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Update faillissementen – Minder ontsporingen: economie loopt als een trein
Economische groei en faillissementen

…. Economie zorgt voor wind in de rug
De Nederlandse economie draait goed. Voor 2017 voorziet het
Economisch Bureau van ABN AMRO bijna 2,5% groei. Allerlei
sentimentsindicatoren staan er goed bij. De groei is sterker dan wij eerder
verwachtten. De sterkere BBP-stijging in 2017 is vooral te danken aan de
uitvoer, de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen. In de
tweede helft van 2017 zal de economische groei wat vertragen. Daardoor
zal in 2018 de BBP-stijging terugvallen naar ongeveer 2%. Dankzij de
toenemende bedrijvigheid groeit het aantal banen sterker dan vorig jaar.
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Bij bovenstaand macro-economisch groeiscenario past een trendmatige
daling van het aantal faillissementen. Toch steeg in juni het aantal
faillissementen ten opzichte van juni 2016. De media pakten dit nieuws
breed op. Maar wat is er aan de hand? Niets alarmerends, ook in een zich
positief ontwikkelende economie is het normaal dat het aantal
faillissementen fluctueert.
Om een juist beeld te krijgen van het aantal faillissementen kijken we bij
voorkeur naar het drie- en twaalfmaands voortschrijdende totaal. De driemaands voor de korte termijn en de twaalfmaands voor de langere termijn
en om de trend te duiden. Zie de grafiek rechtsonder op deze pagina.
 Het aantal faillissementen bij bedrijven en instellingen (o.b.v. twaalfmaands voortschrijdend) piekte in 2013. In dat jaar gingen er 9.431
bedrijven en instellingen failliet. Inmiddels 3,5 jaar later ligt dit niveau
58% lager. Over de afgelopen twaalf maanden failleerden 4.405
bedrijven. Ongeveer het aantal van voor de crisis. In de periode 2004 –
2008 gingen er jaarlijks gemiddeld 4.400 bedrijven en instellingen
failliet.

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory
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Update faillissementen – Minder ontsporingen: economie loopt als een trein
…. maar sectoren ontwikkelen zich verschillend
 Opvallend is echter dat de zogenaamde faillissementsgraad (het aantal
faillissementen per duizend bedrijven) momenteel met 2,8 ruim
beneden het niveau van voor de crisis (4) ligt. Belangrijkste oorzaak is
de groei van het aantal bedrijven met één werkzame persoon. Die
bedrijven zijn over het algemeen minder kapitaalintensief. Het aantal
faillissementen is bij deze bedrijven daarom aanzienlijk lager. De
faillissementsgraad voor de hele populatie bedrijven en instellingen valt
daardoor aanzienlijk lager uit dan voor de crisis.
 De faillissementsgraad verschilt sterk tussen de sectoren. Ook hier
heeft het aantal bedrijven met één werkzaam persoon in een sector
grote invloed. Historisch is deze graad in de industrie en de transport &
logistiek hoger. Dit is nog steeds het geval. In de landbouw is het cijfer
altijd laag. Een andere factor is dat niet alle sectoren zich op hetzelfde
punt in de conjuncturele cyclus bevinden.
 In de eerste helft van 2017 is het aantal faillissementen van bedrijven
ten opzichte van de eerste helft van 2016 met 22% gedaald.
 De ontwikkeling van het aantal faillissementen in sectoren verschilt
sterk. In de autoretail, horeca en technologie, media en telecom (tmt)
noteren we over het eerste halfjaar een kleine plus t.o.v. dezelfde
periode in 2016. In absolute zin gaat het echter om kleine stijgingen. De
term stabilisatie pas daarom beter bij deze sectoren.
 Opvallend is de stijging (+49%) van het aantal faillissementen in de
foodsector. Dit lijkt een enorme stijging, maar bij relatief kleine aantallen
leidt een absolute stijging al snel tot hoge percentages. De eerste helft
van 2017 bleef bijvoorbeeld ook 55% onder de piek uit 2013.
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Update faillissementen – Minder ontsporingen: economie loopt als een trein

Theo de Kort

Economisch Bureau Nederland
theo.de.kort@nl.abnamro.com

Verwachting ABN AMRO

Faillissementsgraad
Aantal faillissementen per 1.000 bedrijven

De doorzettende economische groei in 2017 en 2018 zal ook zichtbaar
blijven in de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Wij verwachten
dat het aantal faillissementen - gemiddeld door alle sectoren heen - het
komende jaar zal stabiliseren of licht dalen rond het huidige lage niveau.
Er zullen wel verschillen zichtbaar zijn tussen de sectoren. In de dynamiek
van opheffing en oprichting van bedrijven neemt het aantal faillissementen
een steeds kleiner aandeel in. De sterke groei van het aantal
éénmansbedrijven is hier debet aan. Zoals gesteld zijn deze bedrijven
minder kapitaalintensief. Ze kennen een veel lagere faillissementsgraad,
doordat hun activiteiten stoppen, zonder dat daarbij een faillissement aan
de orde is. Wij verwachten dat die ontwikkeling doorzet.
Er zijn twee onzekere factoren die de komende jaren een rol kunnen
spelen rond de ontwikkeling van het aantal faillissementen.
 Ten eerste is daar Brexit. Op 19 juli heeft ABN AMRO Sector Advisory
een rapport gepubliceerd dat de invloed van een Brexit op specifieke
sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven belicht. Het rapport
concludeert dat de invloed op het Nederlandse bedrijfsleven relatief
groot is. Voor bedrijven met een relatief hoge exposure naar het
Verenigd Koninkrijk zullen de financiële risico’s toenemen.
 Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat de ECB begin
2018 begint met het stapsgewijs afbouwen van haar obligatieaankopen.
In juni 2018 zou men het opkoopprogramma dan kunnen beëindigen.
Als gevolg hiervan zal de korte rente langzaam weer gaan stijgen. De
lange rente laat al enige stijging zien. Voor bedrijven met een relatief
zwakke financiële positie kan een (her)financiering dan aanzienlijk
duurder uitpakken. De kans bestaat dat bedrijven hierdoor in problemen
komen.
Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory
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Update Faillissementen – Agrarisch

Nadia Menkveld
Sectoreconoom Agrarisch
nadia.menkveld@nl.abnamro.com
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Dalende trend leidt naar historisch laag niveau

Faillissementsgraad laagste van alle sectoren

 In de eerste helft van 2017 gingen er twintig agrarische
bedrijven failliet. Het aantal faillissementen in de agrarische
sector is al sinds 2013 aan het dalen en bevindt zich nu op een
historisch laag niveau.
 Ook het aantal bedrijven is sinds 2013 weer aan het toenemen.
In de afgelopen vier jaar kwamen er gemiddeld 3000 bedrijven
bij, maar stopten er zo’n 2.400 bedrijven.
 In 2016 waren er 2.437 opheffingen van bedrijven; slechts 47
daarvan betroffen een faillissement.
 Er vindt schaalvergroting plaats in de agrarische sector. Veel
bedrijven zijn overgenomen, maar ook het gebrek aan een
bedrijfsopvolger is een belangrijke reden voor een bedrijf om
ermee te stoppen.

 De faillissementsgraad is traditioneel laag in de agrarische
sector. Bedrijven hebben een lange levensduur. Ook als we
kijken naar de opheffingsgraad dan scoort de sector aanzienlijk
lager dan in andere sectoren.

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory

Verwachting ABN AMRO
 Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO een stabilisering van
het aantal faillissementen in de agrarische sector.
 De economische groei is stabiel. Het gestegen positieve
ondernemersvertrouwen past in dit beeld. De prijzen voor
zuivel en varkensvlees zijn verbeterd en voor de visserij geldt
dat een grotere capaciteit voor groei van de volumes zal
zorgen. De onzekerheid over Brexit werpt wel een schaduw
over het verder relatief positieve beeld.
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Update Faillissementen – Food (industrie & groothandel)

Nadia Menkveld
Sectoreconoom Agrarisch
nadia.menkveld@nl.abnamro.com
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Aantal faillissementen in Foodsector gestegen

Faillissementsgraad Foodsector relatief hoog

 In de eerste helft van 2017 nam het aantal faillissementen in de
Foodsector met bijna 50% toe: 39 in de eerste helft van 2016
naar 58 in dezelfde periode van 2017.
 De stijging lijkt behoorlijk, maar zelfs na de stijging ligt het
aantal faillissementen per maand nog onder het langetermijn
gemiddelde en 55% onder de piek uit 2013.
 Dit is ook duidelijk te zien in het twaalfmaands voortschrijdend
gemiddelde van het aantal faillissementen in de Foodsector.
Na een daling van het aantal faillissementen sinds 2013 lijkt het
aantal nu gestabiliseerd te zijn.
 De faillissementsgraad van de sector Food is relatief hoog.
Gemiddeld gingen er in 2017 2,8 per 1000 bedrijven failliet.
Voor de Foodsector ligt dit aantal twee en half keer zo hoog.

 Aan de hoge faillissementsgraad in de foodsector liggen twee
structurele oorzaken ten grondslag: 1) het aantal
faillissementen ten opzichte van het totaal aantal opheffingen is
hoog in de sector en 2) er komen minder éénmansbedrijven in
de foodsector voor dan in veel andere sectoren.
Eénmansbedrijven gaan minder vaak failliet en drukken
daarmee de faillissementsgraad.

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory

Verwachting ABN AMRO
 Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO een stabilisering van
het aantal faillissementen in de Foodsector.
 De hogere inputprijzen voor zuivel, vlees en granen kunnen dit
jaar voor druk op de marge zorgen.
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Update Faillissementen – Industrie

Casper Burgering
Senior Sectoreconoom Industrie
casper.burgering@nl.abnamro.com
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Het aantal faillissementen is scherp afgenomen sinds 2013

Faillissementsgraad ligt relatief hoog

 Het aantal faillissementen in de industrie piekte vlak na de
recessie van 2011-2012, maar neemt daarna jaarlijks af.
 In de eerste zes maanden van dit jaar is het aantal faillissementen verder afgenomen. De trend lijkt echter af te vlakken.
 Met ruim 70% onder het piekniveau van de eerste helft van
2013 ligt het aantal faillissementen momenteel erg laag. De
industrie kent daarmee één van de sterkste dalingen van het
aantal faillissementen van alle sectoren.
 Van alle opheffingen van bedrijven in de sector wordt een
relatief groot aandeel veroorzaakt door een faillissement. Dit
komt doordat de kapitaalintensiteit van de sector hoog is en de
sector relatief weinig eenmansbedrijven kent.

 De industrie heeft een bovengemiddelde failllissementsgraad.
Gedurende de crisis lag het niveau zelfs circa een factor 2,5
hoger. De industrie is conjunctuurgevoelig en bij economische
neergang ligt het aantal faillissementen doorgaans hoger.

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory

Verwachtingen ABN AMRO
 Gezien de economische verwachtingen voor 2017 en 2018
verwacht ABN AMRO dat het aantal faillissementen in de
industrie relatief laag zal blijven.
 Het tempo van de economische groei neemt in 2018 echter af
en de verwachting is dat de ECB haar stimuleringsbeleid begin
2018 zal afbouwen. Dit kan leiden tot hogere rentestanden en
dat kan kapitaalintensieve bedrijven blootstellen aan nieuwe
financiële risico’s.
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Update Faillissementen – Bouw

Madeline Buijs
Sectoreconoom Bouw
madeline.buijs@nl.abnamro.com
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Faillissementen in de bouw stabiliseren al een jaar

Groot aantal zzp’ers drukt faillissementsgraad

 Het aantal faillissementen in de bouw piekte in 2013. Na de
piek volgde een scherpe daling, die parallel liep met het eerste
herstel in de bouwproductie begin 2014.
 Het aantal faillissementen lag in de eerste helft van 2017 ruim
72% onder het piekniveau van de eerste helft van 2013.
 Opvallend in de bouw is dat in 2016 van de bedrijven die
werden opgeheven 91% een bedrijf met één werkzaam
persoon betrof. Van alle opheffingen in de bouw was 6,1% een
faillissement.
 Sinds medio 2016 stabiliseert het aantal faillissementen. Dit is
goed zichtbaar in het driemaands voortschrijdend totaal.
Sindsdien gaan gemiddeld 130 bedrijven per kwartaal failliet.

 De faillissementsgraad in de bouw lag altijd boven het
gemiddelde niveau van alle sectoren. De enorme groei van het
aantal éénmansbedrijven heeft er voor gezorgd dat het aantal
bedrijven in de bouw ruim 40% boven het aantal van voor de
crisis ligt. Bedrijven met één werkzaam persoon gaan
doorgaans veel minder vaak failliet, maar worden simpelweg
opgeheven. Dit verklaart dat de faillissementsgraad in de bouw
op dit moment lager is dan voor de crisis.

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory

Verwachting ABN AMRO
 Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO dat het aantal
faillissementen jaarlijks met 5-10% kan dalen in de bouwsector.
 Doordat de woningbouw sterk toeneemt, is de verwachting dat
de faillissementen in deze branche harder kunnen dalen.
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Update Faillissementen – Autoretail

Sonny Duijn / Theo de Kort
Sectoreconoom Retail
sonny.duijn@nl.abnamro.com
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Faillissementen stabiliseren op laag niveau

Ook faillissementsgraad in neerwaartse trend

 Het aantal faillissementen in de autobranche stabiliseerde in de
eerste helft van 2017 ten opzichte van dezelfde periode van
2016. De daling sinds de piek in de eerste helft van 2013
bedraagt 53%.
 De daadwerkelijke piek van het aantal faillissementen lag
eigenlijk al in 2009. In de grafiek is dit nog zichtbaar bij het 12
maands voortschrijdend totaal in 2010. Deze piek kwam door
het faillissement van het Kroymans-conglomeraat, dat enkele
tientallen bedrijven failliet deed gaan.
 Van alle opheffingen in de branche komt 5,6% voort uit een
faillissement.
 De merkdealers en garagebedrijven zorgen gemiddeld voor
60% van alle faillissementen in de branche.

 De faillissementsgraad in de autobranche ligt traditioneel iets
boven het gemiddelde van alle sectoren.
.
Verwachting ABN AMRO

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory

 Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO dat de economische
groei doorzet. Wij verwachten dat het aantal faillissementen in
2017 en 2018 zal stabiliseren rond het huidige niveau. In de
branche is nog steeds sprake van overcapaciteit. Consolidatie
zal plaatsvinden: deels via fusies en overnames, deels via
faillissementen. Maar voor het grootste deel doordat
ondernemingen in de branche gewoonweg stoppen met
bedrijfsactiviteiten. In 2016 betrof dit 62% van alle opheffingen.
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Update Faillissementen – Detailhandel

Sonny Duijn
Sectoreconoom Retail
sonny.duijn@nl.abnamro.com
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Detailhandel kent grootste daling faillissementen in 2017

Faillissementsgraad in laatste jaren flink gedaald

 Het aantrekken van het consumentenvertrouwen en de
consumptie is terug te zien in de detailhandel. Niet alleen
nemen de verkoopvolumes toe, ook het aantal faillissementen
daalt. Door de hoge component vaste kosten, draagt extra
omzet vaak direct bij aan de absolute winstgevendheid, wat de
kasstromen van winkeliers ten goede komt.
 In de eerste helft van 2017 daalde het aantal faillissementen
met 40% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder; de
sterkste daling onder de sectoren die hierbij gemeten zijn.
 Wel kent de detailhandel een hoge opheffingsgraad. Er worden
veel meer bedrijven opgeheven dan dat er daarbinnen
faillissementen zijn. Het aantal opheffingen ligt echter ook lager
dan vorig jaar. Hierin is een daling van 12% te zien.

 Zoals in bovenstaande grafiek is te zien, is de
faillissementsgraad in de detailhandel flink gedaald. Op 1000
winkels gaan er nu 3,4 failliet. Ter vergelijking: in 2013 waren
dit er nog 8,6. Ook zit de faillissementsgraad onder het niveau
van 2007.

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory

Verwachting ABN AMRO
 Wij verwachten dat – dankzij de gunstige economische
omstandigheden – het aantal faillissementen in de detailhandel
in 2017 rond de 350 uitkomt; een daling van 32% ten opzichte
van 2016. Daarbij verwachten we dat de daling in de tweede
helft van 2017 minder sterk is dan in de eerste helft. Dit komt
omdat een relatief groot deel van de faillissementen uit 2016 in
de eerste helft van het jaar plaatsvond.
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Update Faillissementen – Transport en Logistiek
Aantal Faillissementen
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Wegvervoer grootste aandeel in faillissementen
 Het aantal faillissementen in de transportsector lag in de eerste
helft van 2017 10% lager dan in dezelfde periode in 2016. Er
gingen 109 bedrijven failliet, waarvan het grootste deel (44)
actief waren in het goederenvervoer over de weg.
 Ten opzichte van de piek in 2013 is het aantal faillissementen
met 54% gedaald.
 Het aantal faillissementen stabiliseert al circa 1,5 jaar rond de
230 faillissementen op jaarbasis.
 Van het aantal opheffingen in de sector betreft 82% een bedrijf
met één werkzaam persoon. Van alle opheffingen in de sector
wordt 7,1% veroorzaakt door een faillissement.
 Opvallend is de piek in het driemaands voortschrijdende
gemiddelde in november 2016. Dit heeft te maken met het
faillissement van rederij Hanjin die verschillende
dochtermaatschappijen in Nederland had.
Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory
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Faillissementsgraad nog bovengemiddeld
 Het aantal bedrijven in de sector is sinds 2007 met 38%
gestegen naar ruim 40.000. Deze groei komt volledig voor
rekening van het aantal bedrijven met één werkzame persoon.
Bedrijven met één werkzame persoon gaan doorgaans minder
vaak failliet, maar worden opgeheven. Ondanks dat ligt de
faillissementgraad met 5,8 ruim boven het gemiddelde van alle
sectoren.
Verwachting ABN AMRO
 Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO dat het aantal
faillissementen met 5% kan dalen.
 De economische groei is stabiel, wat gunstig is voor de
transportsector. Het gestegen positieve ondernemersvertrouwen past in dit beeld.
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Update Faillissementen – Technologie, media en telecom (tmt)

Kasper Buiting
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Komt dalende trend faillissementen tot een einde?

Faillissementsgraad laag

 Het aantal faillissementen in de TMT-sector is in de eerste helft
van 2017 met vijf gevallen toegenomen ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar; een stijging van 6%. Aangezien het
om zulke kleine aantallen gaat, kan op basis hiervan niet
gesproken worden van een fundamenteel verschil.
 Kijken we echter naar het driemaands- en het twaalf maands
voortschrijdend totaal, dan zien we na een lange periode van
dalingen nu twee maanden op rij een stijging. De stijging wordt
volledig verklaard door een toename van de faillissementen in
de IT-dienstverlening. Of hier sprake is van een daadwerkelijke
trendbreuk is nog de vraag.

 De TMT- sector heeft een lage faillissementsgraad. Het aantal
bedrijven in de sector is verdubbeld sinds 2007; voornamelijk
door een sterke toename van het aantal eenmansbedrijven.
Dit type bedrijven gaat meestal niet failliet bij slecht presteren,
maar heft zich gewoonweg op. Dit heeft een drukkend effect op
de faillissementsgraad, waardoor deze nu ruim beneden het
niveau van voor de crisis ligt.

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory

Verwachting ABN AMRO
 Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO een stabilisering van
het aantal faillissementen in de TMT-sector.
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Update Faillissementen – Leisure – Horeca
Aantal Faillissementen
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Faillissementen stabiel, minder opheffingen

Faillissementsgraad blijft in dalende trend

 Het aantal faillissementen in de horeca was in de eerste helft
van 2017 stabiel ten opzichte van dezelfde periode van 2016
en 2015. Over langere periode is wel een daling te zien, ook
omdat uitgaven aan horeca (na 2010) een groter aandeel in de
bestedingen door consumenten in gingen nemen.
 Profiteert de horeca dan niet van de verbeteren van de
economie? Wel degelijk. De omzet neemt flink toe. De
faillissementen die onstaan, hebben onder meer te maken met
de aanwas van nieuwe bedrijven.
 Ook in deze sector zijn er veel meer opheffingen van bedrijven
dan alleen faillissementen. In 2016 betrof het in 7,4% van de
gevallen een faillissement. In de eerste helft van 2017 waren er
wel minder opheffingen dan in dezelfde periode van 2017.
.

 De faillissementsgraad binnen de horeca daalde de laatste
jaren mede door de vele nieuwe bedrijven die op de markt
kwamen. Op 1000 bedrijven gaan er nu rond de 5,3 failliet,
waar dit er in 2013 nog 9,2 waren. Dit heeft te maken met het
aantrekken van de economie. Wel ligt het de
faillissementsgraad binnen de horeca traditioneel hoger dan
gemiddeld in het bedrijfsleven.

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory

Verwachting ABN AMRO
 Voor 2017 verwachten we ongeveer 290 faillissementen binnen
de horeca. Dit zou een lichte daling betekenen van de
faillissementsgraad, door de aanwas van nieuwe bedrijven. De
gunstige economische omstandigheden spelen hierbij een rol.
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Update Faillissementen – Leisure – Cultuur, sport, recreatie
Faillissementsgraad
Voedingsmiddelenindustrie
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Dalende trend in aantal faillissementen
 Door de lage aantallen zijn in de grafiek wel flinke fluctuaties te
zien in het aantal faillissementen binnen ‘Cultuur, sport en
recreatie’.
 In de eerste helft van 2017 was er sprake van een daling van
het aantal faillissementen, wat voornamelijk kwam door de
daling van het aantal faillissementen bij sportverenigingen.
Het aantal Nederlanders dat wekelijks sport, steeg van 56% in
2013 naar bijna 61% in 2016. Daarbij is wel sprake van
individualisering van de sportbeleving.
 In het aantal opheffingen zien we echter ook een daling in de
laatste jaren. De interesse in kunst is toegenomen, getuige de
toename van het aantal museumkaarthouders. Mogelijk heeft
dit daarmee te maken. Wij verwachten voor 2017 en 2018
volumegroei voor de branche ‘kunst & cultuur’.
Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory
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Faillissementsgraad erg laag
 De faillissementsgraad is in de sector ‘cultuur, sport en
recreatie’ na de agrarische sector het laagst van alle sectoren.
 Dit is echter wellicht wat vertekend, daar het aantal
faillissementen slechts 1,4% van het totaal aantal opheffingen
in de sector uitmaakt. Er zijn dus veel opheffingen zonder
faillissement. Dit is in andere sectoren ook te zien, maar niet zo
sterk als bij ‘Cultuur, sport en recreatie’.
Verwachting ABN AMRO
 Naar verwachting komt het aantal faillissementen binnen
‘Cultuur, sport en recreatie’ rond het niveau van vorig jaar uit,
toen het 86 bedroeg. Daarmee ligt dit aantal fors onder het
gemiddelde van de afgelopen acht jaar (ruim 123).
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Update Faillissementen – Zakelijke dienstverlening
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Dalende trend zet door

Faillissementsgraad daalt

 De sector heeft veel profijt van het goede economische klimaat
in Nederland.
 In het eerste halfjaar van 2017 is het aantal faillissementen met
23% gedaald t.o.v. dezelfde periode in 2016.
 Sinds de -in vergelijking met andere sectoren- vrij late piek in in
het voorjaar van 2014 is dit aantal zelfs meer dan gehalveerd.
 De sector heeft de economische gezien de wind stevig in de
rug. De sterke ontwikkeling die de sector doormaakt, komt tot
uiting in de combinatie van een explosieve stijging van het
aantal bedrijven en een sterke daling van het aantal
faillissementen.

 De faillissementsgraad in de Zakelijke dienstverlening vertoont
dezelfde ontwikkeling als het gemiddelde van alle sectoren.
 Wel is de afname in andere sectoren sterker geweest,
waardoor de zakelijke dienstverlening niet langer
benedengemiddeld scoort wat betreft faillissementsgraad.

Bronnen: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau, Sector Advisory

Verwachting ABN AMRO
 Ook de komende jaren zal de omzet van de sector
bovengemiddeld blijven groeien. Uit de Coen-enquête van het
CBS blijkt dat steeds minder bedrijven groeibelemmeringen
ervaren. Dit zal tot uiting komen in de omzetontwikkeling en
een positieve invloed hebben op het aantal faillissementen.
 Voor 2017 en 2018 verwacht ABN AMRO een lichte daling van
het aantal faillissementen.
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