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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.

GfK. Growth from Knowledge



2

Q3/2015

Fashion
Het weer heeft invloed op de verkoop van Fashion

Het derde kwartaal is positief afgesloten door de retailers die deelnemen aan de GfK 
INretail FashionScan en ShoeScan. In de categorie kleding werd in het derde kwartaal 
een plus geboekt van 1,8% en binnen de categorie schoenen was een omzetplus van 
maar liefst 8,6% te zien.

De omzetresultaten binnen de GfK INretail FashionScan en de ShoeScan waren per 
maand sterk wisselend. Juli liet een plus zien van bijna 3% in kleding en ruim 10% in 
schoenen. De maand augustus viel erg tegen met dalingen in de dubbele cijfers voor 
zowel kleding als schoenen. Gelukkig was september een sterke maand in vergelijking 
met vorig jaar met een omzetplus van 20% voor de categorieën kleding en schoenen 
samen.

De extreme fluctuatie in omzetgroei dit afgelopen kwartaal werd hoofdzakelijk veroor-
zaakt doordat het weer zo anders waren dan vorig jaar. Augustus 2014 was erg koud 
en nat waardoor de verkoop van de nieuwe collecties dat jaar al vroeg een flinke boost 
kreeg. September 2014 was juist extreem zonnig en warm voor de tijd van het jaar, met 
als gevolg een inzakkende fashionomzet. 

Dit jaar waren de weersomstandigheden precies omgekeerd: augustus was een warme 
maand en september was een koele maand, normaler voor de tijd van het jaar dus. Het 
omzetpatroon in de kleding- en schoenenmarkt keerde daarmee ook terug naar normaal, 
met een omzetpiek in de maand september waarin de nieuwe outfits voor de herfst grif 
over de toonbank gingen. 

Het segment dat het afgelopen kwartaal de grootste groei liet zien was dat van de kids: 
+9,3% in kleding en +12% in schoenen. Ook hier droeg de goede septembermaand in 
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belangrijke mate bij aan het succesvolle kwartaal voor kinderkleding. Vorig jaar viel de omzetpiek 
in kinderkleding al vroeg, omdat het koud was in augustus en de vakantie halverwege die maand 
voor een deel van Nederland al afgelopen was. Dit jaar konden veel kinderen het nieuwe school-
jaar in korte broek beginnen en lag het zwaartepunt van de ‘back to school’ omzet in september. 
Kinderkleding en kinderschoenen plusten die maand allebei met een indrukwekkende 43%. 

Tegen de supergroei in kinderkleding konden zowel dames- als herenmode niet op. Herenkleding 
kende overigens een mooie plus van 4,9% in het derde kwartaal, de pijn zat ‘m vooral in dames-
mode. Dit segment bleef in het derde kwartaal 2% achter op hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dames-
bovenmode eindigde zelfs op een min van 3,4% - één van de weinige segmenten die dit afgelopen 
kwartaal in mineur afsloten. Damesondermode en damesbeenmode groeiden beide wel.

Na de eerste drie kwartalen staat de GfK INretail FashionScan op een achterstand van 1,1%. De 
schoenenmarkt ontwikkelt zich tot dusver positiever dit jaar, want de GfK INretail ShoeScan staat 
cumulatief op een plus van 4,9%. Tellen we kleding en schoenen bij elkaar op dan is de modemarkt 
na drie kwartalen stabiel ten opzichte van vorig jaar.

Bron: GfK INretail FashionScan en ShoeScan
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Disclaimer
GfK Retail Reports is een uitgave van GfK. Hoewel bij het ontwikkelen van deze uitgave de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde
informatie onjuist is. GfK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden
ondernomen op basis van deze informatie.

Copyright
Het is toegestaan informatie uit deze uitgave over te nemen, mits er sprake is van juiste
bronvermelding: GfK 

Interesse in de Belgische markt?
Schrijf u nu in op www.gfk.com/be/retail-reports en blijf elk kwartaal op de hoogte van de
actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail.
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