
w
w

w
.c

bs
.n

l
Centraal Bureau voor de Statistiek 
 

CBS Persbericht PB08-005 pagina 1 van 3 

PB08-005
8 februari 2008 

9.30 uur 

Persbericht
Veel minder mensen en bedrijven failliet 
 
Het aantal uitgesproken faillissementen is in 2007 verder gedaald en kwam uit 
op iets minder dan 8 duizend. Dat is een afname van 13 procent ten opzichte 
van 2006. De gunstige ontwikkeling hangt samen met de economische groei 
van de afgelopen jaren. Zowel bij de natuurlijke personen als bij de bedrijven 
daalde het aantal faillissementen fors. 
 

Nu ook fors minder mensen failliet 
In 2007 zijn er 12 procent minder natuurlijke personen (inclusief 
eenmanszaken) failliet gegaan dan een jaar eerder. Het aantal failliete 
mensen bedroeg vorig jaar bijna 4 400. De daling is duidelijk later ingezet dan 
bij de bedrijven. In 2006 was het aantal bankroete mensen ongeveer even 
groot als in 2005, terwijl het aantal failliete bedrijven toen al fors afnam.  
 

Sterke daling failliete bedrijven 
Het aantal faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) bedroeg in 
2007 minder dan 3 500. Dat is het laagste aantal sinds 2001. In vergelijking 
met 2006 is het aantal faillissementen met 15 procent gedaald. Het aantal 
failliete bedrijven daalt nu al drie jaar. Ten opzichte van 2006 zijn vooral 
minder nv’s en bv’s (-13 procent) en vof’s en commanditaire vennootschapen 
(-43 procent) failliet gegaan. 
 

Afname het grootst in horeca en vervoer 
Het aantal faillissementen van bedrijven (exclusief eenmanszaken) en 
instellingen nam vorig jaar in bijna alle bedrijfstakken af. In de horeca was de 
daling, met 43 procent, het grootst. Het aantal faillissementen in de horeca 
steeg echter nog tot 2005, terwijl het totale aantal faillissementen van 
bedrijven al in 2005 daalde.  
Ook in de bedrijfstak vervoer, opslag- en communicatie is het aantal 
faillissementen in 2007 sterk gedaald (-35 procent). Er gingen vooral minder 
bedrijven in het goederenvervoer over de weg failliet (- 45 procent).  
 

Technische toelichting 

Onder bedrijven exclusief eenmanszaken zijn de volgende rechtsvormen 
begrepen: 

� Besloten vennootschap (bv) 
� Vennootschap onder firma (vof) 



CBS Persbericht PB08-005 pagina 2 van 3 

� Naamloze vennootschap (nv) 
� Commanditaire vennootschap (cv) 
� Maatschap 
� Limited en overige buitenlandse rechtsvormen 

 
Onder instellingen zijn de volgende rechtsvormen begrepen: 

� Stichting 
� Vereniging 
� Coöperatieve vereniging 

 

Uitgesproken faillissementen 
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Tabel 1. Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Instellingen 83 94 100 112 127 110 124 119
Bedrijven excl. 
eenmanszaken 2 538 3 239 3 985 5 123 5 140 4 973 4 104 3 470
w.o.         
 bv en nv 2 284 2 975 3 725 4 709 4 616 4 434 3 645 3 189

vof en cv 212 232 227 363 485 495 392 222
maatschap en 
limited 42 32 33 51 39 44 67 59

Natuurlijke personen 
incl. vennoten en 
eenmanszaken 1 877 2 501 2 686 3 513 4 082 4 999 4 951 4 361

Totaal 4 498 5 834 6 771 8 748 9 349 10 082 9 179 7 950

Bron: CBS 
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Ontwikkeling faillissementen bedrijven en instellingen 
(excl. eenmanszaken) 
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Bron: CBS 
 

Tabel 2. Uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen   
 ( excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak 

2005 2006 2007 % mutatie 2007 
t.o.v. 2006 

 
Landbouw en visserij  84 63 64 2
Industrie  558 427 408 -4
Bouwnijverheid  481 433 366 -15
Reparatie van consumenten-    
artikelen en handel 1 161 980 898 -8
Horeca  267 261 148 -43
Vervoer, opslag en communicatie  364 284 185 -35

w.o. goederenvervoer over de weg  143 132 73 -45
Financiële instellingen en verhuur     
en zakelijke dienstverlening 1 892 1 545 1 281 -17
Onderwijs, gezondheidszorg,     
milieu en overige dienstverlening  246 219 235 7

Totaal inclusief onbekend 5 083 4 228 3 589 -15

Bron: CBS  
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