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De harde  
leerschool
Een faillissement. Je wilt het niet meemaken. Het treft je als 

 ondernemer, als werkgever en als persoon. In Nederland treft 

het je ook in je reputatie en imago. Dat is in bĳ voorbeeld de 

 Verenigde Staten anders. Ben je daar een keer failliet gegaan, 

dan ben je een betere ondernemer geworden. Immers: jĳ  hebt 

een harde leerschool gehad!

Het ene faillissement is 

het andere niet. Er zĳ n 

 internationals die  failliet 

gaan met - over het 

 algemeen - een degelĳ ke 

constructie waardoor de 

ondernemers niet direct 

bankroet zĳ n. Er zĳ n ook 

eenmansbedrĳ ven waarbĳ  

de ondernemer hoofdelĳ k 

aansprakelĳ k is. 

De cĳ fers over de 
afgelopen tien jaar
We moeten echter het 

 aantal faillissementen niet 

overdrĳ ven. De  volgende 

 cĳ fers zĳ n van het CBS 

en van de Kamer van 

 Koophandel. In 2010 waren 

er circa 1,3 miljoen bedrĳ ven 

in heel Nederland. Eind 2015 

waren het er 1,8 miljoen. 

Begin 2016 waren er 422.265 

bedrĳ ven met 2 tot 250 

werknemers en 1.437 met 

meer dan 250 werknemers. 

Bĳ  de overige bedrĳ ven gaat 

het om eenmanszaken 

(met of zonder personeel) 

of bedrĳ ven met een part-

time ondernemer aan het 

roer, waarvan een groot deel 

zelfstandig professional is. 

De tendens in faillissementen 

in heel Nederland is duidelĳ k: 

tussen 2009 en 2014 ligt 

het aantal faillissementen 

aanzienlĳ k hoger dan in de 

jaren ervoor en erna. Er is 

een duidelĳ ke piek in 2012 

en 2013 als de aantallen 

op respectievelĳ k 11.348 

en 12.449 uitkomen. 

Van deze faillissementen 

steekt in beide jaren de 

bouwsector er met kop 

en schouders bovenuit. 

Op ruime afstand volgen 

groothandel en industrie. 

Wellicht verrassend is dat de 

detailhandel, uitgezonderd 

de autobranche, hier vlak op 

Faillissementen in 
Nederland

2007 7 952

2008 6 847

2009 10 471

2010 9 491

2011 9 531

2012 11 348

2013 12 449

2014 9 669

2015 7 338

2016 5 952

2017 4 620
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volgt. Daarna is er een gat 

naar de andere sectoren. 

In de regio Alphen aan den 

Rĳ n heeft de kwekerĳ sector, 

om precies te zĳ n Greenport 

Boskoop, het ook buiten-

gewoon moeilĳ k gehad. 

Omdat er in Nederland een 

relatief gering aantal gebieden 

met kwekerĳ en en glas-

tuinbouw is, zĳ n de cĳ fers 

hiervan niet in deze voor 

heel Nederland geldende 

 statistieken apart terug te zien.

Moeilĳ ke jaren 
voor kwekers
Voor de kwekerĳ sector viel 

de top van de crisis iets later 

dan voor ‘het’ bedrĳ fsleven. 

“Vooral in 2013 en 2014 was het voor kwekers ongeloofl ĳ k 

moeilĳ k om het hoofd boven water te houden. Je kunt een 

daling van 25 tot 30 procent van je omzet echt niet op-

vangen”, vertelt Peter Bontekoe, salix kweker in Boskoop en 

tussen 2010 en 2015 voorzitter van Vakgroep Bomen en Vaste 

Planten. “In heel Nederland zĳ n van de circa 1.500 leden er 

in die jaren ongeveer 200 gestopt. Er is daar veel stil verdriet, 

mensen schamen zich over iets waar ze niets aan kunnen 

doen.”

Bontekoe heeft heel wat schrĳ nende gevallen gezien. 

 Kwekers die niet alleen hun bedrĳ f kwĳ traakten, maar ook 

hun bedrĳ fswoning. “Het menselĳ k leed was en is groot. 

Je moet bĳ  je familie om eten gaan vragen, omdat de bank 

een ander slot op de voordeur zet en je pinpas intrekt.”

“Je kunt een daling van 
25 tot 30 procent van je 
omzet echt niet opvangen”

FAILLIET!
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Banken en derivaten
Als één van de grote oorzaken van de malaise in de kwekerĳ -

wereld wĳ st Bontekoe naar de combinatie van de crisis in 

2008 en derivaten. Dit zĳ n bewĳ sstukken die het recht geven 

om iets voor een bepaalde koers te kopen of verkopen, een 

derivaat is dus altĳ d gekoppeld aan een bepaald product. 

Voor een kweker betekent dit dat er een vaste prĳ s op een 

vooraf vastgestelde datum wordt betaald voor de productie. 

Dat lĳ kt door de jarenlange productietĳ d gunstig.

“Veel kwekers – en ik ook – hadden indertĳ d een derivaten-

hypotheek. Banken dachten echter bĳ  een koud voorjaar dat 

er verlies aan zat te komen en dan wilden zĳ  liever cashen 

dan afwachten”, zegt Bontekoe, die ook wĳ st naar de crisis 

in 2008 met een forse daling van de grondwaarde in de 

 kwekerĳ sector en naar fi nanciële complicaties bĳ  de 

 Rabobank in 2013. De bankencrisis in de VS waaide in 2008 

over naar onder meer de Nederlandse ABN-Amro. Rabobank 

kwam eind 2013 in het nieuws doordat aan ondernemingen 

verkochte derivaten fi nanciële complicaties  veroorzaakten. 

“Derivaten hadden nooit ingezet mogen worden in de kwekerĳ  -

wereld. Het risico voor eenmanszaken is veel te groot.”

Nu meer zekerheid
Bontekoe is met veel kunst 

en vliegwerk zelf overeind 

gebleven, maar het heeft 

hem heel wat hoofdbrekens 

bezorgd. “Ik ben erg geholpen 

door familie en vrienden. 

Mĳ n vrouw zag het in die tĳ d 

helemaal niet meer zitten. 

We waren in 2008 net met 

de kwekerĳ  begonnen toen 

de crisis toesloeg. Ik heb 

trouwens in de jaren erna 

veel meer kwekerĳ en gezien 

die heel goed te redden 

 waren, maar waar de bank 

toch de stekker eruit trok.”

Gelukkig is de situatie nu wel 

anders, zeker in  Greenport 

Boskoop. “Het gaat 

 momenteel goed met de 

sector. Er zĳ n veel  bedrĳ ven 

met beter geschoolde 

 eigenaren en personeel. 

Veel kleine kwekers  werken 

voor een groter bedrĳ f. 

Dat geeft meer zekerheid, 

omdat er dan grotere orders 

binnen komen. Het is nu 

ook zo dat kwekers die hun 

bedrĳ f willen verkopen een 

koper hebben en verkaveling 

werkt ook goed.”

Nederland versus 
Verenigde Staten
Oud-wethouder Robert Jan 

Blom, met economische 

 zaken in zĳ n portefeuille, 

was in de twintig jaar dat 

hĳ  voor Graydon  Nederland 

werkte onder meer 

 onderzoeker op bedrĳ fs-

economische deelgebieden 

en hoofdredacteur van het 
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Nederlands Faillissementen 

Register, een eigen uitgave 

van Graydon. 

Blom schreef enkele jaren 

geleden in een column ‘In 

Nederland mĳ dt een recent 

gefailleerde ondernemer 

de buurtbarbecue, in de VS 

wordt er te zĳ ner ere extra 

bourbon ingeschonken, zo 

wil de mythe.’ Nu, vier jaar 

na de publicatie, windt hĳ  

zich nog op: “Ik kan me 

wel kwaad maken over 

het vooroordeel dat hier in 

Nederland heerst over de 

Verenigde Staten. Het is echt 

niet zo dat als je in de VS 

twee of drie keer failliet gaat, 

men je een winnaar vindt. 

Dan ben je daar ook gewoon 

een loser.” 

Wel, zo meldt Blom, is het 

in de Verenigde Staten geen 

grote schande om een keer 

failliet te gaan. “Dat kan 

een keer gebeuren en als je 

dan met een nieuw bedrĳ f 

begint, ben je een doorzetter 

en je zult vast niet voor de 

tweede keer dezelfde 

fouten maken.”

In Nederland ziet ‘men’ 

dat anders. “Hier weet 

je hele omgeving, de 

 buren en vriendjes van 

de  kinderen, dat je failliet 

bent  gegaan. Dan ben je 

niks en een tweede keer 

gaat het  natuurlĳ k ook 

fout”,  chargeert Blom de 

 gemiddelde Nederlandse 

mening. “Dat is echter juist 

niet het geval. Wie voor een 

tweede keer gaat onder-

nemen, heeft statistisch 

gezien een veel kleinere 

kans om failliet te gaan.” 

De statistieken laten zien, 

aldus Blom, dat het dan in 

slechts 2 procent van de 

gevallen opnieuw fout gaat.

Zakelĳ ke tegenslag 
opvangen
Als het dan misgaat, is ‘de 

buurtbarbecue’ inderdaad 

de realiteit, vertelt een 

 Alphense oud-ondernemer 

die niet bĳ  naam genoemd 

wil worden. Of hĳ  iets van 

het  faillissement heeft 

geleerd? Jazeker! “Ik ben er 

als  persoon in ieder geval 

sterker uitgekomen. Het 

was en is wel een harde 

leerschool. Ik zie nu in dat 

ik zakelĳ k meer had moeten 

sparen voor tegenslagen, 

ik heb altĳ d geïnvesteerd. 

Toen het lastig werd, viel dat 

samen met de economische 

crisis en had ik het tĳ  tegen. 

Wat ik heb geleerd is dat je 

altĳ d moet zorgen dat je een 

zakelĳ ke tegenslag kunt op-

vangen.” Over zichzelf heeft 

deze Alphenaar ook een 

wĳ ze les geleerd: “Je moet 

goed je focus op één ding 

hebben en dat is je bedrĳ f. 

Al het andere is onbelangrĳ k.”

Een rol voor de 
ondernemers-
vereniging
Iets anders waar deze 

oud-ondernemer voor pleit: 

“Als ondernemersvereniging 

kun je ook een rol spelen. 

Het Ondernemersklankbord 

helpt met een goed  gesprek, 

maar dat moet je zelf op-

zoeken. Als je het moeilĳ k 

hebt, hang je dat echter 

liever niet aan de grote 

klok. Dan zou het mooi zĳ n 

als ervaren ondernemers, 

juist als zĳ  het ook moeilĳ k 

hebben gehad, een helpende 

hand toesteken. Er zĳ n ook 

binnen de VOA mensen die 

zien dat een ondernemer 

het moeilĳ k heeft. Je kunt 

dan een bedrĳ f behoeden 

voor een faillissement. Er is 

tenslotte niemand bĳ  gebaat 

als een ondernemer over de 

kop gaat.” 

“Wie voor een tweede keer 
gaat ondernemen, heeft  
statistisch gezien een veel 
kleinere kans om failliet 
te gaan”

“Wat ik heb 
geleerd is dat 
je altĳ d moet 
zorgen dat je 
een zakelĳ ke 
tegenslag kunt 
opvangen”
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