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Bijlage KVK Bedrijvendynamiek  
april 2020
Toelichting maand april cijfers voor 4 sectoren

Cultuur, sport en recreatie
Voor de maand april zien we in de cultuur, sport en recreatie tussen 2019 en 2020 een daling van -59% 
in het aantal starters (van 1.015 naar 418). Hierdoor gaan we van een groei van +5% t/m maart naar 
een daling van -11% tot 1 mei 2020 (van 4.213 starters in de periode januari t/m april 2019 naar 3.765 in 
2020). 

Voor de maand april zien we een afname van -8% in het aantal stoppers (van 533 in april 2019 naar 
492 in diezelfde maand in 2020). Hierdoor gaan we van een toename van +26% t/m 31 maart naar een 
minder grote toename van +18% van het aantal stoppers tot 1 mei (van 2.218 stoppers in de periode 
januari t/m april 2019 naar 2.607 over diezelfde periode in 2020).  

In de periode januari t/m april 2020 rapporteren we 22 faillietverklaringen (waarvan 7 in de maand april 
2020) tegenover 18 faillietverklaringen in dezelfde periode in 2019 (waarvan 4 in de maand april).  

Voor deze sector is het aantal geregistreerde ondernemingen met 115.065 op 1 mei 2020 nog steeds 5% 
hoger dan op 1 mei 2019 toen er 109.777 ondernemingen geregistreerd stonden in het Handelsregister.
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Horeca
Voor de maand april zien we in de horeca tussen 2019 en 2020 een daling van -53% in het aantal starters 
(van 856 starters in april 2019 naar 401 in de maand april 2020). Hierdoor gaan we van een groei van 
+4% t/m 31 maart naar een daling van -11% tot 1 mei 2020 (van 3.351 starters in de periode januari t/m 
april 2019 naar 2.984 in 2020). 

Voor de maand april zien we een afname van -12% in het aantal stoppers (van 485 in april 2019 naar 428 
in diezelfde maand in 2020). Hierdoor gaan we van een toename van +15% stoppers t/m 31 maart 2020 
naar een minder grote toename van +9% tot 1 mei (van 2.145 stoppers in de periode januari t/m april 
2019 naar 2.332 over diezelfde periode in 2020).  

In de periode januari t/m april 2020 rapporteren we 103 faillietverklaringen (waarvan 45 in de maand 
april 2020) tegenover 93 faillietverklaringen in dezelfde periode in 2019 (waarvan 27 in de maand april). 
We zien dus een stijging van 67% van het aantal faillissementen bij de vergelijking tussen april 2019 en 
april 2020. 

Voor deze sector is het aantal geregistreerde ondernemingen met 72.074 op 1 mei 2020 nog steeds 
5% hoger dan op 1 mei 2019 toen er 67.785 horeca ondernemingen geregistreerd stonden in het 
Handelsregister.

Persoonlijke dienstverlening
Voor de maand april zien we in de sector persoonlijke dienstverlening een daling van -69% in het aantal 
starters tussen 2019 en 2020 (van 785 in april 2019 naar 244 in april 2020). Hierdoor gaan we van een 
groei van +3% van het aantal starters t/m maart 2020 naar een afname van -14% tot 1 mei 2020 (van 
3.334 starters in de periode januari t/m april 2019 naar 2.870 in diezelfde periode 2020). 

Voor de maand april zien we een afname van -32% in het aantal stoppers (van 583 in april 2019 naar 
397 in diezelfde maand in 2020). Er zijn dus een stuk minder ondernemingen gestopt de afgelopen 
maand dan vorig jaar april. Hierdoor gaan we van een toename van +19% stoppers t/m maart 2020 naar 
een kleinere toename van +5% op 1 mei (van 2.218 in januari t/m april in 2019 naar 2.337 stoppers in 
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diezelfde periode in 2020).  

In de periode januari t/m april 2020 rapporteren we 24 faillietverklaringen (waarvan 15 in de maand april 
2020) tegenover 15 faillietverklaringen in dezelfde periode in 2019 (waarvan 2 in de maand april).  

Voor deze sector is het aantal geregistreerde ondernemingen met 90.231 op 1 mei 2020 nog steeds 3% 
hoger dan op 1 mei 2019 toen er 87.315 ondernemingen in de persoonlijke dienstverlening geregistreerd 
stonden in het Handelsregister.

Detailhandel
Voor de maand april zien we dat de sector detailhandel als enige sector een groei laat zien van +26% het 
aantal starters (van 2.296 in 2019 naar 2.896 in 2020). Hierdoor gaan we van een groei van +7% t/m 31 
maart naar een nog grotere toename van +11% tot 1 mei 2020 (van 9.987 starters in de periode januari 
t/m april 2019 naar 11.115 in 2020). 

Voor de maand april zien we een afname van -6% in het aantal stoppers (van 1.521 in april 2019 naar 
1.430 in diezelfde maand in 2020). Hierdoor gaan we van een toename van +26 % stoppers t/m 31 
maart naar een minder grote toename van +18% op 1 mei (van 6.244 in januari t/m april in 2019 naar 
7.382 in diezelfde periode in 2020).  

In de periode januari t/m april 2020 rapporteren we 172 faillietverklaringen (waarvan 51 in de maand 
april 2020) tegenover 138 faillietverklaringen in dezelfde periode in 2019 (waarvan 41 in de maand april).  

Voor deze sector is het aantal geregistreerde ondernemingen met 192.041 op 1 mei 2020 nog steeds 6% 
hoger dan op 1 mei 2019 toen er 181.817 ondernemingen geregistreerd stonden in het Handelsregister.

Persoonlijke dienstverlening
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Coronacontent  
• TOZO: KVK.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/
• NOW: KVK.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/ 
• TOGS: KVK.nl/corona/4000-euro-tegemoetkoming-schade-covid-19/ 
• BMKB: KVK.nl/corona/bmkb-c--borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/ 
• Overzicht regelingen: KVK.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ 
• Overzicht maatregelen: KVK.nl/corona/het-coronavirus-overzicht-maatregelen/ 
• Overzicht Q&A: KVK.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/ 
• Branches 1,5 meter-economie: KVK.nl/corona/branches-over-de-15-metereconomie/ 
• Opstarten 1,5 meter-economie: KVK.nl/corona/opstarten-in-de-15-metereconomie/ 
• Omdenken in crisistijd: KVK.nl/corona/ondernemersinitiatief-omdenken-in-crisistijd/ 
• Zzp’er en corona: KVK.nl/corona/zzper-en-corona-dit-zijn-je-opties/ 
• Ondernemen in de grensstreek: KVK.nl/corona/corona-ondernemen-in-de-grensstreek/ 
• Kom samen met je personeel door de crisis:  

KVK.nl/corona/kom-samen-met-je-personeel-door-de-crisis/ 
• Marketing in crisistijd: KVK.nl/corona/marketing-in-crisistijd-hoe-doe-je-dit/ 
• Ondernemen op 1,5 meter afstand: KVK.nl/corona/ondernemen-op-15-meter-afstand/
• Hoe run je je bedrijf in crisistijd?: KVK.nl/corona/hoe-run-je-je-bedrijf-in-crisistijd/ 
• Slim voorsorteren op het nieuwe normaal: KVK.nl/corona/slim-voorsorteren-op-het-nieuwe-normaal/ 
• Veerkrachtige ondernemers hebben twee verdienmodellen:  

KVK.nl/corona/veerkrachtige-ondernemers-hebben-2-zaken/
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