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Opbouw bedrijfsleven Nederland voor 99% bij 1-persoonsbedrijven
Dynamiek landelijk

Dynamiek per provincie

Aantal bedrijven¹ Nederland

In Nederland tellen we op dit moment 1.814.915 vestigingen,
bestaande uit 1.730.303 hoofd - en 84.612 nevenvestigingen. Van de
hoofdvestigingen is 50% zelfstandige zonder personeel (zzp’er²).
25% behoort tot het mkb en 24% betreft het parttime vestigingen.
Vanaf 1 januari 2016 zijn er in Nederland 109.018 bedrijven

* vergelijk juli 2015

bijgekomen. 66% daarvan is zzp’er en 33% zijn parttime vestigingen.
Het mkb is met 1% gestegen en het Grootbedrijf is met

In de provincie valt Drenthe op. Daar zijn procentueel de meeste

21 hoofdvestigingen geslonken (was 1.120 in januari 2016).

starters en de minste stoppers in vergelijking met zelfde periode
2015.

Bedrijvendynamiek

Landelijk ligt het aantal startende bedrijven -5% lager en zijn het
aantal faillissementen fors lager dan juli 2015.

In de bedrijvendynamiek zijn er in juli 12.985 bedrijven gestart en
7.017 bedrijven gestopt. Een positief saldo van 5.968 bedrijven.
Hoogst aantal stoppers (faillissementen) ligt mij mkb en Grootbedrijf.
Bij het mkb stoppen er bijna evenzoveel bedrijven als er starten. Bij
de faillissementen is de economische waarde die wegvalt het hoogst
bij mkb en Grootbedrijf, maar opvallend veel parttime bedrijven (7%)
gaat ook failliet.

¹ totaal aantal hoofdvestigingen
² definitie zzp: 1 werkzame persoon fulltime, 0 werkzame perso(o)n(en)
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Trend bedrijvendynamiek

Trend faillissementen

De bedrijvendynamiek 2015 en 2016 zijn vrijwel gelijk waardoor er

Na een slechte maand juni loopt het aantal faillissementen weer naar

geen opmerkelijke verschillen worden geregistreerd.

beneden en hebben wij de eerste helft van 2016 een lager aantal
faillissementen te verwerken gehad.

Startende bedrijven zzp (1 FTE)

Startende bedrijven mkb (2 – 249 FTE)

Top 5 wordt eerst in absolute aantallen geselecteerd en procentueel gesorteerd

Top 5 wordt eerst in absolute aantallen geselecteerd en procentueel gesorteerd

Ten opzichte van 2015 is alleen de sector Gezondheid gestegen.

Bij het mkb blijft de Horecasector een positieve aantrekkingskracht

Gezien de enorme wijzigingen en aanpassingen in deze sector is dat

uitoefenen. Het is een sector waar ondernemers snel starten maar

duidelijk een sector die komende jaren in beweging zal blijven.

helaas ook een sector waar veel bedrijven snel stoppen.

