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Berner Group verhoogt omzet afgelopen jaar met bijna 8%;  

voor het eerst wordt omzetgrens van 1,1 miljard euro 

overschreden  

 

• Divisies Mobility & Construction drijvende kracht achter de 

groei met meer dan 9% 

• E-commerce omzet stijgt met 28% 

• Sterke start eerste maanden 2022/2023 met 6% omzetgroei 

 

De Berner Group, moederbedrijf van het Nederlandse Berner 

Produkten b.v., blijft op groeikoers en bereikt een nieuw omzetrecord. 

In het afgelopen boekjaar 2021/2022 (1 april 2021 t/m 31 maart 

2022) lag de geconsolideerde omzet 7,8% hoger dan het jaar ervoor 

en steeg naar 1,119 miljard euro (vorig jaar 1,037). De 

groeipercentages in de B2B-handel in de divisies Construction en 

Mobility waren daarbij onevenredig hoog. De e-commerce omzet  

steeg met ongeveer 28% tot meer dan 150 miljoen euro.  

Dochteronderneming Caramba had te kampen met de naweeën van 

de Corona-crisis en zag de omzet afgelopen jaar dalen met 5,6%. Deze 

tendens kwam in december tot een einde. Sinds 6 maanden groeit 

chemie specialist Caramba weer, met een aanzienlijke stijging van 

ongeveer 20% in april en mei. In totaal is de Berner Group het 

boekjaar 2022/2023 gestart met een omzetstijging van ongeveer 6%. 

 

“Het doet me goed te zien dat wij, ondanks de vele verstoringen op de 

toeleveringsmarkten en knelpunten bij logistieke leveranciers, erin 

geslaagd zijn de omzet tot een historisch record te laten stijgen. Met 

onze kernactiviteit omnichannel handel (meerdere verkoopkanalen) 

groeiden we met de merken Berner en BTI zelfs met 9,6%. In 

tegenstelling tot tal van andere chemie bedrijven is de Caramba Groep 

na Corona veel sneller uit het dal geklommen en ligt de maandomzet 

sinds december 2021 boven de cijfers van vorig jaar,” aldus Christian 

Berner, CEO van de Berner Group, over de ontwikkelingen.  
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Omzet omnichannel handel stijgt met 9,6% 

In de omnichannel handel konden de merken Berner en BTI afgelopen 

boekjaar de omzet met 9,6% verhogen. Voor het eerst overschreed 

de omzet de 1 miljard euro. Dit was te danken aan de hogere vraag 

vanuit werkplaatsen in de divisie Mobility (+9,7%). In het voorgaande 

jaar was deze met iets minder dan 2% gedaald. De bouwsector was 

ook een drijvende kracht met een omzetstijging van 9,5%.  

 

B2B-klanten vertrouwen steeds meer op e-commerce 

Sinds 2015 heeft de Berner Group digitalisering gestimuleerd. Dit blijft 

zijn vruchten afwerpen: de e-commerce omzet groeit voor het derde 

jaar op rij met dubbele cijfers (27,8%) naar 150 miljoen euro. Het 

aandeel van de online verkopen stijgt daarmee tot bijna 14%. Bijna 1 

op de 7 euro's wordt nu al via e-commerce gegenereerd. In de Benelux 

en Frankrijk, op basis van omzet traditioneel de sterkste afzetmarkten, 

is dit zelfs 1 op de 4 euro’s. Als alle alternatieve verkoopkanalen 

worden meegerekend, d.w.z. e-commerce, telesales en de depots, dan 

bedraagt het aandeel in de omzet al meer dan 25%. 

 

De ongeveer 5.000 verkoopmedewerkers deden het qua omzet 8% 

beter dan in het voorgaande jaar. Daardoor komt hun aandeel in de 

totale omzet uit op iets minder dan 75%.  

 

Goede start van het boekjaar 2022/2023 

Ondanks de uitdagende verkoopdoelstellingen van vorig jaar is de 

Berner Group het nieuwe fiscale jaar succesvol begonnen. De 

omnichannel handel ligt al méér dan 5% voor op de cijfers van vorig 

jaar.  
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"We zien echter al enkele maanden dat de ontwikkelingen in de 

sectoren Mobility en Construction verschillend zijn. In Construction 

groeien we maar half zo snel als in Mobility. Bekende obstakels zoals 

prijsstijgingen voor bouwmaterialen en tekort aan werknemers blijven 

niet zonder gevolgen voor de vraag," aldus Christian Berner. Hij geeft 

echter aan dat dit momenteel geen reden is om de groeiplannen bij te 

stellen. "Wij willen marktaandeel winnen. Ik ben optimistisch dat 

vooral onze innovatieve totaaloplossingen in de chemie, zoals de 

nieuwe Cleanstar Magic en het X-TREME PUR schuim, ons zullen helpen 

om ook in 2022/2023 onevenredig te blijven groeien." 

 

****** 

Als onderdeel van de Berner Group is Berner één van de 

toonaangevende Europese omnichannel ondernemingen in de 

verkoop van verbruiksmaterialen, chemie, gereedschappen en 

services aan professionals in de sectoren Mobility en Construction.  

Ruim 6.200 medewerkers, waarvan 4.400 in de buitendienst, zorgen 

dagelijks voor een allround service. Berner staat voor professioneel 

en persoonlijk advies, doordachte serviceconcepten en een 

hoogwaardig productassortiment. Zo combineert Berner persoonlijk 

advies met digitale verkoopkanalen. 

 

/////////////////////////////////////////// 

Bijlage:  

- Christian Berner – CEO Berner Group 

- Product innovaties: innovatieve totaaloplossingen in chemie 

zoals de Cleanstar Magic (Mobility) en het X-TREME PUR 

schuim (Construction) helpen Berner in 2022/2023 verder te 

groeien 
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