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Faillissementsrisico niet in 
alle sectoren hoger 
Aandeel faillissementen industrie, groothandel en zake-
lijke diensten medio 2012 nog steeds lager dan in 2009 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Nu de economie langere tijd in onstuimig weer ver-
keert, klimt het aantal faillissementen dit jaar naar 
verwachting tot een piekniveau van 9.000 om volgend 
jaar verder te stijgen. Rekeninghoudend met de aan-
was van bedrijven is het faillissementsaandeel echter  
niet in alle sectoren toegenomen. Toch maakt de ho-
gere toekomstige kans op non-betaling professioneel 
management van betalingsrisico’s wel belangrijker.   
      
Aantal faillissementen bereikt record 
Met de tweede economische dip in korte tijd is de financiële 
weerbaarheid van bedrijven afgenomen. Het aantal failliet 
verklaarde bedrijven is in het eerste half jaar van 2012 ge-
stegen tot 4.350 wat 25% meer is dan in 2011 en 8% meer 
dan in crisisjaar 2009. Het aandeel eenmanszaken is hierin 
gelijk gebleven. Met de matige vooruitzichten is de verwach-
ting dat het aantal faillissementen dit jaar oploopt naar 9.000 
bedrijven om volgend jaar op 9.500 uit te komen (figuur 1).   
 
Gestegen aantal bedrijven nuanceert het beeld 
Met uitzondering van de horeca tellen alle commerciële sec-
toren fors hogere aantallen faillissementen. Als we rekening 
houden met de ontwikkeling van het aantal bedrijven wordt 
het beeld genuanceerder. Door de oprichting van nieuwe  
 

Fig. 1 Faillissementen bereiken piekniveau  
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bedrijven is dit aantal immers ook in vrijwel alle sectoren 
toegenomen. Uitgedrukt in een percentage ligt het totale aan-
tal faillissementen nog onder dat van 2009.  
 
Bouw, transport en detailhandel enige sectoren waar 
aandeel faillissementen ook flink is gestegen 
Op sectorniveau is het aandeel faillissementen in de industrie, 
groothandel en zakelijke dienstverlening in de eerste helft 
van 2012 nog steeds lager dan in 2009. In de bouw, detail-
handel en transport en logistiek is het aandeel faillissementen 
wel hoger. Een sector die eruit springt is de bouw, hier heeft 
het faillissementsaandeel een sterke stijging laten zien. Op-
vallend is dat dit niet te wijten is aan eenmanszaken (ZZP-ers).   
 
Vooruitzicht maakt verscherpte aandacht voor beta-
lingsrisico wel wenselijk 
Hoewel het aandeel faillissementen nog meevalt, maken de 
matige economische vooruitzichten verscherpte aandacht 
voor betalingsrisico toch wenselijk. Normale crediteuren 
hebben een ‘concurrente vordering’ op de gefailleerde on-
derneming en komen bij vereffening pas aan bod nadat pre-
ferente schuldeisers zijn betaald. In de praktijk beloopt het 
bedrag dat hiervan bij faillissement gemiddeld overblijft im-
mers slechts zo’n 5% van de oorspronkelijke vordering.  
 

Fig. 2 Faillissementen/aantal bedrijven per sector  
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Disclaimer 
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de 
analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 
rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nati-
onale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Am-
sterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie 
is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING 
Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen 
dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. 
ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport 
kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werk-
nemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de 
inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van 
gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits 
de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank 
en de Autoriteit Financiële Markten. 
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