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Aantal procedures en dagen voor het opstarten van een onderneming, 2008

opstarten onderneming 
gaat relatief snel
In Nederland worden nieuwe bedrijven over het algemeen 
sneller opgericht dan in de meeste andere landen. Het aantal 
opstartdagen voor een bedrijf bedroeg in Nederland in 2008 
gemiddeld tien. In Spanje duurde het in 2008 gemiddeld 
47 dagen om een onderneming op te richten, terwijl een 
aankomend ondernemer in Australië al na twee dagen aan 
de slag kon. Het aantal benodigde procedures was in 2008 in 
Nederland gemiddeld ten opzichte van de overige negentien 
referentielanden. Het aantal opstartdagen in combinatie met 
het aantal procedures maken vooral Canada en Australië 
aantrekkelijk voor startende ondernemers. Ook vlak over de 
Nederlandse grens, in België en Denemarken, kunnen ze een 
relatief vlotte start maken.
Door Marcel van Wijk.

In het derde kwartaal van 2009 waren er bijna 630 duizend 
zelfstandigen zonder personeel. Dit zijn er ruim 20 duizend 
minder dan een jaar eerder. Door de economische crisis 
was het aantal zelfstandigen zonder personeel in het tweede 
kwartaal van 2009 voor het eerst lager dan een jaar eerder. 
Deze afname liep in het derde kwartaal van 2009 verder op. 
Zelfstandigen zonder personeel die uit het ondernemerschap 
stappen, maken meestal niet de overgang naar werkloosheid. 
Van de zelfstandigen zonder personeel in het tweede kwar-
taal van 2009 was 5 procent drie maanden later niet meer 
actief als zelfstandige. Slechts 0,5 procent was werkloos. 
Ruim 2 procent werd werknemer in loondienst en de overigen 
behoorden niet meer tot de beroepsbevolking. 
Door Lian Kösters & Robert de Vries.

Werknemers die in België of Duitsland wonen en in Nederland werken

In maart 2009 werkten er in Nederland 45 duizend werkne-
mers die in België woonden en 45 duizend werknemers die 
in Duitsland woonden. De afgelopen tien jaar is deze grens-
pendel toegenomen. De uitgaande pendel naar België en 
Duitsland is minder omvangrijk. Naar schatting gaat het om 
ongeveer 20 duizend werknemers die in Nederland wonen 
en in onze buurlanden werken. De pendel uit onze directe 
buurlanden bestaat voor bijna de helft uit werknemers met de 
Nederlandse nationaliteit. Het grensoverschrijdend werkver-
keer uit België bestaat voor bijna 60 procent uit Nederlan-
ders; dat uit Duitsland voor circa 35 procent. Een groot deel 
van de grenspendelaars, vooral van de Nederlanders onder 
hen, heeft vroeger in Nederland gewoond.
Door André Corpeleijn.
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