18 procent minder bedrijven en instellingen bankroet
Faillissementen blijven horeca teisteren
Aan de redactie
HILVERSUM – Tegen de trend in is het aantal faillissementen in de horeca in de eerste vier
maanden van 2014 opnieuw gestegen. Er gingen vooral meer hotels bankroet. Dat heeft
Faillissementsdossier.nl vandaag bekend gemaakt.
Het totale aantal bedrijven en instellingen dat failliet werd verklaard daalde in de periode januari tot
en met april 18 procent tot 3470. In deze laatste maand deed zich een lichte kentering voor. Terwijl
het aantal faillissementen vanaf september vorig jaar gestaag afnam, was er in april ten opzichte van
maart sprake van een stijging met 31 procent tot 1037.
In de eerste vier maanden daalde het aantal faillissementen in veruit de meeste sectoren. De horeca
vormde een uitzondering. Binnen deze branche gingen twaalf procent (178) meer bedrijven en
instellingen over de kop. Volgens kenners is er sprake van een na-ijleffect. ‘Mede door het mooie
weer, is de gemiddelde omzet in de eerste maanden van dit jaar gestegen. Maar tot eind vorig jaar
zat de sector flink in de min. Daardoor is bij de meeste bedrijven het vet van de botten verdwenen.
Dit is veel bedrijven opgebroken,’ zegt Frank Meeuwsen, senior consultant bij onderzoeksbureau
Foodstep.
Opmerkelijk is de stijging van het aantal failliete hotels. In de periode tot en met april legden 18
hotels het loodje tegen 11 in de overeenkomstige periode vorig jaar. Meeuwsen wijt die toename
mede aan de prijzenslag binnen deze deelsector. ‘Hotels buitelen over elkaar heen met aanbiedingen
en goedkope arrangementen. Dat heeft de winstmarges flink onder druk gezet.’
Vooral in de transportsector en in de bouw gingen minder bedrijven onderuit. In de
transportbranche verminderde het aantal faillissementen met 34 procent. Het aantal failliete
expediteurs, cargadoors en bevrachters halveerde zelfs.
In de bouw daalde het aantal faillissementen met 36 procent tot 417. De teruggang deed zich voor
over de volle breedte, stukadoors uitgezonderd. De daling is bijzonder. Volgens het Economisch
Instituut voor de Bouw, het onderzoeksbureau voor de sector, blijft de bouw in 2014 onder druk
staan. Pas vanaf 2015 rekent het instituut weer op krachtige groei.
Op provinciaal niveau gingen vooral in Zeeland minder bedrijven en andere organisaties op de fles.
Flevoland deed het beduidend minder goed. Terwijl de meeste provincies dalingen lieten zien, bleef
het aantal faillissementen in Flevoland nagenoeg onveranderd.

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.
Statistische informatie op basis van elke gewenste doorsnede van gegevens is op aanvraag
beschikbaar in cijfers en grafieken,
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