
In 2014 minder faillissementen in metaalsector
Minder ondernemers zien kansen in metaal
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In 2014 is het aantal faillissementen in de metaalsector met 23,3 procent gedaald ten
opzichte van 2013. In totaal gingen er afgelopen jaar 112 ondernemingen gespecialiseerd in
het vervaardigen van metalen of de vervaardiging van de producten van metaal failliet. In
2013 waren dit er nog 146. Dat jaar was het aantal faillissementen nagenoeg gelijk met de
140 faillissementen uit 2012, zo blijkt uit cijfers van Creditsafe, online aanbieder van bedrijf-
en kredietrapporten.

Het aantal start-ups in de metaalsector is gedaald met bijna 12 procent. In 2014 zijn 785
nieuwe organisaties opgericht terwijl dit er in 2013 nog 899 waren. Vooral in ‘Vervaardiging
van metalen constructiewerken en delen daarvan’ zien nog veel ondernemers kansen met 124
nieuwe bedrijven en ook starten veel ondernemers een zaak gespecialiseerd in
‘Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal’ met 67 nieuwe bedrijven. Toch blijft met
467 nieuwe ondernemingen het starten van een bedrijf in de ‘Algemene metaalbewerking’ het
meest populair onder starters. In deze groep zien we bedrijven die meerdere soorten
producten diensten aanbieden zoals lasconstructies, metaalbewerking en machinebouw.

De meeste faillissementen vielen in precies dezelfde branches, als waar de meeste start-ups
zijn. In de branche ‘Algemene metaalbewerking’ gingen 31 bedrijven over de kop, in de
vervaardiging van metalen constructiewerken haalde 41 bedrijven het eind van 2014 niet.

Ronald van Megen, Director New Business Development Creditsafe Nederland, zegt hierover:
“Zoals eerder bleek, uit de Economische Barometer over het vierde kwartaal van
branchevereniging Koninklijke Metaalunie, sloot de metaalsector 2014 positief af.
Voornamelijk de export zal de sector van extra groei moeten voorzien in 2015 dus voor
ondernemers wordt het van essentieel belang om te weten met welke organisatie zij zaken
doen. Internationale kredietinformatie helpt organisaties de juiste beslissingen te maken en
risico’s te beperken.”
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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.

mailto:stijn.zwinkels@grayling.com
mailto:remco.meerstra@grayling.com


Creditsafepressroom

Creditsafe

Creditsafe Nederland B.V.
Waldorpstraat 17
2521 CA Den Haag 
Netherlands

 Algemene website

 Contact

Grayling
Remco Meerstra 

T. +31 (0) 20 575 4004 

M. +31 (0) 6 513 378 10 

remco.meerstra@grayling.com

Stijn Zwinkels 

T. +31 (0) 20 575 4009 

M. +31 (0) 6 108 908 93 

stijn.zwinkels@grayling.com

AGENCY PRESSROOMS

BLIJF OP DE HOOGTE

Contactinformatieℹ

🌐

✉

Woordvoerder

GRAYLING NETHERLANDS

http://creditsafe.grayling.nl/follow
http://press.grayling.nl/
mailto:stijn.zwinkels@grayling.com
mailto:remco.meerstra@grayling.com
http://www1.creditsafe.nl/?id=3662
http://www.creditsafe.nl/
http://creditsafe.grayling.nl/
http://creditsafe.grayling.nl/


ONTVANG NIEUWSBRIEF

http://creditsafe.grayling.nl/follow

