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02 maart 2020

Sectorrapporten accountancy
Hoe kijken de analisten van de drie grootbanken, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en
kantorenorganisaties aan tegen de ontwikkelingen in de accountancysector?

2021
I N G | 1 april 2021

ING: Accountancysector herstelt in 2021 van lichte dip
De accountancysector ondervond in 2020 enige hinder van de coronacrisis, waardoor het volume naar verwachting
met 1 procent kromp. Na die lichte dip volgt in 2021 herstel, met een verwachte groei van anderhalf procent.
» Lees verder

ABN Amro | 3 maart 2021

'Zakelijke dienstverlening groeit met 3 procent in 2021'
De omzet in de zakelijke dienstverlening zal dit jaar naar verwachting met 3 procent groeien. Dat denkt ABN Amro.
Volgens de bank hebben veel zakelijke dienstverleners inmiddels hun "ritme gevonden" in de nieuwe werkelijkheid.
Zeker in de accountancy gaat het goed.
» Lees verder

C B S | 1 maart 2021

Omzet administratieve dienstverlening 2,3 procent hoger in vierde kwartaal
De omzet van de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) was in het
vierde kwartaal van 2020 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. Op jaarbasis steeg de omzet 1,8 procent.
» Lees verder

I N G | 9 februari 2021

ING-rapportage accountancy: 'Animo voor Wta-vergunning daalt, tarieven stijgen'
Het aantal accountantskantoren met een vergunning voor wettelijke controles zal de komende jaren verder afnemen
omdat wettelijke controles voor veel kantoren niet langer rendabel zijn. Verder zijn de tarieven van de auditpraktijk
en de nanciële administratie in het afgelopen jaar met 3 procent gestegen.
» Lees verder

2020
C B S | 1 december 2020

Omzet zakelijke dienstverlening 14,1 procent lager in derde kwartaal
De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het derde kwartaal van 2020 14,1 procent lager dan in
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering
en administratie) was de omzet 0,6 procent lager dan een jaar eerder.
» Lees verder

NOAB/Fiscount | 20 oktober 2020

NOAB/Fiscount: kantoren investeren fors in ICT
Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren investeren fors in ICT, zo blijkt uit de jaarlijkse
benchmark van NOAB en Fiscount. De totale kosten stegen bij de deelnemende kantoren vorig jaar met
gemiddeld 5 procent, maar de ICT-kosten met 14 procent.
» Lees verder

Full Finance | 29 september 2020

Top 30 accountantskantoren: 'zonnig beeld'
De Top 30 accountantskantoren toont dit jaar globaal een 'zonnig beeld', schrijven Arjen Schutte en Marcel
Maassen van adviesbureau Full Finance bij de vijftiende editie van de lijst van grootste Nederlandse
accountantskantoren naar omzet.
» Lees verder

S R A | 25 september 2020

Omzet- en winststijging voor SRA-kantoren
De netto-omzet van SRA-accountantskantoren is in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met gemiddeld
6,8 procent gestegen. De netto-omzetstijging vertaalt zich ook in een toename van de winst met 6,2 procent
ten opzichte van 2018, ondanks een stijging van de totale kosten met 7 procent.
» Lees verder

ABN Amro | 3 september 2020

ABN Amro: 'Omzet accountants zal licht dalen in 2021'
In 2020 groeit de accountancysector nog, maar in 2021 volgt een lichte krimp.
» Lees verder

C B S | 1 september 2020

Recordkrimp zakelijke dienstverlening, eerste omzetdaling accountancy in 5 jaar
De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het tweede kwartaal van 2020 18,5 procent lager dan in
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral in de reclame- en de reisbranche vielen door de coronacrisis harde
klappen. De administratieve dienstverlening boekte 1,9 procent minder omzet, de eerste daling in vijf jaar.
» Lees verder

C B S | 2 juni 2020

Omzet administratieve dienstverlening 7,4 procent hoger in eerste kwartaal
De omzet van de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) lag in
het eerste kwartaal van 2020 7,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
» Lees verder

C B S | 2 maart 2020

Omzetstijging administratieve dienstverlening 5 procent in 2019
De omzet van de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) is over
heel 2019 met 5,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Over het vierde kwartaal lag de omzet
3,7 procent hoger dan een jaar eerder.
» Lees verder

2019
Rabobank | december 2019

Update zakelijke dienstverlening december 2019
De groei van de zakelijke dienstverlening zet door. Voor 2020 verwacht de Rabobank een groei van 2 tot 3
procent. De groeicurve zwakt echter wel af door de lagere economische groei, het tekort aan personeel en het
geringe investeringsvolume in digitalisering.
» Lees verder (Rabobank)

C B S | 3 december 2019

Administratieve dienstverlening zet 5,1 procent meer om
De omzet bij de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) was in
het derde kwartaal van 2019 5,1 procent hoger dan een jaar eerder.
» Lees verder

ABN AMRO/FULL FINANCE/NOVAK | 20 november 2019

Rapport Benchmark Accountancy 2019
Als we kijken naar de staat van de accountancy in 2019 zien we dat de uitdagingen waarmee de sector
geconfronteerd wordt, niet veel anders zijn dan die waarmee andere segmenten in de professionele
dienstverlening mee worden geconfronteerd.
» Lees verder (ABN AMRO)

NOAB/FISCOUNT | 24 oktober 2019

NOAB- en Fiscountkantoren: omzetgroei zet door
Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die zijn aangesloten bij Nederlandse Orde van
Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en Fiscount laten een omzetgroei zien van 7,5 procent.
Vooral de omzet in advisering neemt sterk toe, terwijl die in administratieve dienstverlening afneemt.
» Lees verder

C B S | 2 september 2019

Omzet administratieve dienstverlening 6,7 procent hoger
De omzet van de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) lag in
het tweede kwartaal van 2019 6,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de periodes
hiervoor, vanaf het eerste kwartaal van 2018, was dat elk kwartaal ongeveer 5 procent.
» Lees verder

C B S | 31 mei 2019

CBS: 'Omzet zakelijke dienstverlening 6,8 procent hoger'
De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 6,8 procent ten opzichte
van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat is iets lager dan de voorgaande drie kwartalen. De stijging van de
omzet in de accountancy en administratie bleef stabiel.
» Lees verder

C B S | 1 maart 2019

Omzet zakelijke dienstverlening 8,4 procent hoger
De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2018 8,4 procent hoger dan een jaar
eerder. De omzet in de accountancy en administratie steeg met 5 procent.
» Lees verder

2018
C B S | 3 december 2018

Omzet accountancy stijgt 4,8 procent in derde kwartaal
De omzet van de branche accountancy en administratie is in het derde kwartaal van 2018 met 4,8 procent
gestegen.
» Lees verder

NOAB/FISCOUNT | 2 november 2018

Adviesomzet groeit maar mondjesmaat
De omzet van accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren aangesloten bij de Nederlandse Orde
van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en Fiscount is het afgelopen jaar met 7 procent
gestegen, blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Kantoorcijfers. De omzet uit advisering stijgt maar mondjesmaat
en laat nog niet de verwachte trendbreuk zien, zo concluderen de organisaties.
» Lees dit artikel

C B S | 3 september 2018

CBS: Omzetstijging zakelijke dienstverlening versnelt
De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het tweede kwartaal van 2018 met 8,6 procent ten
opzichte van een jaar eerder. De omzet van accountancy- en administratiekantoren steeg met 5,2 procent.
» Lees verder

C B S | 1 maart 2018

Vier jaar omzetgroei in zakelijke en IT-dienstverlening
De omzet van zakelijke dienstverleners steeg in het vierde kwartaal van 2017 met 5,8 procent ten opzichte
van een jaar eerder. In de administratieve dienstverlening en accountancy steeg de omzet met 5,3 procent.
» Lees verder en download de kwartaalmonitor

2017
RABOBANK | 30 oktober 2017

'Accountancysector blijft groeien, maar groei zwakt af'
De accountancysector blijft in 2018 groeien, maar niet meer zo hard als in 2017.
» Lees verder en download de sectorprognose

NOAB/FISCOUNT | 24 oktober 2017

NOAB- en Fiscountkantoren: stijging omzet en resultaat, maar 'schijn bedriegt'
De gemiddelde omzet bij accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, aangesloten bij NOAB en
Fiscount, steeg het afgelopen jaar met 3,7 procent, het resultaat met 8 procent, zo blijkt uit de zevende editie
van de Benchmark Kantoorcijfers van de kantorenkoepels. Maar 'schijn bedriegt', aldus NOAB en Fiscount.
» Lees verder

C B S | 1 september 2017

Omzetgroei dienstverleners 15 kwartalen op rij positief
De omzet van zakelijke dienstverleners steeg in het tweede kwartaal van 2017 met 5,6 procent ten opzichte
van een jaar eerder. In het eerste kwartaal nam de omzet nog met 6,9 procent toe. Vooral architecten doen
het goed. Ook in de accountancy steeg de omzet licht.
» Lees verder en download de kwartaalmonitor

ABN AMRO | 21 april 2017

4,5 procent groei voor accountancy in 2017
Vanwege het optimisme bij ondernemers in de branche en de sterke groei van de Nederlandse economie in
2017 voorziet ABN Amro voor de accountantssector een groei van 4,5 procent in 2017. Het jaar daarop zal de
groei met 3,5 procent iets lager liggen, zo verwacht de bank.
» Lees verder en download de sectorprognoses

C B S | 1 maart 2017

Sterkste groei omzet accountants en belastingadviseurs sinds 2005
Bij administratieve dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs, nam de omzet met 6,3 procent
toe in 2016. Dit is de sterkste jaar op jaar groei sinds 2005.
» Lees verder en download de kwartaalmonitor

2016
I N G | 8 december 2016

Snelste groei accountantskantoren in tien jaar tijd
In 2016 stevent de omzetgroei van accountantskantoren af op ongeveer zeven procent, de hoogste
omzetgroei in tien jaar tijd. Overall zijn de tarieven stabiel, maar in de auditpraktijk zijn de tarieven opnieuw
gedaald en liggen nu 17 procent lager dan in 2007. In 2017 neemt de omzet in een lager tempo toe. Zowel de
economie als de investeringen groeien in 2017 minder snel.
» Lees verder

NOVAK/AUXILIUM/FULL FINANCE/ABN AMRO | 2 december 2016

Benchmarkonderzoek: het gaat beter in accountancy
De accountancy profiteert na jaren van krimp weer van de groeiende Nederlandse economie. De meerderheid
van de accountantskantoren is in 2015 gegroeid in omzet. De verschillen tussen administratiekantoren en
mkb-accountantskantoren worden ondertussen steeds kleiner.
» Lees verder

I N G | 6 april 2016

Ook accountants profiteren van vraag naar advies
De aanhoudende vraag naar advisering blijft een drijvende kracht achter de groei in de zakelijke
dienstverlening dit jaar. Organisatieadviesbureaus zijn bij uitstek de adviserende dienstverleners, maar ook
accountantskantoren, juridische dienstverleners en ingenieursbureaus profiteren van de groeiende
adviesbehoefte.
» Lees verder en download Vooruitzicht Zakelijke dienstverlening

C B S | 8 maart 2016

Eindelijk weer omzetgroei voor accountants
Accountants hebben hun omzet in 2015 voor het eerst in zes jaar weer wat zien toenemen. Volgens het CBS
boekte de branche 1,8 procent meer omzet dan een jaar eerder.
» Lees verder en download de kwartaalmonitor

ABN AMRO | 28 januari 2016

Sterke omzetstijging zakelijke dienstverlening, accountantskantoren blijven achter
De omzet van de sector zakelijke dienstverlening stijgt dit jaar met 6,5 procent, en in 2016 en 2017 met
respectievelijk 6 en 5,5 procent, zo verwacht ABN Amro. De accountantskantoren blijven echter beduidend
achter bij de andere branches in de sector.
» Lees verder en download de sectorprognoses

