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Digitalisering, automatisering en stan-

daardisering zorgen ervoor dat accoun-

tants efficiënter werken en klanten 

meer zelf doen. Ondanks het economi-

sche herstel drukt dit onverminderd 

het volume in de administratie- en 

samenstelpraktijk. Met een verwachte 

daling van 1% in 2015 ligt het omzet-

volume van de sector meer dan 10% 

lager dan in 2009.  

Omzetdaling onvoldoende gecompenseerd door ex-
tra advies 

De aantrekkende economie biedt meer ruimte voor 

advisering. Dit kan niet voorkomen dat de markt ver-

der afkalft. Het blijft voor accountantskantoren lastig 

klanten voldoende te laten betalen voor extra advies-

diensten. Uitbreiding van advisering is dus maar een 

gedeeltelijk antwoord op de structurele krimp.  

Consolidatie gaat verder 

Als reactie op de digitale invloeden en daarmee sa-

menhangende investeringen en omzetdruk blijft de 

branche in beweging. Een aantal grote kantoren is 

bezig nieuwe markten aan te boren zoals juridische 

dienstverlening. Verder wordt nog altijd extra schaal-

grootte gezocht. Dit heeft een stijging van het aantal 

fusies, overnames en samenwerkingen tot gevolg. 

Met de overname van KPMG MKB door ICT bedrijf EBPI 

doet de “digicountant”, de combinatie van accoun-

tant en IT bedrijf, zijn lang verwachte intrede.  

Omzet accountants-
kantoren daalt voor  
zesde jaar op rij 

ACCOUNTANTSKANTOREN 

Omzet en volume accountantskantoren blijven 

dalen 

Ontwikkeling uurtarieven  

2010-2015 (1e kw.) 

Audits        –9,9% 

Advisering   -2,7% 

Fiscale diensten   +2,5% 

Boekhouding, administratie  

en fin. verslagen  +13,6%  

Bron: berekeningen  ING Economisch Bureau o.b.v. CBS 
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Meer weten? 

Kijk op ing.nl/kennis 

Of neem contact op met: 

Disclaimer 

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en 
geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect 
gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 
rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan 
de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening 
van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Am-
sterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onder-
deel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een 
aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Deze 
publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd als advies. ING Bank 
N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle moge-
lijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie 
waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING 
Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of 
compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm 
van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werkne-
mers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade 
voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk
- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van 
gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gege-
vens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is 
ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank 
en de Autoriteit Financiële Markten. De tekst is afgesloten op 20 augustus 2015. 
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