Vooral minder zzp’ers bankroet
Aantal faillissementen daalt een vijfde in eerste kwartaal
Aan de redactie
HILVERSUM – Het aantal faillissementen is in het eerste kwartaal van 2015 met 19 procent
gedaald. Er gingen vooral minder zzp’ers onderuit. Dat heeft Faillissementsdossier.nl vandaag
bekendgemaakt.
In totaal gingen in de periode januari tot en met maart 2179 bedrijven en instellingen bankroet tegen
2701 in de overeenkomstige periode vorig jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013
daalde het aantal faillissementen zelfs een kleine 40 procent.
Wel nam het aantal faillissementen in maart weer licht toe ten opzichte van maart 2014. Mogelijk
houdt dit verband met het grotere aantal zittingsdagen van de rechtbanken.
Volgens Faillissementsdossier wordt de daling in het eerste kwartaal grotendeels veroorzaakt door
het herstel van de economie en het aantrekken van consumentenvertrouwen, onder meer als gevolg
van de lage energieprijzen en de goedkope euro.
Meer werk zzp’ers
Vooral het aantal failliete zzp’ers liep substantieel terug, met een kleine 30 procent. Er gingen in het
eerste kwartaal slechts 248 eenmanszaken op de fles tegen 346 in de eerste drie maanden van 2014.
Het jaar daarvoor waren dit er nog 420. Eenmanszaken zijn in ruime meerderheid - 95 procent –
zzp’ers. De daling van het aantal failliete BV’s bleef beperkt tot 12 procent.
Voor ZZP Nederland komt de daling van het aantal failliete zelfstandigen niet als verrassing. ‘De
tarieven staan nog steeds enigszins onder druk. Maar door het aantrekken van de economie neemt
het aantal opdrachten wel toe’, aldus een woordvoerder van deze belangenorganisatie. Bij Stichting
ZZP Nederland zijn 36.000 zzp’ers aangesloten.
Opleving horeca
In de horeca daalde het aantal faillissementen in het eerste kwartaal ruim een derde. Er gingen
vooral minder hotels, restaurants, cafetaria’s en ijssalons onderuit. Het gaat in de horeca over het
algemeen wat beter. Met name lunchroomachtige bedrijven, cafetaria’s en ijssalons doen het goed.
Na een aantal slechte jaren zag de sector de omzet in 2014 met 4,6 procent stijgen.
Ook in de industrie gingen in de eerste drie maanden van 2015 een derde minder ondernemingen op
de fles. Vooral meer metaalbedrijven, drukkerijen en timmerfabrieken hielden het hoofd boven
water.
Op provinciaal niveau daalde het aantal faillissementen sterk in Noord-Holland. Daar legden slechts
304 bedrijven en instellingen het loodje tegen 451 in het eerste kwartaal van 2014.

Noot voor de redactie – niet voor publicatie:
De cijfers van Faillissementsdossier zijn afkomstig van het Centraal Insolventieregister (CIR).
Genoemde aantallen hebben betrekking op alle ondernemingen inclusief eenmanszaken,
vennootschappen onder firma (VOF’s), stichtingen en verenigingen.
Over FaillissementDossier.nl
FaillissementsDossier.nl verstrekt informatie over faillissementen, surseances en veilingen op een
toegankelijke manier. De dossiers en de openbare faillissementsverslagen zijn kosteloos in te zien en
in het geheel te downloaden.
Per onderneming is een dossier samengesteld met veel informatie en nieuws over het failliete of in
surseance verkerende bedrijf. Hierin worden onder meer vermeld de complete gegevens van de
curator of bewindvoerder, handelsnamen, vestigingsadressen en informatie over de branche en
activiteiten van het bedrijf, aangevuld met nieuws en veilinginformatie.
Faillissementsdossier.nl beschikt over de complete database met faillissementen en surseances in
Nederland. Faillissementsdossier.be geeft dezelfde informatie over faillissementen en opschortingen
in België. In Frankrijk wordt de informatie ontsloten via Infofaillite.fr en in Spanje via Concursal.es
Statistische informatie op basis van elke gewenste doorsnede van gegevens is op aanvraag
beschikbaar in cijfers en grafieken,
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