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Persbericht
Minder mensen, meer bedrijven failliet in 
2008

• Veel minder particulieren en eenmanszaken failliet

• Wel meer bedrijven failliet

• Toename bedrijfsfaillissementen het grootst in vervoer

Het aantal uitgesproken faillissementen is in 2008 met meer dan 14 procent 
gedaald ten opzichte van 2007. Zowel bij de eenmanszaken als bij de 
natuurlijke personen werd een flinke daling waargenomen. Het aantal 
faillissementen van bedrijven en instellingen nam in 2008 echter toe. Dit blijkt 
uit cijfers van het CBS.

De daling in het aantal faillissementen in 2008 is het gevolg van een afname 
van 31 procent bij de natuurlijke personen (inclusief vennoten) en de 
eenmanszaken. Deze grote afname hangt vooral samen met de wijzigingen in 
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen die per 1 januari 2008 zijn 
ingevoerd. 

Het aantal bedrijfsfaillissementen (excl. eenmanszaken) kwam in 2008 uit op 
3 824, een stijging van bijna 7 procent ten opzichte van 2007. Met name in de 
laatste twee maanden van 2008 gingen veel meer bedrijven failliet dan een 
jaar eerder. Voor het eerst sinds 2004 werd een stijging van het aantal 
bedrijfsfaillissementen waargenomen.

Het aantal faillissementen van bedrijven (excl. eenmanszaken) nam in 2008 in 
bijna alle bedrijfstakken toe. De grootste stijging was te zien in de bedrijfstak 
vervoer, opslag en communicatie (+28%). In deze bedrijfstak gingen vooral in 
het goederenvervoer veel meer bedrijven failliet (+47%) dan in 2007.

In de financiële sector was slechts sprake van een lichte stijging (+2%) van 
het aantal faillissementen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de 
laatste drie maanden van 2008 is hier een duidelijke toename zichtbaar van 
het aantal uitgesproken faillissementen.

Het aantal faillissementen in de horeca is in 2008 licht gedaald (-2%). Deze
daling vond vooral plaats in de tweede helft van het jaar, zowel bij de 
eenmanszaken als bij de grotere bedrijven in de horeca. 
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Uitgesproken faillissementen per jaar, 2000-2008
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Uitgesproken faillissementen per maand, 2005-2008

Tabel 1. Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm en jaar
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bedrijven en instellingen 2621 3333 4085 5235 5267 5083 4228 3589 3824
excl. eenmanszaken

waarvan
BV en NV 2284 2975 3725 4709 4616 4434 3645 3189 3402
VOF en CV 212 232 227 363 485 495 392 222 235
Maatschap en Limited 42 32 33 51 39 44 67 59 63
Instellingen 83 94 100 112 127 110 124 119 124

Natuurlijke personen incl. 1877 2501 2686 3513 4082 4999 4951 4363 2997
vennoten en eenmanszaken

Totaal 4498 5834 6771 8748 9349 10082 9179 7952 6821

Bron: CBS
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Tabel 2: Uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen,  
exclusief eenmanszaken, naar bedrijfstak

2006 2007 2008 Mutatie 2008
t.o.v. 2007

aantal %

Landbouw en visserij  63  64  67 5
Industrie  427  408  378 -7
Bouwnijverheid  433  366  404 10
Reparatie van consumenten-
artikelen en handel  980  898  983 9
Horeca  261  148  145 -2
Vervoer, opslag- en communicatie  284  185  237 28

w.o. goederenvervoer over de weg  132  73  107 47
Financiële instellingen  551  433  442 2
Zakelijke dienstverlening en verhuur  994  848  908 7
Onderwijs, gezondheidszorg, 
milieu en overige dienstverlening  219  235  254 8

Totaal inclusief onbekend 4 228 3 589 3 824 7

Bron: CBS

Technische toelichting

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is per 1 januari 2008  
aangepast.  Door deze aanpassing worden schuldenaren die zich niet aan 
hun verplichtingen houden, alleen nog maar failliet verklaard, wanneer na 
afloop van het faillissement uitbetaling kan plaatsvinden.

Bedrijven exclusief eenmanszaken
Onder bedrijven exclusief eenmanszaken zijn de volgende rechtsvormen
begrepen:

• Besloten vennootschap (bv)
• Vennootschap onder firma (vof)
• Naamloze vennootschap (nv)
• Commanditaire vennootschap (cv)
• Maatschap
• Limited en overige buitenlandse rechtsvormen

Instellingen
Onder instellingen zijn de volgende rechtsvormen begrepen:

• Stichting
• Vereniging
• Coöperatieve vereniging


