
  
Bedrijfsfaillissementen stijgen dramatisch. 

 

Recessie wordt 
duidelijk 
zichtbaar 

Over het eerste halfjaar  zijn 4482 bedrijven failliet gegaan. Ten 
opzichte van dezelfde periode van vorig jaar is sprake van een 
stijging van 59%. In het tweede kwartaal is het aantal bedrijven dat 
failliet is gegaan opnieuw sterk gestegen. Was in het eerste kwartaal 
sprake van een stijging van 52% in het laatste kwartaal is de stijging 
zelfs al 67%. Voor heel 2009 zijn zeker meer dan 10.000 
bedrijfsinsolventies te verwachten. Aldus blijkt uit onderzoek van 
www.Curatoren.nl.  
 
De zwaarst getroffen branches zijn de bouw (560; +41%) en de 
zakelijke dienstverlening(380; + 130%). “Met name de bouw is 
opmerkelijk omdat het EIB recent heeft aangegeven dat men 'pas' in 
het derde kwartaal als gevolg van de recessie veel ontslagen in de 
bouw verwacht. In deze sector zijn dus zeker nog aanzienlijk veel 
faillissementen te verwachten.” Aldus Guus Landheer van 
curatoren.nl. 
 
Regionaal zijn het met name Noord-Brabant, Utrecht en Friesland 
die stijgingen van 100% of meer vertonen. Limburg en Zeeland en 
Flevoland lijken met minder dan 40% toename nog relatief weinig 
last te hebben van de recessie. 
 

Wat is 
Curatoren.nl 

Curatoren.nl is de meest uitgebreide informatiebron over 
faillissementen, surseances en schuldsaneringen. Zo kunnen 
bezoekers de details van alle lopende insolventies raadplegen 
waaronder op dit moment circa 50.000 openbare 
faillissementsverslagen. Ook kunnen online vorderingen worden 
ingediend of berichten aan de behandelend curator worden 
voorgelegd. Inmiddels maken maandelijks zo’n 150.000 bezoekers 
gebruik van de site en wordt er samengewerkt met de diverse 
rechtbanken. 
 

Voor de 
redactie: 
 

Curatoren.nl biedt journalisten de mogelijkheid op branche of regio 
insolventiestatistieken op te vragen. Het gebruik van deze 
mediamodule is kosteloos en vindt plaats onder een fair-use policy 
en met de verplichting van bronvermelding bij publicatie. De 
mediamodule is te vinden onder www.curatoren.nl/mediamodule, of 
via www.curatoren.nl: “Voor journalisten.” 
 

  Voor informatie kunt u contact opnemen met: 
Curatoren.nl 
Untapped B.V. 
drs. G. Landheer 
tel: 075 6504585 
email: info@curatoren.nl 
website: www.curatoren.nl  
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