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Maandelijks verslag over de evolutie van het aantal faillissementen en het aantal verloren banen in België 

1. Inleiding en belangrijkste cijfers 

Iedere maand berekent Statbel, het Belgische statistiekbureau, de cijfers over de faillissementen van de voorgaande maand. De hier voorgestelde 
cijfers werden beïnvloed door de verminderde capaciteit van de rechtbanken (van maart tot mei 2020), door de twee moratoria op de 
faillissementen (tussen 24 april en 17 juni 2020 en tussen 1 november 2020 en 31 januari 2021) en door het feit dat de belastingdienst en de RSZ 
tussen beide moratoria en na het tweede moratorium geen ondernemingen wegens betalingsachterstallen voor de ondernemingsrechtbank 
dagen. 

Anderzijds werden deze cijfers ook beïnvloed door de periode van de gerechtelijk zomerreces (juli en augustus) en door de federale, gewestelijke 
en lokale maatregelen ter ondersteuning van de ondernemingen als gevolg van COVID-19.  

Voor meer details over deze laatste punten wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Dit derde hoofdstuk bevat ook een toelichting over de gebruikte 
methodologie. 

Naast de cijfers in dit verslag publiceert Statbel op zijn website ook meer gedetailleerde maandcijfers die teruggaan tot het jaar 20091 en die 
kunnen worden uitgesplitst per gemeente en per NACEBEL 2008 klasse . Daarnaast publiceert Statbel eveneens wekelijkse cijfers, die het mogelijk 
maken om snel de eerste trends waar te nemen2. 

Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen: 

In oktober 2021 werden 664 faillissementen geregistreerd, dit is een daling met 1,2% ten opzichte van de waarde van de voorgaande maand. Dit 
in oktober 2021 geregistreerde aantal faillissementen ligt hoger in vergelijking met dezelfde maand in 2020 (+8,1%) maar lager dan het aantal 
faillissementen in oktober 2019 (-28,6%). Op regionaal niveau steeg het aantal faillissementen ten opzichte van september 2021 alleen in het 
Vlaamse Gewest (+2,0%), maar dit aantal bleef duidelijk onder het niveau van oktober 2019 (-22,5%). Het aantal in oktober 2021 geregistreerde 
faillissementen nam ten opzichte van september 2021 in zes activiteitssectoren toe, maar alleen in de sector vervoer en opslag (59 faillissementen) 
lag het aantal faillissementen hoger in vergelijking met oktober 2020 (+84,4%) en oktober 2019 (+5,4%). We moeten terug naar oktober 2018 om 
een dergelijk hoog aantal faillissementen in deze sector waar te nemen (61). Bovendien werden in oktober 2021 225 faillissementen bij 
zelfstandigen uitgesproken. Dit is na september 2019 (247) het hoogste cijfer voor de periode 2000-2021. Recordcijfers voor het aantal 

 
1 https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/faillissementen/maandelijkse-faillissementen  
2 https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/faillissementen/wekelijkse-faillissementen   
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faillissementen bij zelfstandigen traden ook op in sommige gewesten en in sommige sectoren,  zoals in de bouwnijverheid, in het Vlaamse Gewest 
en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

Het aantal banen dat in oktober 2021 verloren ging ten gevolge van faillissementen bedroeg 937. Dit betekent een daling met 1,3% ten opzichte 
van september 2021 en ook een afname van respectievelijk 41,4% en 53,2% ten opzichte van oktober 2020 en 2019. In vergelijking met september 
2021 steeg het aantal verloren arbeidsplaatsen alleen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (+24,5%), maar dit aantal bleef lager dan het 
jobverlies in oktober 2020 (-4,1%) en oktober 2019 (-14,0%). Ten opzichte van september 2021 steeg het aantal verloren banen in vier sectoren. 
Onder deze sectoren telde enkel  de sector vervoer en opslag meer verloren arbeidsplaatsen dan in oktober 2020 (+61,1%). Het verlies van 116 
banen in deze laatste sector in oktober 2021 blijft daarentegen lager dan in oktober 2019 (-10,1%). 

2. Gedetailleerde cijfers 

2.1. Evolutie van het maandelijkse aantal faillissementen in België sinds januari 2019 

 

In oktober 2021 werden 664 faillissementen geregistreerd door de ondernemingsrechtbanken, wat overeenkomt met een daling van 1,2% ten 
opzichte van september 2021 (672). Dit komt ook overeen met een stijging van 8,1% ten opzichte van oktober 2020 (614) en een afname van 
28,6% ten opzichte van oktober 2019 (930). 
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2.2. Evolutie van het maandelijkse aantal verloren arbeidsplaatsen in België sinds januari 2019 

 

Het aantal verloren arbeidsplaatsen dat in oktober 2021 werd geregistreerd bedraagt 937, dit is een daling van 1,3% ten opzichte van de waarde 
van de maand september 2021 (949). Dit is ook een afname van respectievelijk 41,4% en 53,2% ten opzichte van oktober 2020 (1.598) en oktober 
2019 (2.004). 

 

2.3. Evolutie van de ratio banenverlies per faillissement voor de 10 eerste maanden van de 3 laatste jaren 

In de loop van de 10 eerste maanden van 2021 hebben de ondernemingsrechtbanken in totaal 5.151 faillissementen uitgesproken. Dit aantal komt 
overeen met een daling van 41,7% ten opzichte van 2019 en met een daling van 15,8% ten opzichte van 2020. Deze 5.151 faillissementen hebben 
geleid tot het verlies van 10.637 arbeidsplaatsen.  

De ratio banenverlies per faillissement bedraagt dus 2,07 voor 2021. Deze ratio ligt hoger in vergelijking met 2019 (1,94), wat betekent dat er in 
de eerste 10 maanden van 2021 verhoudingsgewijs meer banen per faillissement verloren zijn gegaan dan in 2019. Deze ratio ligt echter lager dan 
in 2020 (2,48). 
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2.4. Evolutie van de ratio banenverlies per faillissement per maand sinds januari 2021 

Wanneer we bovendien kijken naar de maandelijkse evolutie van deze ratio sinds januari 2021, zien we dat deze ratio in oktober 1,41 bedraagt. 
Daarmee kent oktober, tezamen met september, de laagste ratio in 2021. De ratio banenverlies per faillissement was het hoogst in februari 2021 
(2,92). 
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2.5. Evolutie van het maandelijkse aantal faillissementen per gewest  

2.5.1. Regionale vergelijking sinds oktober 2020 

 

Met 54,4% van alle in oktober 2021 in België geregistreerde faillissementen, is het Vlaamse Gewest het gewest met het hoogste aantal 
maandelijkse faillissementen (361). Het Vlaamse Gewest wordt gevolgd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 23,9% (159) en het Waalse 
Gewest met 21,7% (144) van alle uitgesproken faillissementen. 
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2.5.2. Evolutie in het Vlaamse Gewest sinds januari 2019 

 

Kijken we naar het Vlaamse Gewest, dan zien we dat het aantal maandelijkse faillissementen in oktober 2021 361 bedraagt, wat overeenkomt met 
een toename van 2,0% ten opzichte van september 2021 (354). Dit betekent ook een stijging van 11,4% in vergelijking met oktober 2020 (324) en 
een daling van 22,5% ten opzichte van oktober 2019 (466). 
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2.5.3. Evolutie van het Waalse Gewest sinds januari 2019  

 

In het Waalse Gewest bedroeg het aantal faillissementen 144, een afname van 7,7% ten opzichte van september 2021 (156). In vergelijking met 
oktober 2020 (168) en 2019 (216) betekent dit ook een daling van respectievelijk 14,3% en 33,3%. 
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2.5.4. Evolutie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest sinds januari 2019  

 

Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bedraagt het maandelijks aantal faillissementen 159 in oktober 2021, wat neerkomt op een afname 
van 1,9% ten opzichte van september 2021 (162). Dit betekent echter een stijging van 30,3% in vergelijking met oktober 2020 (122) en een daling 
van 35,9% ten opzichte van oktober 2019 (248). 
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2.6. Evolutie van het maandelijkse aantal verloren arbeidsplaatsen per gewest  

2.6.1. Vergelijking tussen de gewesten sinds oktober 2020 

 

Als we kijken naar de statistieken over het aantal banen dat in oktober 2021 per gewest verloren is gegaan, zien we dat 48,0% van het jobverlies 
zich situeert in het Vlaamse Gewest (450). Dit gewest wordt gevolgd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 27,6% (259) en het Waalse 
Gewest met 24,3% (228). 
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2.6.2. Evolutie in het Vlaamse Gewest sinds januari 2019 

 

In het Vlaamse Gewest zijn er in de maand oktober 2021 450 banen verloren gegaan, dit is een afname van 3,2% ten opzichte van september 2021 
(465). In vergelijking met oktober 2020 (998) en 2019 (1.292) betekent dit echter een daling van respectievelijk 54,9% en 65,2%. 
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2.6.3. Evolutie in het Waalse Gewest sinds januari 2019 

 

In het Waalse Gewest zijn er 228 banen verloren gegaan in de maand oktober 2021, wat neerkomt op een daling van 17,4% ten opzichte van 
september 2021 (276). Dit betekent ook een afname van respectievelijk 30,9% en 44,5% in vergelijking met oktober 2020 (330) en 2019 (411). 
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2.6.4. Evolutie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest sinds januari 2019 

 

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn er 259 banen verloren gegaan, dit is een stijging met 24,5% ten opzichte van september 2021 (208). 
In vergelijking met oktober 2020 (270) en 2019 (301)  betekent dit echter een daling van respectievelijk 4,1% en 14,0%.  
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2.7. Evolutie van het maandelijkse aantal faillissementen per activiteitssector sinds oktober 2020 

 

Het aantal in oktober 2021 geregistreerde faillissementen is in zes activiteitssectoren gestegen ten opzichte van september 2021. Dit aantal steeg 
van : 

- 41 naar 59 in de sector vervoer en opslag (+18) 
- 18 naar 24 in de sector informatie en communicatie (+6) 
- 29 naar 34 in de industrie- en energiesector (+5) 
- 53 naar 57 in de sector vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (+4)  
- 5 naar 7 in de landbouw en de visserij (+2)  
- 154 naar 155 in de handel (+1) 

Omgekeerd daalde het aantal faillissementen van : 

- 117 naar 96 in de overige diensten (-21) 
- 91 naar 78 in de horeca (-13) 
- 164 naar 154 in de bouwnijverheid (-10) 
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Alleen in de sector vervoer en opslag (59 faillissementen) lag het aantal faillissementen hoger in vergelijking met oktober 2020 (+84,4%) en 
oktober 2019 (+5,4%). We moeten trouwens terug naar oktober 2018 om een dergelijk hoog aantal faillissementen in deze sector waar te 
nemen (61). 
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2.8. Evolutie van het maandelijkse aantal arbeidsplaatsen dat verloren ging per activiteitssector sinds oktober 2020 

 
Het aantal verloren arbeidsplaatsen in oktober 2021 steeg in vier activiteitssectoren ten opzichte van september 2021. Dit aantal steeg van : 

- 130 naar 180 in de handel (+50) 
- 27 naar 70 in de industrie- en energiesector (+43) 
- 2 naar 5 in de landbouw en de visserij (+3) 
- 114 naar 116 in de sector vervoer en opslag (+2) 

Omgekeerd daalde het aantal verloren arbeidsplaatsen van : 

- 294 naar 213 in de bouwnijverheid (-81) 
- 153 naar 133 in de horeca (-20) 
- 46 naar 41 in de sector vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (-5) 
- 165 naar 161 in de overige diensten (-4) 

Ten slotte bleef het aantal verloren arbeidsplaatsen in de sector informatie en communicatie stabiel op 18. 

Voor deze sectoren lag enkel in de sector vervoer en opslag het jobverlies hoger dan in oktober 2020 (+61,1%). Het aantal verloren arbeidsplaatsen 
in oktober 2021 blijft daarentegen lager ten opzichte van het jobverlies in oktober 2019 (-10,1%). 
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2.9. Evolutie van het maandelijkse aantal faillissementen per grootteklasse in België sinds oktober 2020 

Wat het maandelijkse aantal faillissementen per grootteklasse sinds oktober 2020 betreft, werd 92,2% van de faillissementen geregistreerd in de 
klasse van 0-4 werknemers, 4,9% in de klasse 5-9 werknemers, 1,7% in de klasse 10-19 werknemers en ten slotte 0,9% in de klasse 20-49 
werknemers. 

 

Meer details, zoals een uitsplitsing naar activiteitssector en/of geografische ligging van de onderneming zijn beschikbaar op onze website:  
https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/faillissementen/maandelijkse-faillissementen#figures   
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2.10. Evolutie van het maandelijkse aantal verloren arbeidsplaatsen per grootteklasse in België sinds oktober 2020 

Wat het maandelijkse aantal verloren arbeidsplaatsen per grootteklasse sinds oktober 2020 betreft, werd 39,9% van het aantal verloren 
arbeidsplaatsen geregistreerd in de klasse van 0-4 werknemers, 14,7% in de klasse 5-9 werknemers, 13,0% in de klasse 20-49 werknemers en ten 
slotte 10,9% in de klasse 10-19 werknemers. 
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2.11. Evolutie van het maandelijkse aantal faillissementen per rechtsvorm sinds oktober 2020 

2.11.1. In België 

 

* Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Momenteel worden de besloten vennootschappen (BV) meegeteld onder deze juridische vorm. 

Wanneer we het aantal faillissementen per rechtsvorm in België sinds oktober 2020 analyseren, stellen we vast dat bvba's de meerderheid van de 
faillissementen vertegenwoordigen (gemiddeld 51,7% tijdens deze periode), gevolgd door zelfstandigen (31,5%) en naamloze vennootschappen 
(12,7%). De 225 faillissementen bij zelfstandigen in oktober 2021 is, na september 2019 (247), het hoogste cijfer voor de periode 2000-2021. In de 
sectoren bouwnijverheid en vervoer en opslag bereikte het aantal faillissementen bij zelfstandigen een record met respectievelijk 75 en 17 
faillissementen . 

 

Een meer nauwkeurige uitsplitsing is te vinden op onze website : 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/faillissementen/maandelijkse-faillissementen#figures  
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2.11.2. In het Vlaamse Gewest 

 

In het Vlaamse Gewest stellen we vast dat bvba’s de meerderheid van de in deze periode geregistreerde faillissementen vertegenwoordigen 
(47,3%), gevolgd door zelfstandigen (35,4%) en naamloze vennootschappen (14,1%). De 131 faillissementen bij zelfstandigen in oktober 2021 
vormen een record voor de periode 2000-2021. Ook de bouwnijverheid kende een record van 75 faillissementen bij zelfstandigen. 

2.11.3. In het Waalse Gewest 

 

In het Waalse Gewest blijkt dat bvba’s het merendeel van de in deze periode geregistreerde faillissementen vertegenwoordigen (48,1%), 
gevolgd door zelfstandigen (36,6%) en naamloze vennootschappen (10,7%). 
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2.11.4. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

 

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest stellen we vast dat bvba’s de meerderheid van de in deze periode geregistreerde faillissementen 
vertegenwoordigen (67,9%), gevolgd door zelfstandigen (14,3%) en naamloze vennootschappen (12,0%). De 35 faillissementen bij zelfstandigen 
in oktober 2021 vormen een record voor de periode 2000-2021. Ook de bouwnijverheid kende met 13 faillissementen bij zelfstandigen een record. 

3. Methodologie 

3.1. Doel en korte beschrijving 

Iedere maand berekent Statbel de faillissementscijfers van de voorgaande maand. Deze cijfers worden circa 15 dagen na de referentiemaand 
gepubliceerd. Op deze datum zijn de faillissementscijfers definitief. De door Statbel opgestelde faillissementsstatistieken zijn gebaseerd op 
gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het statistisch ondernemingsregister. Naast de cijfers over het aantal faillissementen 
berekent Statbel ook steeds het bijhorende banenverlies. Voor het banenverlies doet Statbel een beroep op de laatst beschikbare informatie bij 
de RSZ. 

Bij de interpretatie van deze cijfers moet rekening worden gehouden met het feit dat er een zekere vertraging is tussen de stopzetting van de 
economische activiteit en de faillietverklaring door de ondernemingsrechtbank. Als gevolg daarvan is de economische impact pas met enige 
vertraging zichtbaar in de cijfers. 

Bovendien werkten als gevolg van de COVID-19-crisis veel ondernemingsrechtbanken en griffies met verminderde capaciteit en waren hun 
activiteiten beperkt tot 18 mei 2020. Daarnaast was tot 17 juni 2020 een koninklijk besluit van kracht dat heeft geleid tot de bevriezing van de 
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faillissementsprocedures voor de rechtbanken, om ondernemingen die voor 18 maart 2020 gezond waren, te beschermen tegen de gevolgen van 
de COVID-19-crisis3.  

Vervolgens heeft de regering op vrijdag 6 november 2020 een nieuw moratorium op faillissementen goedgekeurd tot 31 januari 2021 om bedrijven 
te beschermen die gedwongen waren hun deuren tijdelijk te sluiten op grond van het ministerieel besluit dat gepubliceerd werd op 1 november 
2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken4. 

Om de stopzetting van dit tweede moratorium te compenseren, voerde de federale regering een drieledige hervorming uit om de toegang tot de 
procedure van gerechtelijke reorganisatie flexibeler te maken5. Ten eerste werd de procedure versoepeld door ondernemingen niet langer te 
verplichten vanaf het begin al 11 documenten in te dienen, maar slechts 3, waarbij de overige documenten tijdens de procedure kunnen worden 
verstrekt. Ten tweede is het volgens de procedure niet langer verplicht om in het Belgisch Staatsblad te publiceren. Dit stelt de bemiddelaar in 
staat om de schuldeisers in volle discretie te ontmoeten en hen te overtuigen af te zien van een snelle terugbetaling van hun vorderingen alvorens 
een akkoord is bereikt. Ten derde moedigt men de procedure van gerechtelijke reorganisatie op basis van een minnelijke schikking aan met behulp 
van een belastingvrijstelling die tot dan toe enkel gold voor procedures van gerechtelijke reorganisatie die bij gerechtelijk vonnis werden 
verkregen. De bepalingen met betrekking tot de eerste twee pijlers van de hervorming zouden initieel maar van kracht zijn tot en met 30 juni 
2021, maar werden bij koninklijk besluit van 24 juni 2021 tot verlenging van de artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging 
van boek XX van het Wetboek van economisch recht en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 verlengd tot 16 juli 20226. 

Tussen deze twee moratoria in, beslisten zowel de FOD Financiën als de RSZ om een feitelijk moratorium in te stellen, door bedrijven niet failliet 
te laten gaan als gevolg van schulden bij de belastingdiensten of de sociale zekerheid. Deze regeling bleef ook na 1 februari 2021 van kracht en dit 
tot oktober 2021 voor wat de RSZ betreft, terwijl ze momenteel nog steeds van kracht is voor de belastingdiensten. 

Daarnaast vindt in de maanden juli en augustus het gerechtelijk zomerreces plaats. Gedurende deze periode blijven de rechtbanken open, maar 
zijn er minder zittingen. Daarom liggen onze faillissementscijfers in deze periode lager. 

Ten slotte gelden momenteel verschillende maatregelen – zowel op federaal, op gewestelijk als op lokaal niveau – om de ondernemingen te 
ondersteunen tijdens deze crisisperiode. De RSZ kent bijvoorbeeld minnelijke afbetalingsplannen toe met een maximale duur van 24 maanden 
voor de afbetaling van alle bijdragen en bedragen voor het jaar 20207. Op het niveau van de FOD Financiën zijn steunmaatregelen, zoals de fiscale 

 
3 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/05/13/2020020911/staatsblad  
4 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/11/01/2020031627/staatsblad  
5 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/03/21/2021030843/staatsblad  
6 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/06/24/2021042448/staatsblad  
7 https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm  
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vrijstelling van de vergoedingen die naar aanleiding van de COVID-19-pandemie door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten 
zijn toegekend, van toepassing tot en met 31 december 20218. 

Alle hierboven beschreven overheidsmaatregelen hadden een matigend effect op het aantal faillissementen dat uitgesproken werd sinds maart 
2020. 

3.2. Definities en nadere toelichtingen 

3.2.1. Faillissement 
Een onderneming is failliet als twee voorwaarden zijn vervuld: enerzijds heeft de onderneming opgehouden te betalen, d.w.z. de onderneming 
betaalt haar schuldeisers niet meer. Anderzijds zijn ook de leningen aan de onderneming stopgezet. Met andere woorden, de onderneming heeft 
het vertrouwen van zijn schuldeisers verloren. De bank weigert dan bijvoorbeeld om haar een nieuwe lening te verstrekken. 

Een faillissement betreft steeds één bedrijf. Een juridische constructie waarbij meerdere personen een vennootschap hebben opgericht, zoals een 
vennootschap onder firma (VOF), kan dus slechts tot één faillissement leiden. 

3.2.2. Banenverlies 
Het verlies van voltijd- en deeltijdbanen is afkomstig van de RSZ. Het banenverlies wordt vastgesteld op basis van de laatst bekende situatie van 
de onderneming, d.w.z. op het tijdstip van het faillissement. Dit totale banenverlies bestaat uit de som van 3 afzonderlijke categorieën (verlies van 
voltijdbanen + verlies van deeltijdbanen + verlies van banen van loontrekkende werkgevers). 

Loontrekkende werkgevers zijn werkgevers die zichzelf een salaris uitbetalen. De informatie over dit aantal loontrekkende werkgevers is niet 
beschikbaar bij de RSZ en Statbel moet hier een schatting van maken. Daartoe heeft Statbel ervoor gekozen de schattingsregel te volgen die  
Eurostat aanhaalt in zijn document "OECD Manual on Business Demography Statistics9 ». Volgens deze regel wordt aan de volgende rechtsvormen 
een bepaald aantal loontrekkende werkgevers toegekend : 

 Zelfstandige (Type1): 1 loontrekkende werkgever 
 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Type2): 0 loontrekkende werkgever 
 Partnerschap en andere rechtsvormen (Type3): 2 loontrekkende werkgevers 

 

 
8 https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-verlenging-nieuwe-ondersteuningsmaatregelen-voorbereiding  
9 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5901585/KS-RA-07-010-EN.PDF/290a71ec-7a71-43be-909b-08ea6bcdc521?version=1.0  


