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Dit jaaroverzicht van de KVK Bedrijvendynamiek geeft inzicht in het aantal bedrijven in Nederland per 1 januari 2019 en de
ontwikkeling van het aantal starters, stoppers en faillietverklaringen over geheel 2018. In de volgende hoofdstukken zijn de
gegevens uitgesplitst naar segmenten, sectoren en provincies. In het jaaroverzicht zijn voorts extra hoofdstukken opgenomen
over de overlevingsratio van bedrijven en de ondernemers- en startersprofielen (geslacht, leeftijd en geboorteland).
Aan het eind van dit document is een hoofdstuk opgenomen met de verantwoording en de gehanteerde definities.

De tabellen hieronder tonen per segment de standen, starters en stoppers voor het gehele jaar 2017 en 2018.

De tabellen hieronder tonen per sector de standen, starters en stoppers voor het gehele jaar 2017 en 2018.

De tabellen hieronder tonen per provincie de standen, starters en stoppers voor het gehele jaar 2017 en 2018.

De tabellen hieronder tonen de faillietverklaringen voor het gehele jaar 2017 en 2018 uitgesplitst naar segment, sector en
provincie.

In de bedrijvendynamiek worden standaard de gegevens over de hoofdvestigingen weergegeven. Een onderneming kan echter
ook nevenvestigingen of filialen hebben. In de tabel hieronder staat een overzicht van de standen op 1 januari 2019 per sector
en het verhoudingsgetal van het aantal nevenvestigingen.

De tabellen hieronder tonen de overlevingsratio voor 2017 en 2018 uitgesplitst naar segment, sector en provincie. Het
segment grootbedrijf is weggelaten uit deze overzichten, omdat de aantallen ondernemingen te klein zijn voor betrouwbare
cijfers.

De tabellen hieronder tonen per sector het profiel van alle ondernemers op 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Het profiel
bestaat uit de volgende onderdelen: het percentage mannelijke en vrouwelijke ondernemers, de gemiddelde leeftijd en het
percentage ondernemers waarvan het geboorteland anders dan Nederland is.

De tabellen hieronder tonen per provincie het profiel van alle ondernemers op 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Het profiel
bestaat uit de volgende onderdelen: het percentage mannelijke en vrouwelijke ondernemers, de gemiddelde leeftijd en het
percentage ondernemers waarvan het geboorteland anders dan Nederland is.

De tabellen hieronder tonen per sector het profiel van alle startende ondernemers gedurende het jaar 2017 en 2018. Het
profiel bestaat uit de volgende onderdelen: het percentage mannelijke en vrouwelijke startende ondernemers, de gemiddelde
leeftijd en het percentage startende ondernemers waarvan het geboorteland anders dan Nederland is.

De tabellen hieronder tonen per provincie het profiel van alle startende ondernemers gedurende het jaar 2017 en 2018. Het
profiel bestaat uit de volgende onderdelen: het percentage mannelijke en vrouwelijke startende ondernemers, de gemiddelde
leeftijd en het percentage startende ondernemers waarvan het geboorteland anders dan Nederland is.

Voor de data over de bedrijvendynamiek geldt het volgende (tenzij anders vermeld):


Alleen de economisch actieve bedrijven worden behandeld



Bedrijven = ondernemingen = hoofdvestigingen



Voor de bedrijven wordt gerapporteerd over de stand (= aantal hoofdvestigingen) op 1 januari 2019 ten opzichte van
1 januari 2018

Voor de starters, stoppers en faillietverklaringen wordt gerapporteerd met de focus op het gehele jaar 2018 ten opzichte van
het gehele jaar 2017. Hierbij geldt (tenzij anders vermeld):


Starters = startende bedrijven = aantal startende hoofdvestigingen



Stoppers = stoppende bedrijven = aantal opgeheven hoofdvestigingen



Faillissementen = aantal uitgesproken faillietverklaringen op hoofdvestigingen

Afrondingsverschillen kunnen optreden.
Overig mutatiesaldo
In de tabellen van hoofdstuk 2 tot en met 4 is ook een kolom ‘overig mutatiesaldo’ opgenomen bij de segment-, sector- en
provincietabellen. Dit saldo is een aanvulling op de volgende optelsom:
beginstand bedrijven + starters - stoppers = eindstand bedrijven (of nieuwe beginstand bedrijven volgende periode)
Deze optelsom geeft namelijk niet het volledige beeld. Er zijn meer gebeurtenissen dan alleen het starten of stoppen van een
vestiging die impact hebben op de totaalstand. Mutaties die van invloed zijn, zijn onder andere de volgende:


verandering in het aantal werkzame personen → ander segment;



andere sbi-code → een verschuiving tussen sectoren;



verhuizingen van ondernemingen → geografische verschuivingen;



fusies, splitsingen, overnames, rechtsvorm wijzigingen, etc.

De KVK werkt eraan om in de toekomst ook dit soort verschuivingen beter te gaan duiden. Op dit moment is dat echter nog
niet mogelijk.
Overlevingsratio
In hoofdstuk 7 is de overlevingsratio opgenomen. Dit is de verhouding van bedrijven die na een aantal jaren nog ingeschreven
staat in het Handelsregister is ten opzichte van de bedrijven dat gestart is. Dit is berekend op basis van de gegevens die
beschikbaar waren in het Handelsregister op 31 december 2018. Alleen hoofdvestigingen zijn meegenomen in de berekening
van de overlevingsratio als deze minimaal 1 jaar geleden en maximaal 5 jaar geleden zijn gestart. Doordat het volume van het
segment grootbedrijf te klein is, zijn de ondernemingen uit dit segment niet meegenomen in de berekening van de
overlevingsratio.

In hoofdstuk 8 tot en met 11 zijn de profielen opgenomen van de ondernemers die staan geregistreerd in het Handelsregister.
De ondernemers- en startersprofielen bestaan uit de volgende onderdelen: het percentage mannelijke en vrouwelijke
ondernemers, de gemiddelde leeftijd en het percentage ondernemers waarvan het geboorteland anders dan Nederland is. De
KVK beschikt per 1-1-2019 over 1.660.730 ondernemersprofielen.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:


ondernemersprofielen = alle ondernemers op 1 januari 2019 ten opzichte van 1 januari 2018



startersprofielen = alle ondernemers die gestart zijn gedurende het gehele jaar 2018 ten opzichte van geheel 2017

Een ondernemer is een natuurlijke persoon die een eenmanszaak runt of binnen een andere onderneming de functie van
vennoot, mede-eigenaar of enig aandeelhouder vervult. Niet-natuurlijke personen zijn uitgesloten van de profielen. De
toewijzing van een ondernemer aan een sector en provincie is op basis van de hoofdactiviteit en het bezoekadres van de
hoofdvestiging.

Hoofdvestiging = Hoofdkantoor, hoofdkwartier, hoofdzetel
Nevenvestiging = Vestiging (filiaal) van onderneming op een andere plaats dan hoofdvestiging

De KVK controleert of bedrijven die zijn ingeschreven in het Handelsregister nog actief zijn. Dit doet de KVK door de
inschrijvingen in het Handelsregister te vergelijken met het bestand van de Belastingdienst. Als er uit deze vergelijking blijkt
dat een onderneming niet meer actief is, dan krijgt dit bedrijf een brief van de KVK. Als de ondernemer niets doet, dan wordt
de onderneming na vier weken uitgeschreven.

Voor de segmenten geldt dat ondernemingen bij de inschrijving bij de KVK het volgende aangeven met betrekking tot de
werkzame personen:


hoeveel personen er fulltime (15 uur of meer per week) werken in de onderneming, en/of



hoeveel personen er parttime (minder dan 15 uur per week) werken in de onderneming.

De volgende segmenten zijn gedefinieerd:


Parttime zzp: 1 werkzame persoon parttime (<15 uur per week), 0 werkzame persoon fulltime, rechtsvorm is
Eenmanszaak of BV



Zzp: 1 werkzame persoon fulltime (≥ 15 uur per week), 0 werkzame persoon parttime, rechtsvorm is Eenmanszaak
of BV



Mkb: 2-249 werkzame personen fulltime (≥ 15 uur per week). Dit segment is aangevuld met de ondernemingen met 1
werkzame persoon fulltime die niet onder zzp vallen.



Grootbedrijf: 250 of meer werkzame personen fulltime (≥ 15 uur per week)



Parttime bedrijven: valt niet in één van de andere segmenten, doordat vaak geen werkzame personen zijn opgegeven
in het Handelsregister.

Voor 2019 staat op de planning om de segmentatie van de Handelsregisterdata aan te passen. De focus zal zich met name
richten op het optimaliseren van de segmentering voor de groep van parttime bedrijven. In deze groep bevindt zich een grote
groep waarvan het aantal werkzame personen onbekend is in het Handelsregister en hierdoor niet kunnen worden toebedeeld
aan een van de segmenten zzp, mkb en grootbedrijf. Het is de verwachting dat in de loop van 2019 de eerste resultaten van
de aanpassingen zichtbaar zullen worden in de bedrijvendynamiek. In de huidige rapportage wordt deze groep bedrijven, net
als in de voorgaande rapportages, nog apart ondergebracht in de categorie ‘parttime bedrijven’.
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