
 

 

 

Bouw blijft negatieve uitschieter 

Stijging aantal faillissementen zet door 

Aan de redactie 

UTRECHT – Het aantal faillissementen blijft stijgen. In januari en februari 2013 nam het aantal 

bedrijven en privé-personen dat bankroet ging toe met 12 procent ten opzichte van de eerste twee 

maanden van vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers die Faillissementsdossier.nl vandaag bekend heeft 

gemaakt. 

In totaal waren er in januari en februari 2273 faillissementen. Over geheel 2012 was er een toename 

van 18 procent. 

De bouw was wederom uitschieter in de negatieve zin van het woord. Binnen de sector steeg het 

aantal bedrijven dat het loodje legde in de eerste twee maanden met 30 procent tot 323. In februari 

was er zelfs een stijging met een kleine 40 procent. 

Binnen de bouwnijverheid doen alleen bedrijven die actief zijn in de ondergrondse infrastructuur 

(kabels- en leidingen) het momenteel nog redelijk. In de woning- en utiliteitsbouw en de overige 

infrastructuur houdt de misère aan. 

Vooralsnog lijkt er geen zicht op een kentering ten positieve. “We zien nog licht aan het einde van de 

tunnel”, schetst Pim Nusselder van Bouwend Nederland. Volgens de woordvoerder zorgt het 

‘gesteggel’ over stimuleringsmaatregelen niet echt voor een terugkeer van het vertrouwen. Mogelijk 

brengt de BTW-verlaging  die per 1 maart van kracht is wat verlichting, hoopt Nusselder. 

In de eerste twee maanden van 2013 gingen er vooral flink meer bv’s failliet. Het aantal 

eenmanszaken dat onderuit ging, steeg slechts licht. 

Opvallend was de forse stijging van het aantal faillissementen in Zeeland en Groningen. In Zeeland 

gingen 68 bedrijven bankroet tegen dertien in de eerste twee maanden van 2012, in Groningen was 

er sprake van een verdubbeling.   

 

 

 

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.  

Statistische informatie op basis van elke gewenste doorsnede van gegevens is op aanvraag 

beschikbaar in cijfers en grafieken, 
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