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Persbericht
Recordaantal faillissementen in 2009
• 10.559 faillissementen in 2009, 54 procent toename t.o.v. 2008

• Grootste stijging faillissementen in 2009 in industrie: +121 procent
t.o.v. 2008

• In Flevoland zijn in 2009 relatief de meeste bedrijven failliet gegaan: 
11 faillissementen per 1000 bedrijven

In 2009 zijn meer dan 10,5 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is het 
hoogste aantal faillissementen dat ooit in een jaar is voorgekomen. In het 
vorige recordjaar 2005 vonden 10 duizend faillissementen plaats.

Met name in de eerste helft van 2009 liep het aantal faillissementen stevig op. 
In totaal kwam het aantal faillissementen 54 procent hoger uit dan in 2008, 
toen er 6,8 duizend faillissementen werden uitgesproken. Deze stijging is 
vooral toe te schrijven aan een flinke groei van het aantal 
bedrijfsfaillissementen, maar ook onder natuurlijke personen en 
eenmanszaken nam het aantal faillissementen stevig toe. Dit blijkt uit cijfers 
van het CBS.

Fors meer bedrijven en instellingen failliet verklaard

Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen
(exclusief eenmanszaken) kwam in 2009 uit op 7,0 duizend. Dat is 82 procent
hoger dan een jaar eerder (3,8 duizend faillissementen). Onder natuurlijke 
personen steeg het aantal faillissementen van 2,2 duizend in 2008 tot 2,5 
duizend in 2009 (+14 procent). In 2009 werden 1,0 duizend eenmanszaken,
waaronder vele zzp’ers, failliet verklaard. Dat is 31 procent meer dan in 2008
(0,8 duizend faillissementen).

Zakelijke dienstverlening en handel en reparatie sterk getroffen

Het grootste aantal bedrijfsfaillissementen kwam in 2009 voor in de zakelijke 
dienstverlening (1,8 duizend faillissementen). Er gingen vooral veel uitzend-
en detacheringsbureaus, organisatieadviesbureaus en ICT-bedrijven failliet. 

Ook in de handel en reparatie lag het aantal bedrijfsfaillissementen met 1,6 
duizend bovengemiddeld hoog. Hierbij ging het onder andere om 
groothandels in kleding, bouwmaterialen en machines, om winkels in doe-het-
zelf-materialen, artikelen voor woninginrichting en kleding en om bedrijven 
gespecialiseerd in de handel in en reparatie van personenauto’s.
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Het aantal bedrijven dat failliet ging, nam ten opzichte van 2008 het sterkst toe 
in de industrie (+121 procent), gevolgd door de zakelijke dienstverlening en 
verhuur (+100 procent) en de financiële instellingen (+84 procent). In de 
financiële sector steeg vooral het aantal faillissementen onder financiële 
holdings.

Flevoland: 1 op de 100 bedrijven failliet 

Ten opzichte van 2008 is het aantal bedrijfsfaillissementen per provincie het 
sterkst gestegen in Gelderland (+109 procent) en Utrecht (+104 procent). De 
kleinste toename kwam voor in Groningen: hier nam het aantal bedrijven dat 
failliet werd verklaard met 38 procent toe, in vergelijking met een jaar eerder.

Het relatieve aantal bedrijfsfaillissementen was in 2009 met 10,8 
faillissementen per 1000 bedrijven het hoogst in Flevoland. In 2008 waren dat 
er nog 7,1 per 1000 bedrijven. Het laagste aandeel kwam voor in Zeeland: in 
2009 werden 3,3 van de 1000 bedrijven in deze provincie failliet verklaard.
Ook in 2008 was het aandeel bedrijfsfaillissementen hier het laagste van 
Nederland.

Grafiek 1. Uitgesproken faillissementen, 1951-2009
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Tabel 1. Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm en jaar
2007 2008 2009 Ontwikkeling 

2009 t.o.v. 
2008

aantal %

Bedrijven en instellingen 3589 3840 6995 82
excl. eenmanszaken

waarvan
BV en NV 3189 3416 6318 85
VOF en CV 222 235 402 71
Maatschap en Limited 59 65 104 60
Instellingen 119 124 171 38

Natuurlijke personen incl. 4363 3007 3564 19
vennoten en eenmanszaken

waarvan
Natuurlijke personen en vennoten 3350 2212 2519 14
Eenmanszaken 1013 795 1045 31

Totaal 7952 6847 10559 54

Bron: CBS

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

2007 2008 2009 Ontwikkeling
2009 t.o.v. 
2008

aantal %

Landbouw 64 67 114 70
Industrie 408 378 834 121
Bouwnijverheid 366 405 689 70
Reparatie van consumenten-
artikelen en handel 898 985 1648 67
Horeca 148 148 225 52
Vervoer, opslag- en communicatie 185 239 417 74
Financiële instellingen 433 443 816 84
Zakelijke dienstverlening en verhuur 848 915 1832 100
Onderwijs, gezondheidszorg, 
milieu en overige dienstverlening 235 254 420 65
Onbekend 4 6 - -

Totaal inclusief onbekend 3589 3840 6995 82

Bron: CBS
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Grafiek 2. Uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen (excl.
eenmanszaken) per 1000 bedrijven, naar provincie
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Technische toelichting

Bedrijven
Onder bedrijven zijn de volgende rechtsvormen begrepen:

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

Eenmanszaken worden in dit persbericht dus niet tot de bedrijven gerekend.

Instellingen
Onder instellingen zijn de volgende rechtsvormen begrepen:

• Stichting
• Vereniging
• Coöperatieve vereniging

Natuurlijke personen
Naast ‘gewone’ particulieren zonder eenmanszaak, vallen hier ook natuurlijke 
personen onder die deelnemen in een commanditaire vennootschap (CV) of 
vennootschap onder firma (VOF) en samen daarmee failliet zijn gegaan.


