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'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.
ABN Amro stelt dat uitzendkrachten en beveiligers volop worden ingezet bij test- en priklocaties voor corona en
schoonmakers in ziekenhuizen. De vraaguitval is hierdoor minder heftig dan vorig jaar, maar nog steeds aanzienlijk.
De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn goed, zegt de bank. De coronamaatregelen zijn dan naar
verwachting grotendeels afgebouwd doordat een groot deel van de bevolking is ingeënt. Dit betekent meer
vloeroppervlakte om schoon te maken en te beveiligen. Ook trekken de meer traditionele uitzendbanen in de horeca en
in de evenementenbranche vanaf dat moment weer aan, schrijft ABN Amro.

Advocaten en accountants
Met name advocaten en accountants doen het ondanks de coronacrisis goed, aldus de bank in haar rapport. Vooral
accountants hebben, mede door de steunmaatregelen van het kabinet, volop werk. Voor 2021 en 2022 gaat de bank uit
van een groei van zeker twee procent in de sector. Ook adviesdiensten lopen nu meer door dan tijdens de eerste
lockdown in het voorjaar van 2020, toen alles plotseling stil kwam te staan.
Voor 2022 staan de seinen voor de dienstverlening op groen. Een economische groei van 4,1 procent in combinatie met
toenemende bedrijfsinvesteringen leidt volgens ABN Amro tot een groeiverwachting van 4 procent voor de zakelijke
dienstverlening.
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Omzet Baker Tilly stijgt dankzij audit en advies
De omzet van Baker Tilly in Nederland is in 2020 uitgekomen op 99,5 miljoen
euro, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De
omzetstijging... 
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Sterke omzetgroei Alfa Accountants en Adviseurs
De omzet van Alfa is in 2020 met 8,7 procent (waarvan 6,5 procent
autonoom) toegenomen tot bijna 95 miljoen euro. Dat is meer dan de
omzetgroei van 6 procent in... 
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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... 
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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... 
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ING-rapportage accountancy: 'Animo voor Wtavergunning 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... 

