
 

 

Vooral de bouw, detailhandel en financiële dienstverleners onderuit  

Forse toename faillissementen in januari 

Aan de redactie 

UTRECHT – Het aantal faillissementen is in de eerste maand van 2012 flink gestegen. Dit blijkt uit 

de cijfers over januari die faillissementsdossier.nl vandaag heeft gepubliceerd.  

In totaal legden maar liefst 948 bedrijven en natuurlijke personen het loodje. Dat is een toename 

met ruim 20 procent ten opzichte van de eerste maand van vorig jaar. Over geheel 2011 steeg het 

aantal bedrijven en personen dat bankroet ging slechts fractioneel. 

Sectoren die het nieuwe jaar slecht begonnen, zijn de financiële dienstverlening, de detailhandel en 

de bouw. 

Zwaar weer advieskantoren 

Het aantal financiële instellingen dat failliet ging steeg met ruim 30 procent naar 117. Vooral 

assurantietussenpersonen, hypotheekbemiddelaars en andere financiële advieskantoren hebben het 

zwaar. ‘De markt voor levensverzekeringen ligt al een aantal jaren stil, hetzelfde geldt voor de 

hypotheekmarkt. Daardoor dalen de inkomsten, terwijl de lasten gewoon doorlopen. Op een 

gegeven moment houdt het een keer op’, aldus Rienk Andriessen, woordvoerder van Adfiz, de 

grootste vereniging van onafhankelijke financiële adviseurs in Nederland. 

Ook in detailhandel gingen in januari ruim 30 procent meer bedrijven onderuit. De reguliere 

detailhandel kampt al een aantal jaren met sterke concurrentie van webwinkels. Verder gaat de 

sector gebukt onder het tanende consumentenvertrouwen. 

Het aantal failliete bouwbedrijven groeide in de eerste maand van het nieuwe jaar met 27 procent 

tot 126. Die toename is opvallend; in 2011 was er nog een lichte daling. 

Enquête: crisis verergert 

De kans dat de groei van het aantal faillissementen de komende maanden aanhoudt, lijkt niet 

onaannemelijk. Maar liefst 64 procent van de bezoekers van faillissementsdossier.nl verwacht dat de 

economische crisis dit jaar ernstiger vorm aan gaat nemen, blijkt uit een enquête van de website. 

 

  



 

 

 

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. Statistische informatie op basis van elke gewenste doorsnede is op aanvraag beschikbaar 

in cijfers en grafieken, 
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