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Persbericht
Recordaantal faillissementen in eerste helft 
van 2013 

• 14 procent meer faillissementen dan in eerste helft 2012 
• Vooral handel en bouw getroffen 
• Grootste toename in Groningen 

 
In het eerste halfjaar van 2013 is een recordaantal faillissementen van 
bedrijven en instellingen uitgesproken. Bij 4 op de 10 faillissementen betrof 
het een bedrijf uit de bouw of de handel. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 
 
In de eerste helft van 2013 zijn 4983 bedrijven en instellingen failliet verklaard. 
Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode van 2012. Sinds het begin van 
de meting in 1981 gingen niet zoveel bedrijven in een halfjaar failliet. Bij de 
eenmanszaken bleef de toename van het aantal faillissementen beperkt tot 1 
procent. Bij de overige bedrijven en instellingen was de stijging 16 procent. 
 
Het aantal faillissementen van bedrijven in de handel (1040) en bouw (985) 
bleef onverminderd hoog. In de handel betrof het vooral (groot)handel in 
kleding, bouw- en doe-het-zelf-materialen en winkels in woninginrichting. In de 
bouw vielen de hardste klappen bij de nieuwbouw van woningen en bedrijfs-
gebouwen. Ook bij hieraan verwante bedrijven als schilderbedrijven, 
loodgieters, glaszetters en project-ontwikkelaars steeg het aantal faillissemen-
ten fors.  
 
De meeste faillissementen werden uitgesproken in Zuid-Holland, Noord-
Brabant en Noord-Holland. Dit zijn ook de provincies met het grootste aantal 
bedrijven. Ten opzichte van de eerste helft van 2012 steeg het aantal faillisse-
menten in alle provincies. De toename was met 69% relatief het grootst in 
Groningen. In Gelderland bleef de stijging beperkt tot 5%. 
 
Grafiek 1. Aantal uitgesproken faillissementen, per halfjaar 

Bron: CBS      
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Technische toelichting 
Het aantal uitgesproken faillissementen is gebaseerd op informatie van de 
Nederlandse rechtbanken. Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf 1981. 
 
Bedrijven en instellingen 
Betreft alle bedrijven en instellingen, inclusief de eenmanszaken. 
 
Tabel 1. Uitgesproken faillissementen 

20131e helft 2012 1e helft 2013
t.o.v. 2012

Aantal % Mutatie 

Landbouw, bosbouw en visserij 67 75 11,9
Industrie 448 508 13,4
Bouw 779 985 26,4
Autohandel 96 119 24,0
Groothandel  462 495 7,1
Detailhandel 411 426 3,6
Vervoer en opslag 230 247 7,4
Horeca 184 213 15,8
Informatie en communicatie 125 192 53,6
Financiële dienstverlening 439 415 -5,5
Verhuur en handel van onroerend 
goed 123 120 -2,4

Overige zakelijke dienstverlening 693 861 24,2
Gezondheids- en welzijnszorg 107 119 11,2
Cultuur, sport en recreatie 74 67 -9,5
Overige dienstverlening 79 82 3,8
Overige bedrijfstakken 40 59 47,5

Totaal 4357 4983 14,4
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Grafiek 2. Aantal uitgesproken faillissementen naar provincie 
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