
Startende ondernemers? Ja!

Maar wat met de faillissementen

in België en in Vlaanderen?
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Naast het aantal starters, wordt ook het aantal faillissementen in de media vaak met de nodige aan-

dacht bekeken. Graydon4 berekent maandelijks het aantal faillissementen voor België, maar om zinvolle 

uitspraken te kunnen doen over de hoogte van het aantal Belgische faillissementen is een vergelijkings-

punt nodig. Daarom heeft Graydon ook dit jaar weer een evolutieanalyse van het aantal faillissementen 

in de Europese gemeenschap uitgevoerd. Wij geven u hier graag de resultaten van mee.
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> Vanuit Vlaanderen

De dalende tendens in Europa inzake het 
aantal faillissementen van 2006 zet zich 
voort in 2007, maar wel beduidend minder 
sterk dan in 2006 – zie Tabel 1. België 
positioneert zich minder goed met een 
stijging van 0,38%. Hierin staat België echter 
niet alleen. Ook Frankrijk, Denemarken en 
Luxemburg hebben hiermee te kampen. 
Van onze buurlanden doen enkel Nederland 
en Duitsland het beter met een daling van 
15,66% respectievelijk 10,4%. We zouden 
dus kunnen stellen dat België zich qua fail-
lissementenverloop, in vergelijking met onze 
buurlanden, in de middenmoot bevindt. 
Toch moeten we oppassen met dergelijke 
conclusies. Graydon waarschuwt immers dat 
een echte vergelijking op Europees niveau 
zeer moeilijk is omwille van de diversiteit in 
de faillissementswetgeving en in de toepas-
sing ervan. Zo is het lage aantal geregistreer-
de faillissementen in Spanje bijvoorbeeld 
eerder te wijten aan een niet-werkende 
wetgeving dan aan de werkelijke financiële 
toestand van de ondernemingen.

Een vergelijking binnen België lijkt in dit op-
zicht wel meer opportuun te zijn aangezien 
voor heel België dezelfde wetgeving geldt. 
De eerder vermelde stijging zet zich zowel in 
Vlaanderen (+2,44%) als in Wallonië (+1%) 
door. Enkel het hoofdstedelijke gewest 

Brussel ontspringt deze dans met een daling 
van 4,31%. Zowel in absolute (3881) als 
in relatieve cijfers (47,82) is Vlaanderen in 
2007 qua faillissementen koploper binnen 
België. Dit lijkt een minder positief gegeven 
voor Vlaanderen, maar dient wel binnen de 
juiste context te worden geplaatst. Vlaande-
ren vertegenwoordigt in België immers ook 
58,61% van alle bedrijven en 57,79% van 
de bevolking. 

Met deze cijfers in het achterhoofd kunnen 
we dus gerust stellen dat zowel binnen 
Vlaanderen als binnen België werk moet 
blijven gemaakt worden van een degelijk 
preventief bedrijfsbeleid. De Vlaamse over-
heid werkt hier momenteel aan onder de 
vorm van een early warning-systeem. Dit 
heeft als doel ondernemingen die zich in 
de gevarenzone bevinden tijdig te waar-
schuwen. Het voorspellen van falen is geen 
doel. Het initiatiefrecht bij dit preventief 
bedrijfsbeleid ligt dan ook bij de onderne-
ming/ondernemer zelf.

Het preventief bedrijfsbeleid zal uitgevoerd 
worden door het Vlaams Agentschap Onder-
nemen5 en wordt in de praktijk omgezet via 
vier krachtlijnen of luiken. Eén daarvan om-
vat het aan de ondernemingen ter beschik-
king stellen van een tool voor zelfdiagnose 

en het verstrekken van eerstelijnsadvies door 
de accountmanagers via een diagnosetool en 
een gestandaardiseerde methodologie. Het 
Departement EWI heeft voor beide tools de 
beleidsvoorbereiding verzorgd en blijft de 
implementatie ervan opvolgen. Bedoeling 
is dat de ondernemingen gesensibiliseerd 
worden rond dit preventief bedrijfsbeleid 
en hen, na het eerstelijnsadvies, in geval 
van mogelijke continuïteitsproblemen, een 
vervolgtraject aangeboden wordt. Gezonde 
ondernemingen leggen immers de basis van 
een welvarende maatschappij.

Ilse Boeykens
Team Ondernemerschap,
Wetenschapspopularisering en
Internationale Samenwerking

Tabel 1: Aantal faillissementen in Europa6

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 %05-06 %06-07

België 7143 7265 7640 7986 7910 7692 7721 -2,76% 0,38%

Duitsland 32390 37620 39470 39270 36850 30680 27490 -16,74% -10,40%

Frankrijk 43000 44900 45804 45579 45305 43402 48050 -4,20% 10,71%

Italië 10555 10570 10258 11404 12348 10826 6113 -12,33% -43,53%

Luxemburg 475 742 712 671 686 634 680 -7,58% 7,26%

Nederland 5880 6841 8849 9456 10228 9276 7823 -9,31% -15,66%

Denemarken 2263 2453 2452 2531 2423 1990 2401 -17,87% 20,65%

Ierland 456 428 429 351 331 304 313 -8,16% 2,96%

Vereningd Koninkrijk 14972 16305 14184 14102 15609 16202 15278 3,80% -5,70%

Griekenland 770 660 693 577 640 520 510 -18,75% -1,92%

Portugal 1383 1400 3055 3120 2053 2404 3911 17,10% 62,69%

Spanje 1951 2168 2207 2386 2223 887 796 -60,10% -10,26%

Finland 2077 2165 2125 1412 1461 1367 1387 -6,43% 1,46%

Zweden 6313 6919 7134 7485 6653 6004 5630 -9,75% -6,23%

Oostenrijk 5178 5281 5643 6318 7056 6707 6295 -4,95% -6,14%

         

Totaal EU-EURO-Zone 111258 120040 126885 128530 127091 114699 111089 -9,75% -3,15%

Totaal EU (15) 134806 145717 150655 152648 151776 138895 134398 -8,49% -3,24%
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4 Graydon Belgium is een leverancier van handels- en marketinginformatie. Zij verzorgen eveneens het krediet- en debiteurenbeheer voor bedrijven. Zij zijn structurele partner van de Natio-
nale Bank van België.

5 Het Vlaams Agentschap Ondernemen wordt in de (nabije) toekomst samengevoegd met het Agentschap Economie.

6 http://www.graydon.be/download/studies/216.doc (persbericht van 15 februari 2008)


