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Markt- en straathandel
De markt
De markt- en straathandel, ook wel ‘ambulante handel’ genoemd, is een onderdeel van de detailhandel.
Het zijn verkopers zonder winkel, bijvoorbeeld:
• groentemannen
• bloemisten
• visboeren
• bakkers
• handelaren in stoffen
• kledingverkopers.

Figuur 1. Aantal markt- en straathandel bedrijven verdeeld over subbranches en werknemersklassen (2006)
Subbranches			
			
Markthandel groente, fruit			
Markthandel overige voedingsmiddelen		
Markthandel bloemen, planten, zaden		
Markthandel kleding en textiel			
Markthandel tweedehands goederen		
Overige markthandel			
Verkoop aan de deur (o.a. SRV)			
Totaal			
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Bron: CBS, maart 2007

Figuur 1 laat de verdeling van deze groep bedrijven
zien naar type activiteiten en naar omvang van het
aantal werknemers.
• Markt- en straathandel is een eeuwenoude branche, maar de
meeste vaste marktplaatsen waar men op vaste tijden in de
week waren kan aanbieden, bestaan sinds het begin van de
20e eeuw.
• Naar verwachting zal de markt- en straathandel ook in de
komende jaren volop blijven bestaan.
• Markthandelaren bieden hun waren vanouds tegen
aantrekkelijke prijzen aan. Zij kunnen dit doen omdat ze de
lasten van een winkel niet hoeven op te brengen en omdat
zij vaak de restpartijen van fabrieken tegen lage prijzen
opkopen.
• Dat laatste heeft soms gevolgen voor de kwaliteit. Het staat
daardoor niet onomstotelijk vast dat op de markt ‘uw gulden
een daalder waard is’.

•

•

•

•

Het ligt voor de hand dat een aantal trends en
ontwikkelingen in de detailhandel ook hun intrede doet in
de markt- en straathandel. Daarbij gaat het om de vorming
van inkoopcombinaties en het ontstaan van formules en
franchising, zoals Bakkerij ’t Stoepje.
Naar verwachting zullen toezichthouders meer sturing
geven aan het aanbod op markten, met de bedoeling een
evenwichtig en aantrekkelijk aanbod voor de consument te
creëren.
Markten zullen zich steeds meer verplaatsen naar goed
bereikbare locaties in de periferie van stad of dorp.
Anders dan bij de traditionele locaties in het moeilijk
bereikbare stadscentrum is hier voldoende ruimte en
parkeergelegenheid.
De openingstijden van markten zullen vaker worden
aangepast aan de drukbezette consument.
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Feiten en cijfers
•
•
•
•
•
•
•

 e branche van markt- en straathandel bestaat uit ongeveer 11.400 bedrijven.
D
Bijna 8.500 bedrijven zijn zelfstandigen.
De bedrijven met 1 tot 10 werknemers vormen met 2.900 bedrijven een aanzienlijke groep.
Slechts 45 bedrijven uit deze groep hebben meer dan 10 werknemers.
De grootste groepen bedrijven binnen deze branche wordt gevormd door de categorieën kleding en textiel
en overige markthandel.
In 2006 telde de branche ruim 2.400 starters.
De omzet van de totale branche was in 2006 ongeveer € 1,1 miljard omzet.
Figuur 2. Index omzetontwikkeling bij Markt- en
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Figuur 3. Markt- en straathandel bedrijven - aantal starters en

(2001-2006)!
Figuur 3. Markt- enopheffingen
straathandel
bedrijven aantal starters en opheffingen (2001-2006)

2006

Bron: CBS (trendlijn gebaseerd op combinatie van jaar- en kwartaalcijfers)

Bron: KvK

Bron: CBS (trendlijn gebaseerd op combinatie van jaar- en kwartaalcijfers)

Figuur 2 laat de omzetontwikkeling zien bij markt- en
straathandel in de periode 2000-2006.
De omzet in de branche vertoont een neerwaartse beweging.
Tussen 2001 en 2002 was er sprake van een bescheiden groei
maar daarna is de lijn tot 2005 scherp neerwaarts. In 2006 was
er een lichte opleving. Er lijkt een omgekeerde correlatie met de
economie als geheel: als de economie beter wordt, gaan minder
consumenten voor hun boodschappen naar de markt.
In totaal werd er in 2006 ongeveer € 1,1 miljard omzet
gerealiseerd.

Jaarlijks worden ongeveer 2.400 nieuwe bedrijven gestart door
ondernemers die kansen zien in bepaalde niches.
Bron: KvK

Startende ondernemers in deze branche zijn in verhouding tot
de gemiddelden in de markt wat ouder en vaker vrouw: 59% is
ouder dan 34 en 43% van hen is vrouw.
De branche behaalde gemiddeld tussen 2001 en 2005
een bedrijfsresultaat van 14,0%, wat ruim hoger is dan het
marktgemiddelde van 6,3%. Bedrijven en handelaren in de
branche maken dus meer winst dan gemiddeld.

De branche kent een aanzienlijke bedrijfsdynamiek, waarbij het
aantal starters in de periode 2003-2005 hoger lag dan het aantal
bedrijfsopheffingen. Er is dus sprake van een bescheiden groei
in het aantal bedrijven in de markt- en straathandel. In 2006 is er
echter een lichte krimp in dat aantal.
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Markt- en straathandel
Trends, ontwikkelingen en risico’s
•
•
•
•
•

 e top 3 meest gesloten verzekeringen in de branche zijn brand, arbeidsongeschiktheid en bedrijfsaansprakelijkheid.
D
In figuur 4 is weergegeven welke verzekeringen vaker dan gemiddeld worden afgesloten in deze branche.
Motor (ongekentekend), particuliere aansprakelijkheid, lijfrente, fraude & geld, zorg en arbeidsongeschiktheid
verzekeringen worden in deze branche vaker verzekerd dan gemiddeld in de detailhandel.
Over het algemeen zijn bedrijven in de branche meer dan gemiddeld verzekerd ten opzichte van andere branches.
Belangrijke trends en ontwikkelingen bieden aanknopingspunten voor een goed advies met betrekking tot
verzekeringsproducten. Die trends en ontwikkelingen en hun uitwerking op bedrijfsrisico’s zijn hieronder in een
aantal thema’s bijeengebracht.

Markt en regelgeving

Figuur 4. Penetratie top-10 verzekeringen Markt- en straathandel
bedrijven

Figuur 4. Penetratie top-10 verzekeringen
markt- en straathandel bedrijven

Trends & ontwikkelingen
• De markt is competitief maar de marges zijn tot op heden
aantrekkelijk.
• Er komen steeds meer regels waaraan ook marktkooplui
moeten voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om voorschriften van
de Keuringsdienst van Waren, de brandweer of het Bevoegd
Gezag.
Risico’s
• Schaalvergroting en de strengere eisen ten aanzien van
de bedrijfsvoering kunnen gevolgen hebben voor de
bedrijfsaansprakelijkheid.

laag

gemiddeld

hoog

Bron: Delta Lloyd Datakluis

Technologie & innovatie
Bron: Delta Lloyd
Datakluis

Trends & ontwikkelingen
• In de ambulante handel komen technologische
vernieuwingen weinig voor.
• Criminaliteit binnen de detailhandel is een belangrijk
probleem voor ondernemers. Dat vraagt om voortdurende
waakzaamheid en snel en adequaat ingrijpen bij calamiteiten.
Risico’s
• Ontwikkelingen op het gebied van motorrijtuigen en goederentransport kunnen invloed hebben op de betreffende verzekeringen.
• Goede beveiliging is belangrijk en preventie helpt om mogelijke schadelasten te beperken. Het niet of onvoldoende
nemen van adequate preventiemaatregelen kan er toe leiden
dat schades niet of onvolledig zijn gedekt door de huidige
verzekeringen.
• Goede fraude & geld verzekeringen kunnen belangrijke
oplossingen bieden.

														

pagina 3

Delta Lloyd Brancherapport

Detailhandel

Belangrijke verzekeringsbehoeften
•
•

Motor (ongekentekend), particuliere aansprakelijkheid, lijfrente, fraude & geld, zorg en arbeidsongeschiktheid
verzekeringen zijn belangrijke aanknopingspunten.
Ook de verzekeringen voor goederentransport en motor & scooter worden vaker gesloten dan gemiddeld.

Belangrijke organisaties
•
•

 entrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH)
C
Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD): publieke koepelorganisatie voor de detailhandel

Personeel
Trends & ontwikkelingen
• Bedrijven in de branche hebben over het algemeen weinig
personeel. Veel bedrijven behoren tot de zelfstandigen of
hebben hooguit enkele werknemers. In veel gevallen zijn dat
familieleden of vrienden. Personeel is daardoor niet echt een
probleem in de branche.
• Personeel op de markt moet vaak lang staan. Dit kan
negatieve gevolgen hebben voor het houding- en
bewegingsapparaat.
Risico’s
• Marktkooplui en hun personeel (vaak naaste familie en
vrienden) lijken in vergelijking met personeel in veel andere
branches vrij goed te zijn verzekerd.
• Arbeidsongeschiktheid- en zorgverzekeringen zijn de
belangrijkste personeelsverzekeringen.
• Er is geen algemeen verplicht gestelde
bedrijfstakpensioenfonds. Werkgevers die het
levensmiddelenbedrijf uitoefenen in de vorm van markt-,
straat- en rivierhandel zijn uitgesloten van deelname
aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het
Levensmiddelenbedrijf.
• Goede risicobeheersing leidt tot vermindering van het
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ondernemers zijn
wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E) uit te voeren. Werkgevers die een erkende brancheRI&E uitvoeren hoeven deze niet door een arbodienst te laten
toetsen.
• Zelfstandigen missen een wettelijk vangnet voor ziekte
en arbeidsongeschiktheid. Een specifiek aanbod
voor zelfstandigen kan toegevoegde waarde leveren,
bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheid,
arbeidsongeschiktheid en lijfrente.
• Er is een cao voor de ambulante handel.

Bron
De in dit Brancherapporten gebruikte informatie is gebaseerd
op openbaar beschikbare gegevens zoals van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), Kamer van Koophandel (KvK),
Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM), Hoofd
Bedrjfschap Detailhandel (HBD) en brancheorganisaties.
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Disclaimer
De in dit brancherapport verstrekte informatie is geen aanbod, een advies of
een andere financiële dienst.
Inhoud
De door Delta Lloyd in dit brancherapport verstrekte informatie is ontleend aan
bronnen die Delta Lloyd betrouwbaar acht, maar voor de juistheid en volledigheid
daarvan kan niet worden ingestaan. Dit brancherapport is uitsluitend indicatief
en vormt een betrouwbaar hulpmiddel om overzicht te krijgen in de trends
en ontwikkelingen in de branche en de gevolgen daarvan voor de risico’s die een
gemiddelde ondernemer, binnen zekere bandbreedtes, loopt. Dit brancherapport
kan niet worden beschouwd als vervanging van een advies op maat van een
deskundige verzekeringsadviseur.
Aansprakelijkheid
Aan de uitkomsten van dit brancherapport kunnen geen rechten worden ontleend.
Delta Lloyd kan, gelet op het indicatieve karakter daarvan, niet garanderen dat dit
brancherapport alle risico’s blootlegt.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 van de
samenwerkingsvoorwaarden tussen Delta Lloyd en de met deze verzekeraar
samenwerkende assurantiebemiddelaars, mag dit brancherapport niet worden
gezien als een uitlating van Delta Lloyd aan cliënten van de bemiddelaar, maar
als een uitlating aan de bemiddelaar. Dit brancherapport laat onverlet de
verantwoordelijkheid van de bemiddelaar voor zijn advies aan de cliënt, ook als de
bemiddelaar daarbij gebruikmaakt van dit brancherapport.
Delta Lloyd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van
beslissingen die worden genomen op basis van de informatie in dit
brancherapport.
Verantwoordelijkheid
De informatie mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of
verspreid. Ten aanzien van de inhoud van dit brancherapport bestaat geen
overnemingvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet
worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Uw assurantieadviseur

Delta Lloyd Verzekeringen
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam
www.deltalloyd.nl

