaar in dit segment is de verwachting 
dat grotere smartphones steeds meer aandeel zullen winnen.

Ook in de manier waarop de toestellen worden aangeboden aan de consument laat een dy-
namische ontwikkeling zien. Dit is vooral te zien met sim-vrije toestellen. Maar liefst 42% 
van alle toestellen dat verkocht wordt is sim-vrij ten opzichte van 33% vorig jaar. Dit gaat 
vooral ten koste van prepaid. Het aandeel van contract is met 46% relatief stabiel. 

Cary Richards
Business Consultant
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BoeKeN
De boekenmarkt in het tweede kwartaal

Het tweede kwartaal van 2014 was voor de algemene boekenmarkt een moeilijke peri-
ode. In totaal gingen er 7,9 miljoen papieren A-boeken over de toonbank: dat zijn er 15,5 
procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd in het tweede kwartaal 
106,1 miljoen euro omzet behaald met papieren algemene boeken, 11,5 procent minder 
dan in Q2 2013. 

Bij deze cijfers moet er meteen worden gezegd dat sommige van de winkels die failliet 
waren gegaan in het eerste kwartaal, nog dicht waren in enkele weken van het tweede 
kwartaal. Dit betekent dat er pas een eerlijk vergelijk gemaakt kan worden in de cijfers in 
het derde kwartaal van 2014. Hoewel in de eerste helft van dit jaar de omzet van fysieke 
boeken met 11% omlaag ging, liet de markt een zeer gemengd beeld zien. Non-fictie in-
formatief en non-fictie vrije tijd presteerden beter dan het marktgemiddelde, terwijl de 
categorieën fictie en kinderboeken juist lagere cijfers laten zien. Ook zijn er delen van de 
boekenmarkt die een gezonde groei tonen. Zoals in de categorie gezondheid, sport en spel 
en hobbyboeken.

Met een daling van 16% is fictie het deel van de boekenmarkt dat het meest onder druk 
staat. Vooral de top 100 heeft terrein verloren. Als wij kijken naar de top 100 bestverko-
pende titels en die vergelijken met de positioneringen in 2013, dan zien we een daling van 
maar liefst 23 procent. 
Het aandeel van e-boeken steeg verder in het tweede kwartaal en het percentage en ver-
tegenwoordigt inmiddels 6% van alle verkochte boeken. Opmerkelijk is dat bijna 80% van 
alle verkochte e-boeken binnen het genre fictie valt.
De eerste helft van het jaar is een turbulente periode geweest in het boekenvak. Nu zullen 
alle ogen gericht zijn of men de vruchten kan plukken van de nieuwe energie in de markt 
in de tweede helft van het jaar.

Cary Richards
Business Consultant
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Retail iN totaal
Incidentele of structurele groei?

De zeer lichte daling die we vorig kwartaal meldden, is ook dit tweede kwartaal de uit-
komst van de bestedingen in de non-food detailhandel die GfK Retail and Technology 
meet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over de gehele linie bekeken 
is weliswaar geen sprake van herstel (-1,0%). Echter, optimistisch bekeken, herstelt de 
economie en wordt de consument positiever. Steeds meer onderliggende markten plus-
ten of zitten dicht tegen het omslagpunt aan. De vraag is of deze groei incidenteel of 
structureel van aard is, wat de tweede helft van 2014 zeker zal blijken.

Eind van het tweede kwartaal was Oranje nog volop in de race voor de wereldtitel en dat 
deed de verkoop van consumenten elektronica goed. Voor het eerst sinds tijden was een 
plus zichtbaar. Het WK-effect was ook duidelijk zichtbaar in de recordverkoop van bijvoor-
beeld beamers. 

De markt van fysieke entertainmentproducten noteerde ook sinds lange tijd een aanzien-
lijk minder kleine daling, voornamelijk ingegeven door de sterke lancering van de nieuwe 
generaties gameconsoles.

Nog meer positief nieuws komt uit de hoek van fashion met een lichte plus en de markt 
voor groot- en klein huishoudelijke apparaten, beiden zelfs voor het derde kwartaal op rij. 
Binnen laatstgenoemde liet echter het segment koffiemachines een totale omzetdaling 
zien, voor het eerst sinds lange tijd. 

De markt voor IT- en officeproducten sloot af met een kleine min, met name veroorzaakt 
door de verdere omzetdaling van tablets en e-readers. De hardste klap viel het afgelopen 
kwartaal binnen de markt voor georganiseerde reizen en de boekenmarkt. Binnen boeken 
werd zelfs opnieuw een ‘double digit’ daling genoteerd.



In de volgende Retail Reports meer over het staartje van het WK, de zomerinvloeden ( bijvoorbeeld 
voor action camcorders) en onder meer de IFA. In ieder geval zien we nu over de gehele linie een 
minder negatief kwartaal dan de voorgaande jaargang, hopen dat die trend zich in ieder geval zal 
voortzetten naar de tweede helft van dit jaar. Dan zouden we inderdaad voorzichtig kunnen gaan 
spreken over herstel.
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