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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

 “Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Uitgesproken faillissementen door Nederlandse rechtbanken 

naar type gefailleerde, activiteit en regio.” 

Engelse versie 

“Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.“ 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

Faillissementen2016V1 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Dit is een longitudinaal bestand, 200901 t/m 201610. 

 Om tot het aantal faillisementen te komen overeenkomstig de gepubliceerde aantallen op 

statline geldt het volgende: Tel per verslagperiode, per TypeGefailleerdeCode naar 

Publicatiestatus en Starteind ,  het aantal dossiers. 

  Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Uitgesproken faillissementen door Nederlandse rechtbanken naar type gefailleerde, 

activiteit en regio”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Beschrijving 

Dit dataontwerp van de statistiek over uitgesproken faillissementen bevat alle faillissementen 

die door de rechter in Nederland zijn uitgesproken. Het bevat faillissementen van natuurlijke 

personen, eenmanszaken, bedrijven en instellingen. Ook de in Nederland uitgesproken 

faillissementen van buitenlandse rechtspersonen zijn opgenomen. Voor elk faillissement is 

opgenomen wat de uitspraak- en, indien van toepassing, beëindigingsdatum is van de 

faillissementsprocedure. Ook gegevens over de gefailleerde zelf zijn beschikbaar, zoals 

bedrijfsactiviteit, type gefailleerde, rechtspersoon, postcode van woon- of vestigingsadres, 

KvK-nummer en (in geval van natuurlijke personen en eenmanszaken) de geboortedatum. 

Elk faillissement komt één keer voor, in de maand waarin de faillissementsuitspraak gedaan 

is. Er wordt niet gecorrigeerd voor faillissementsuitspraken die in een later stadium 

vernietigd worden. In de Statline tabellen zijn de gegevens uitgesplitst naar branches en 

regio's. Uit de data worden maandelijks drie Statline tabellen samengesteld en gepubliceerd,  

1. Uitgesproken faillissementen; kerncijfers; (Nederland totaal uitgesplitst naar type 

gefailleerde); 

2. Uitgesproken faillissementen; particulieren (incl. eenmanszaken); (Regionale cijfers 

uitgesplitst naar type gefailleerde); 

3. Uitgesproken faillissementen; bedrijven/instellingen (incl. eenmanszaken); 

(Regionale cijfers uitgesplitst naar branches). 

Beschrijving van de populatie 

Alle in Nederland uitgesproken faillissementen vanaf januari 2009 ( Inclusief de in 

Nederland uitgesproken faillissementen van buitenlandse rechtspersonen). 

Methodologie 

Van de rechtbanken worden dagelijks bestanden ontvangen met berichten. De records in 

deze bestanden zijn gecodeerd. Alle voor de faillissementsstatistieken relevante records 

worden vastgelegd in een database. Waar mogelijk worden fouten, inconsistenties e.d. in de 

records door het verwerkingsprogramma gecorrigeerd. Na de geautomatiseerde correcties 

blijven er nog berichten over die handmatig bekeken en gecorrigeerd moeten worden. 

Hiertoe wordt eventueel en indien noodzakelijk contact opgenomen met de betreffende 

rechtbank. De publicatie van de aantallen faillissementen betreft een telling uit de database 

van de betreffende maand. De eerste publicatie betreft voorlopige cijfers. Cijfers over een 

verslagmaand kunnen worden bijgesteld als gevolg van nagekomen berichten in de 

opvolgende maand. In de daaropvolgende maand worden de cijfers indien nodig opnieuw 

bijgesteld en tegelijkertijd definitief verklaard. Geheimhouding: Voor de geheimhouding 

geldt gewoon artikel 37.3 van de CBS-wet. Memorie van toelichting van de CBS-wet: Aan 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82242NED&D1=0&D2=a&D3=492,509,526,543,560,577-580,582-584,l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82242NED&D1=0&D2=a&D3=492,509,526,543,560,577-580,582-584,l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82243NED&D1=0&D2=a&D3=0-7&D4=102-104,106-108,l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82243NED&D1=0&D2=a&D3=0-7&D4=102-104,106-108,l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=a&D3=0-1,17,27,147,152,163,176,201,222,232,252,266,271,294,320,325,332,345,355,365,l&D4=102-104,106-108,l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82244NED&D1=0&D2=a&D3=0-1,17,27,147,152,163,176,201,222,232,252,266,271,294,320,325,332,345,355,365,l&D4=102-104,106-108,l&VW=T
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de publicatie mogen geen herkenbare gegevens van afzonderlijke respondenten kunnen 

worden ontleend. Dit betekent dat de publicaties geen herkenbare gegevens mogen bevatten. 

Ook mogen die gegevens niet te traceren zijn met behulp van andere CBS-publicaties. 

Procesverloop 

Elke werkdag wordt een gestandaardiseerde levering ontvangen van de Nederlandse 

rechtbanken, bestaande uit gedetailleerde berichten over gebeurtenissen in 

faillissementsdossiers (zoals uitspraken, wijzigingen en beeindigingen). Dagelijks wordt een 

database met daarin alle faillissementen bijgewerkt met deze gegevens, zodat elke maand de 

stand van het aantal faillissementen gemeten kan worden. Kort voor de maandelijkse meting 

wordt de database nog verrijkt met gegevens uit het ABR, gekoppeld via de beschikbare 

KvK-nummers. Ook vinden controles plaats op ontbrekende detailinformatie en dubbel 

getelde faillissementen. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form 
1 

 

Verslagperiode 

 

A6 

  

Verslagperiode (JJJJMM) op basis van Datumuitspraak 

 

 

2 
 

PublicatieStatus 

 

A2 

  

Status van een record in de meest recente publicatie. 

 

 

3 
 

DossierID 

 

A40 

  

Encrypted Identificatie van een faillissementsdossier in de FRED-database 

4 
 

DatumUitspraak 

 

DATE10 

  

Vastgelegde datum uitspraak  

 

 

5 
 

InsolventieNr_versl 

 

A15 

  

Versleuteld insolventienummer toegekend door de rechtbank 

 

 

6 
 

Rechtspersoonlijkheid 

 

A20 

  

Rechtspersoonlijkheid van de gefailleerde 

 

 

7 
 

RechtsvormCode 

 

A3 

  

Rechtsvorm code 

 

 

8 
 

PublicatiesoortCode 

 

F4 

  

Publicatiesoort code 

 

 

9 
 

SBI2008 

 

A6 

  

Standaard Bedrijfsindeling 2008 

 

 

10 
 

BE_ID 

 

A9 

  

Bedrijfseenheid 

 

 

11 
 

PostcodeRP 

 

A4 

  

Postcode cijfers van de rechtspersoon 

 

 

12 
 

PostcodeNP 

 

A4 

  

Postcode cijfers van een natuurlijk persoon 

 

 

13 
 

DatumGeboorte 

 

A8 

  

Geboortedatum (JJJJMMDD, dag is standaard 01 

 

 

14 
 

KvKNummer_versl 

 

A8 

  

Versleuteld nummer Kamer van Koophandel 

 

 

15 
 

StartEind 

 

A1 

  

Fase waarin een faillissement verkeert. 

 

 

16 
 

TypeGefailleerdeCode 

 

A4 

  

Type gefailleerde code 

 

 

17 
 

PublicerendeInstantieCode 

 

F2 

  

Code van de rechtbank die de uitspraak gedaan heeft. 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

Verslagperiode 

Verslagperiode (JJJJMM) op basis van Datumuitspraak. 

PublicatieStatus 

Status van een record in de meest recente publicatie. 

Definitie  

Status van een faillissementsrecord dat in de publicaties is opgenomen. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de verslagmaand is de Status V (= voorlopig), voor de voorgaande maand is dit NV (= 

nader voorlopig) en voor de maand daarvoor D (= definitief). 

Toelichting bij het gebruik  

Een record (InsolventieNr) kan maximaal 2 x in de tabel voorkomen. Eerste keer met een "S" 

in StartEind en tweede keer met een "E" in StartEind. Tot en met 2010 zijn alleen de Starts 

verwerkt. Vanaf januari 2011 worden ook de Eindes verwerkt voorzover de Start van het 

faillissement na 2010 ligt. 

Codelijst 

Waarde Label 

V voorlopig 

NV nader voorlopig 

D definitief 

DossierID 

Encrypted identificatie van een faillissementsdossier in de Faillissementen Registratie 

Database (FRED-database). 

Definitie  

Dossier ID van een faillissementsrecord in de FRED-database. 

Toelichting bij de definitie  

Identificatie van een faillissementsdossier in de FRED-database (replicatieID, geïndexeerd, 

geen duplicaten). Bij een Dossier-ID behoort minimaal één insolventienummer. Bij 

overdracht van een faillissement aan een andere rechtbank en/of vestiging van een rechtbank 

wijzigt het insolventienummer. Het Dossier-ID daarentegen blijft echter gelijk.  

Toelichting bij het gebruik  

Ten behoeve van het identificeren van een faillissement en de wijze waarop deze in de 

publicaties is opgenomen. 

DatumUitspraak 

Datum waarop het faillissement wordt geacht te zijn uitgesproken 
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Toelichting bij de definitie  

Datum waarop het faillissement is uitgesproken. Dit wordt bepaald op basis van 

beschikbaarheid van de verschillende data die in de berichten worden doorgegeven t.w 

datumVonnis, Uitspraak of variabel. De datum is gebruikt voor de publicaties. 

InsolventieNr 

Versleutelde Insolventienummer toegekend door de rechtbank 

Definitie  

Het Insolventienummer dat het faillissement bij de rechtbank heeft gekregen en die in de 

berichten van de rechtbank wordt gebruikt. 

Toelichting bij de definitie  

Elke faillissement krijgt bij de rechtbank een insolventienummer. Dit nummer bestaat uit een 

lettercode voor Faillissement/Surseance/Schuldsanering gevolgt door een systeemnummer, 

het jaartal en een dossiernummer van de rechtbank. Bij een overdracht van een faillissement 

naar een andere rechtbank wordt een nieuw insolventienummer toegekend, het in de FRED-

database bijbehorende dossiernummer(DossierID) verandert echter niet!  

Rechtspersoonlijkheid 

Definitie  

De gefailleerde is een natuurlijk persoon of rechtspersoon. 

Toelichting bij de definitie  

Betreft een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Bij natuurlijke personen betreft dit 

persoonlijke faillissementen en faillissementen van eenmanszaken. Tevens zijn hieronder de 

vennoten van een vennootschap onder firma en de maten van een maatschap begrepen. Bij 

rechtspersonen gaat het om bedrijven en instellingen in welke vorm dan ook (m.u.v. de 

eenmanszaak). Dit kan ook een rechtsvorm betreffen uit het buitenland (Ltd. e.d.). 

Toelichting bij het gebruik  

Voor tellingen naar natuurlijke personen en rechtspersonen. In combinatie met de 

rechtsvormcode kan hiermee het type gefailleerde worden bepaald. 

RechtsvormCode  

Definitie  

Code van de rechtsvorm van de gefailleerde. 

Toelichting bij de definitie  

Code van de rechtsvorm van de gefailleerde, voor zover het een rechtspersoon is (inclusief 

alle buitenlandse rechtsvormen). 

Codelijst 

Zie codelijst in \\8_Utilities\Code_Listings\rechtsvormen\. 
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PublicatiesoortCode  

Definitie  

De code van de inhoud van het bericht dat van de rechtbank is ontvangen. 

Toelichting bij de definitie  

Elk bericht van de rechtbank heeft een code die aangeeft welke inhoud het bericht heeft. 

SBI2008  

Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling die vanaf 2008 door het CBS 

wordt gebruikt. 

Codelijst 

Zie codelijst in \\8_Utilities\Code_Listings\ Bedrijfsindelingen\sbi2008. 

BE_ID 

Bedrijfseenheid 

Definitie  

Dit nummer identificeert een bedrijfseenheid. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Bedrijfseenheid (Statistische eenheid) waartoe de gefailleerde behoort. 

Toelichting bij het gebruik  

Een bedrijfseenheid bestaat uit één of meer juridische eenheden. Niet alle juridische 

eenheden die onder eenzelfde bedrijfseenheid vallen behoeven bij een faillissement 

betrokken te zijn. 

PostcodeRP  

Postcode cijfers van de rechtspersoon. 

Toelichting bij de definitie  

Viercijferig nummer van het adres waar de gefailleerde woonde of gevestigd was op het 

moment van de uitspraak van het faillissement. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor regionale uitsplitsing van de faillissementsgegevens 

PostcodeNP 

Postcode cijfers van een natuurlijk persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Viercijferig nummer van het adres waar de gefailleerde woonde of gevestigd was op het 

moment van de uitspraak van het faillissement. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor regionale uitsplitsing van de faillissementsgegevens 
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DatumGeboorte 

Geboortedatum (JJMMDD) de dag is op 01 gezet. 

Definitie  

Geboortedatum van een natuurlijk persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Ter bepaling van de leeftijd van de gefailleerde. 

KvKNummer 

Versleutelde nummer Kamer van Koophandel 

Definitie  

Versleuteld nummer van de inschrijving bij de Kamers van Koophandel 

Toelichting bij de definitie  

Elk bedrijf dat zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel krijgt een nummer. Dit nummer 

wordt eventueel te zamen met de andere gegevens ontvangen van de rechtbanken. In 

sommige gevallen ontbreekt dit nummer in de berichten van de rechtbank en dan wordt 

geprobeerd het nummer vanuit de koppeling met het ABR te vullen. 

Toelichting bij het gebruik  

Nummer wordt gebruikt voor de koppeling met de gegevens uit het Algemeen 

Bedrijfsregister 

StartEind 

Fase waarin een faillissement verkeert. 

Definitie  

Start of einde van een faillissement 

Toelichting bij de definitie  

Afhankelijk van de publicatie soort code wordt aan een faillissement de fase toegekend 

waarin het faillissement verkeert. Voor tellingen van het aantal uitgesproken faillissementen 

worden die faillissementen geteld die in de fase S verkeren. Voor de tellingen van 

beëindigde faillissementen worden die faillisementen geteld die in de fase E verkeren. 

Toelichting bij het gebruik  

Ten behoeve van tellingen van het aantal uitgesproken faillissementen en het aantal 

beëindigde faillissementen. Het einde van een faillissement wordt pas vanaf januari 2011 in 

de tabellen verwerkt, voorzover de Start van het faillissement na 2010 heeft plaatsgevonden. 

TypeGefailleerdeCode 

Type gefailleerde code. 

Definitie  

Onderscheid naar type gefailleerde 
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Toelichting bij de definitie  

Vanuit type gefailleerde worden diverse aggregaten samengesteld ten behoeve van 

publicaties: - Bedrijven & Instellingen (exclusief eenmanszaken); - Totaal particulieren; - 

Bedrijven & instellingen (inclusief eenmanszaken); - Totaal. 

Toelichting bij het gebruik  

Vanuit type gefailleerde worden diverse aggregaten samengesteld ten behoeve van 

publicaties: - Bedrijven & Instellingen (exclusief eenmanszaken); - Totaal particulieren; - 

Bedrijven & instellingen (inclusief eenmanszaken); - Totaal. 

Codelijst 

Waarde Label 

TG01 Particulieren 

TG02 Eenmanszaken 

TG03 Bedrijven 

TG04 Instellingen 

TG05 Bedrijven & Instellingen (exclusief eenmanszaken) 

TG06 Totaal particulieren 

TG07 Bedrijven & instellingen (inclusief eenmanszaken) 

TG08 Totaal 

PublicerendeInstantieCode 

Code van de rechtbank die de uitspraak gedaan heeft. 

Definitie  

Instantiecode van de rechtbank die faillissement heeft uitgesproken 

Toelichting bij de definitie  

Elke rechtbank in Nederland heeft een eigen code (rechtbanknummer). 

Toelichting bij het gebruik  

Elke rechtbank in Nederland heeft een eigen code (rechtbanknummer). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Den Bosch 

2 Breda 

3 Maastricht 

4 Roermond 

5 Arnhem 

6 Zutphen 

7 Zwolle 

8 Almelo 

9 s- Gravenhage 

10 Rotterdam 

11 Dordrecht 
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Waarde Label 

12 Middelburg 

13 Amsterdam 

14 Alkmaar 

15 Haarlem 

16 Utrecht 

17 Leeuwarden 

18 Groningen 

19 Assen 

40 Amsterdam 

41 Noord-Holland 

42 Midden-Nederland 

43 Noord-Nederland 

44 Oost-Nederland 

45 Den Haag 

46 Rotterdam 

47 Limburg 

48 Oost-Brabant 

49 Zeeland-West-Brabant 

50 Gelderland 

51 Overijssel 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

Faillissementen 2015V1 Eerste plaatsing, 200901 t/m 201507 

Faillissementen2016V1 Eerste plaatsing, 200901 t/m 201610 

 

 


