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Aanwezigheid in 
incassodossier

Op een totaal van 374.589 incassodossiers van begin 
2017, zien we na een screening van de gefailleerde 
ondernemingen dat 39,28% van de failliete 
ondernemingen een incassodossier had lopen. 

Van de 7.307 bedrijven die failliet zijn 
gegaan in 2018, heeft 50% te laat of 

geen de jaarrekening neergelegd. 

Eén jaar na de aflsuiting van de 
jaarrekening, was 60 % van deze 

ondernemingen in faling.

Deze toename is te wijten aan de 
nieuwe insolventiewet.

Laattijdige of niet publicatie 
van de jaarrekening

Negatieve cash flow

Negatieve cash flow : 64 %
Negatieve solvabiliteit : 52 %

54%

KNIPPERLICHTEN

39%

Of uw klant of leverancier binnenkort op de fles gaat, is moeilijk exact te voorspellen, al zijn er wel 
belangrijke knipperlichten die u beter niet negeert.

DIE AAN EEN FAILLISSEMENT VOORAF GAAN

in onze dossiers
2017 - 2018 

tot einde september

374.589

in 25 procent van de gevallen was 
de maatschappelijke zetel  van een 

onderneming verhuisd in het jaar 
voor het faillissement

25
percent

 Bruxelles

223

667

WCO aangevraagd in 2017 

Totaal van faillissementen

667 bedrijven deden in 2017 beroep op 
de Wet Continuïteit (WCO, het vroegere 
concordaat) of op een verlening. Van die 
ondernemingen zijn er 223 ook failliet 
gegaan.

WCO vs Faillissement in 2017 Negatief kredietadvies door 
handelsinformatiekantoren

Een negatief advies door 
een handelsinformatie- 

kantoor is een zeer sterke 
aanwijzing voor een 

bedrijf dat in moeilijk-
heden kan komen!



CIJFERS

TABEL VAN FAILLISSEMENTEN PER JAAR (2013 - 2018)

INSOLVENTIEWET: ENKELE CIJFERS

45,62%

24,20%

30,18%

Vlaanderen telt het grootste aantal faillissementen met een score 
van 45,62%. We merken op dat het aantal ondernemingen in 
Vlaanderen veel hoger ligt dan het aantal ondernemingen in 
Wallonië of Brussel.

De griffies hebben recent een actie gestart om zwakke of slapen-
de ondernemingen te liquideren. Dit verklaart waarom de statistie-
ken hoger liggen dan andere jaren.

PERCENTAGE FAILLISSEMENTEN PER REGIO (2018)
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Zelfstandigen

BVBA

NV

Coöperative

Andere

2013 2014 2015 2016 2017FAILLISSEMENTEN

2.066 1.990 1.793 2.0552.053

6.576 6.102 5.743 6.2447.320

863 769 713 6641.014

351 321 279 289379

811 764 820 881786

1.465
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212

634
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VENNOOTSCHAP

BVBA

ADVOCAAT

BOEKHOUDER

VERPLEEGKUNDIGE

OPDRACHTEN
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Deze cijfers gelden tot 30/09/2018.

Opmerking: 78 burgelijke vennootschappen en 59 bvba’s zijn onderdeel van de 2018 statistieken.
Dit is een nieuwe populatie volgend op de nieuwe insolventiewet (mei 2018).


