
Bijna 30 procent minder faillissementen in bouwsector in
2014
Bouwsector groeit door toename start-ups
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SAMENVATTING

In 2014 is voor het eerst het aantal faillissementen afgenomen, nadat in de hele bouwsector
in 2012 en 2013 uitzonderlijk veel bedrijven failliet zijn gegaan. Er zijn afgelopen jaar 957
ondernemingen failliet verklaard. Dat is maar liefst 28 procent minder dan in 2013, het jaar
waarin het recordaantal van 1336 bedrijven faillissement aanvroegen. In 2012 waren dit er
1240. Opvallend is dat er slechts 12 installateurs van alarminstallaties, verlichting en telecom
over de kop zijn gegaan en 33 installateurs van verwarming- en
luchtbehandelingsapparatuur. In 2013 waren dit er respectievelijk 90 en 63, zo blijk uit cijfers
van Creditsafe, online aanbieder van bedrijfs- en kredietrapporten.

Niet alleen met installateurs lijkt het beter te gaan. Er gingen 60 loodgieters failliet in 2014 en
65 schilders en glaszetters. Dat zijn er respectievelijk 78 en 35 procent minder dan een jaar
eerder. Daarnaast zijn in 2014 aanzienlijk minder bedrijven failliet verklaard in de utiliteitsbouw
met 398 faillissementen ten opzichte van 559 een jaar eerder. Waarvan 338 faillissementen in
de burgerlijke utiliteitsbouw en 60 faillissementen in de projectontwikkeling. In 2013 waren dit
er respectievelijk 453 en 106.

Het aantal start-ups binnen de bouwsector is toegenomen van 15254 in 2013 naar 15895 in
2014. Een groei van ruim 4 procent. In 2014 zagen veel vaklui kansen in gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden zoals bouwtimmeren (1234 start-ups) en schilderen en glaszetten (995
start-ups). Bijna 94 procent van de start-ups in het bouwtimmeren zijn eenmanszaken en in
schilderen en glaszetten is dat ruim 89 procent. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
werknemers van grote ondernemingen na faillissementen van hun werkgever zelf een
onderneming starten.
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OVER CREDITSAFE

Creditsafe Nederland B.V. is onderdeel van Creditsafe Group. De Creditsafe Group is een
privately owned en onafhankelijke groep van bedrijven die actuele bedrijfsinformatie leveren.

Creditsafe is gestart in Noorwegen in oktober 1997 met het idee om via de telefoon
kredietinformatie aan het MKB te bieden. De informatie wordt vervolgens via het internet
geleverd. Creditsafe kreeg snel voet aan de grond en nu zijn al meer dan 55.000 bedrijven in
Europa klant. Ze profiteren van de innovatieve producten op het gebied van kredietinformatie
en sales- en marketinginformatie. De rapporten kunnen iedere seconde worden gedownload.

Creditsafe heeft nu vestigingen in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland,
Duitsland, de Benelux en de Verenigde Staten. De Groep heeft nu meer dan 500 mensen in
dienst en blijft zijn activiteiten uitbreiden. Het bedrijf heeft de ambitie om ’s werelds leidende
aanbieder te worden van online bedrijfsinformatie.

Creditsafe heeft afgelopen jaar als groep meer dan 40 miljoen bedrijfs- en kredietrapporten
geleverd in Europa.
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