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Stevens: accountants in
business moeten zich vaker
laten horen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in juli nauwelijks veranderd.
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Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Rabobank wil geen BVO's
meer als klant

Er zijn vorige maand twee bedrijven meer failliet verklaard dan in juni. Niet
gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juli 311 bedrijven en instellingen
(exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel
het grootste aantal faillissementen, namelijk 79. Financiële instellingen volgt op de
tweede plaats, met 43 stuks.
In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen
gecorrigeerd. Daarna is er tot september 2017 sprake van een dalende trend. Na
september 2017 is de trend redelijk vlak.

NIEUWS

Gisteren

Zeventig procent ondernemers
wil niet met particuliere
investeerders in zee
NIEUWS

19 augustus 2019

Consultancytak big four groeit
hard in Duitsland

Bron: ANP/CBS
NIEUWS

Reacties

Gisteren

19 augustus 2019

China zet big four onder druk
in kwestie Hongkong



MEER NIEUWS

Deel dit artikel
Vacatures

   

Zoek vacatures

GERELATEERD
NIEUWS

12 juli 2019

Aantal faillissementen toegenomen
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in juni toegenomen.


x0

NIEUWS

26 juni 2019

'Daling faillissementen zet in 2019
niet door'
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. 
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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

Lidl Nederland
zoekt een
Specialist General
Ledger in Huizen

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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IMK: stijging bijstandsaanvragen
zelfstandigen zet niet door
Na een forse stijging van het aantal bijstandsaanvragen door
zelfstandigen in het vierde kwartaal van 2018 is dat aantal in
het afgelopen kwartaal weer tot rust gekomen. 
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