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13 mei 2022

Historisch laag aantal faillissementen
Het aantal bedrijven dat in april failliet is gegaan, is gedaald tot het laagste aantal sinds het begin van de
metingen in 1981. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Volgens cijfers van het CBS werden vorige maand 109 bedrijven failliet verklaard. Dat waren er 71 minder in
vergelijking met maart. Van alle bedrijfstakken had de handel met 25 het grootste aantal faillissementen, maar dat is
ook de tak met de meeste ondernemingen. Relatief gezien werden in april de meeste faillissementen uitgesproken in de
industrie.
Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam dat aantal tot en met augustus 2017 af.
Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen, ook
geholpen door de coronasteun aan bedrijven. Die generieke steun stopte in de loop van 2021.
Het CBS-cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken
op een vaste dag in de week. In de cijfers zijn nu ook faillissementen van eenmanszaken meegenomen. Dat deed het
statistiekbureau voorheen niet.
Bron: ANP/CBS
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Kredietverzekeraar Allianz verwacht forse toename
faillissementen
Het aantal faillissementen gaat dit jaar fors toenemen in Nederland. Dat
verwacht kredietverzekeraar Allianz Trade, dat rekent op een stijging met
bijna een kwart... 
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Raad voor de rechtspraak: aantal bankroeten blijft op
laag niveau
Het aantal faillissementen in Nederland blijft op een laag niveau.
Rechtbanken hebben vorige maand zelfs beduidend minder bankroeten
uitgesproken dan een maand eerder... 
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Veel failliete bedrijven ontvingen eind 2021 nog
coronasteun
Een aanzienlijk deel van de bedrijven die in de eerste drie maanden van 2022
failliet gingen, ontving daarvoor nog coronasteun. 
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19 april 2022

Accountants zagen de financiële ramp voor het mkb al
naderen
Er zijn steeds meer signalen dat het aantal faillissementen gaat stijgen in het
mkb. Accountants zagen het aankomen. Tal van ondernemingen zijn
technisch failliet,... 
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Aantal uitgesproken faillissementen iets gestegen in
maart
Het aantal faillissementen van bedrijven is in maart iets toegenomen.
Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden
vorige maand zeven... 

