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Samenvatting

In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een onderzoek dat CBS in opdracht van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie heeft verricht naar de oorzaken en schulden van in 2015 beëindigde faillissementen. 
De opzet van het onderzoek is zoveel mogelijk vergelijkbaar gehouden met die van eerdere 
CBS-studies naar oorzaken en schulden van beëindigde faillissementen. 
Een belangrijk verschil met de voorgaande CBS-onderzoeken is dat voor zowel ‘bedrijven 
en instellingen’ als voor natuurlijke personen een gestratificeerde aselecte steekproef is 
toegepast, met uitzondering van ‘bedrijven en instellingen’ met meer dan 100 werkzame 
personen; deze zijn alle onderzocht. De resultaten van dit onderzoek blijven volledig 
vergelijkbaar met die van eerdere CBS-studies. 
In vergelijking met voorgaande CBS-studies zijn ook de ‘omstandigheden’ gewijzigd, waaronder 
het onderzoek is uitgevoerd. Zo zijn diverse voor dit onderzoek relevante wijzigingen in 
regelgeving opgetreden, is het economisch klimaat anders dan een aantal jaren geleden en 
zette een aantal trends door, zoals de opkomst van flex bv’s en de flexibilisering van arbeid. 
Het mogelijke effect van deze ontwikkelingen op de uitkomsten van dit onderzoek is niet 
onderzocht. 

De belangrijkste resultaten die naar voren komen uit dit onderzoek naar oorzaken en schulden 
van in 2015 beëindigde faillissementen zijn:

 − Aantal beëindigde faillissementen toegenomen: Het aantal in 2015 beëindigde 
faillissementen is ten opzichte van de laatste meting in 2010 toegenomen van 7 639 naar 
8 964 faillissementen (+17,3 procent). De toename wordt volledig gerealiseerd door de 
groep ‘bedrijven en instellingen’, waarvan het aantal beëindigde faillissementen steeg van  
5 868 in 2010 naar 7 602 in 2015 (+29,6 procent). Het aantal beëindigde faillissementen 
van natuurlijke personen nam in dezelfde periode af van 1 771 in 2010 naar 1 362 in 2015 
(-23,1 procent).

 − Aandeel economische factoren als oorzaak van faillissementen toegenomen: In 2015 was 
47,4 procent van de beëindigde faillissementen van ‘bedrijven en instellingen’ gerelateerd 
aan economische oorzaken. Economische factoren waren daarmee met afstand de 
meest voorkomende oorzaken van de faillissementen. In 2010 was 33,4 procent van 
de beëindigde faillissementen te relateren aan economische oorzaken. Het verschil in 
aandeel met de op een na belangrijkste oorzaak van een faillissement, mismanagement, 
was in 2010 minder groot dan in 2015.   

 − Totale schuld van beëindigde faillissementen van ‘bedrijven en instellingen’ gestegen: De 
totale schuld voortkomend uit beëindigde faillissementen van ‘bedrijven en instellingen’ 
steeg van 4,3 miljard euro in 2010 naar 4,9 miljard euro in 2015 (+13,6 procent). Ten 
opzichte van 2004 is de totale schuld met 151,0 procent toegenomen. De omvang van de 
schulden steeg van 1,9 miljard euro naar 4,9 miljard euro.

 − Onbetaald gebleven schuld van beëindigde faillissementen van ‘bedrijven en instellingen’ 
toegenomen: De onbetaalde schuld resulterend uit beëindigde faillissementen van 
‘bedrijven en instellingen’ nam toe van 3,9 miljard euro in 2010 naar 4,4 miljard euro in 
2015 (+14,2 procent). In vergelijking met 2004 is de onbetaalde schuld toegenomen van 
1,7 miljard euro naar 4,4 miljard euro (+153,0 procent) 
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 − Gemiddelde onbetaalde schuld van beëindigde faillissementen van ‘bedrijven en instellingen’ 
afgenomen: De gemiddelde onbetaalde schuld van faillissementen van ‘bedrijven en 
instellingen’ die in 2015 werden beëindigd bedroeg 582 duizend euro, tegen 660 duizend 
euro in 2010 (-11,8 procent). 

 − Onbetaalde schulden van bedrijven en instellingen hoofdzakelijk veroorzaakt door besloten 
vennootschappen: De onbetaalde schuld van besloten vennootschappen maakte 
90,7 procent uit van de onbetaalde schuld van in 2015 beëindigde faillissementen van 
‘bedrijven en instellingen’ als totaal. In vergelijking met 2010 is dit percentage met 
7,0 procentpunt toegenomen.

 − Aandeel zekere strafbare en of onrechtmatige benadeling gestegen: Het percentage 
zekere strafbare en of onrechtmatige benadeling bedroeg in 2015 17,3 procent. Ten 
opzichte van 2010 is het percentage zekere strafbare en of onrechtmatige benadeling met 
5,5 procentpunt toegenomen.

 − Aandeel strafbare en of onrechtmatige benadeling toegenomen: Het percentage 
strafbare en of onrechtmatige benadeling (daarmee zowel de categorie waarschijnlijke 
als zekere benadeling omvattend), kwam in 2015 op 30,1 procent uit. In vergelijking 
met 2010 is het percentage strafbare en of onrechtmatige benadeling van schuldeisers 
met 6,5 procentpunt toegenomen. De toename van het percentage benadeling in 2015 
in vergelijking met 2010 is voornamelijk aan de toename van de zekere strafbare en of 
onrechtmatige benadeling toe te schrijven.
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