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Het aantal bedrijfsfaillissementen in Nederland zal in 2019 ongeveer
gelijk zijn aan vorig jaar. Daarmee zou een einde komen aan de daling van
het aantal faillissementen van de afgelopen jaren.
Dat schrijft het Economisch Bureau van ING. Door de sterke economische groei
van de afgelopen tijd zijn bedrijven weerbaarder geworden en is de kans op
faillissement afgenomen, aldus ING. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging
het om 1.580 bedrijven die failliet zijn gegaan, een zeer lichte stijging vergeleken
met een jaar eerder. In de industrie was sprake van een daling van het aantal
faillissementen, terwijl in de bouw een toename was te zien.
ING ziet als grootste risico's voor bedrijven om nu failliet te gaan het niet of te
laat inspelen op veranderd consumentengedrag of de komst van nieuwe
concurrenten op de markt als gevolg van technologische ontwikkelingen.
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Meer kans op faillissementen autoindustrie
De kans op faillissementen in de auto-industrie neemt toe
door afnemende autoverkopen. Ook de betalingsrisico's
nemen toe. 
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Aantal faillissementen nagenoeg
onveranderd
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in juli nauwelijks
veranderd. 
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Aantal faillissementen toegenomen
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in juni toegenomen.
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Faillissementen in Nederland stijgen in 2019 met
3 procent
Het aantal faillissementen in Nederland stijgt in 2019 naar verwachting met 3
procent. Dit is een duidelijke verslechtering ten opzichte van vorig jaar en een
trendbreuk in vergelijking met de afgelopen vijf jaar, waarin het aantal
faillissementen steeds met dubbele cijfers daalde. 
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Selectief betalen bij een faillissement
mag
Een vennootschap die failliet dreigt te gaan, besluit de bank,
leveranciers en personeel te betalen, maar een
belastingschuld blijft openstaan. Het hof oordeelt dat er
sprake is van onbehoorlijk bestuur, maar de Hoge Raad gaat
daar niet in mee. 
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