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Leeuwarden | ,,De financiële dienst-
verlening is sterk vertegenwoordigd 
in Leeuwarden en ook de gezond-
heidszorg is in Fryslân van groot be-
lang. Maar het zijn beide sectoren 
waarin krimp is te verwachten. In 
de eerste door de verdergaande au-
tomatisering en in de tweede door 
de bezuinigingen van rijkswege. 
Groei in de techniek zit er voorlo-
pig ook niet in, al wordt overal ge-
roepen dat er tekorten aan zitten te 
komen. Maar voorlopig is dat nog 
niet het geval”, aldus de hoogleraar 
Regionale Arbeidsmarktanalyse 
van de Rijksuniversiteit Groningen 
(RuG).

In de bouw is de grootste sa-
nering wel geweest, volgens Van 
Dijk. Dat blijkt ook uit de faillisse-
mentscijfers. In het eerste kwartaal 
gaat het om een afname van 495 
faillissementen naar 305. Dat be-
tekent een krimp van 38 procent. 
,,De grote sanering is er uit, we zit-
ten op een bepaald minimum. Een 
evenwicht.”

In de eerste drie maanden van 
dit jaar gingen 2672 bedrijven en 
instellingen bankroet, tegen 3470 in 
dezelfde periode in 2013. In maart 
daalde het aantal faillissementen 
ten opzichte van dezelfde maand vo-
rig jaar zelfs met een derde tot 782. 
In juli 2013 stond de teller nog op 

1201. Sindsdien is het aantal faillis-
sementen gestaag gedaald.

Ondanks de substantiële reductie 
blijft het aantal faillissementen rela-
tief hoog. In het eerste kwartaal van 
2008, nog voor het uitbreken van de 
crisis, vroegen slechts 1686 bedrij-
vende een faillissement aan. Dat was 
40 procent minder dan in de eerste 
drie maanden van 2014.

 
Faillissementswet
Of de daling de rest van dit jaar door-
zet, is onduidelijk. ,,De crisis heeft 
niet alleen conjuncturele, maar ook 
structurele oorzaken”, meent eco-
noom en faillissementsdeskundige 
Antonie Kerstholt. ,,Het hele eco-
nomische landschap is aan het ver-
anderen. Wie daar niet in meegaat, 
redt het niet.”

Kerstholt gaat ervan uit dat het 
aantal faillissementen hoog blijft. 
Hij wijst daarbij op de komende wij-
zigingen in de Faillissementswet. 
Daar hebben inmiddels al verschei-
dene bedrijven gebruik van gemaakt 
(Marlies Dekker, De Harense Smid) 
en er gaan nog veel meer bedrijven 
gebruik van maken, voorspelt de 
econoom.

De nieuwe wet biedt bedrijven 
de mogelijkheid tot een doorstart 
met hulp van de zogenoemde stille 
bewindvoerder. Bedrijven gaan dan 

wel failliet, maar ze maken direct 
een doorstart, waardoor er zo weinig 
mogelijk waarde verloren gaat.

Transport en bouw
Vooral in de transportsector en in de 
bouw gingen in het eerste kwartaal 
minder bedrijven onderuit.

In de transportbranche vermin-
derde het aantal faillissementen 
met bijna veertig procent. Veel 
transportbedrijven zien hun omzet 
stijgen. Het internationale distribu-
tievervoer, het vervoer van dieren 
en het tank- en silovervoer lopen 

daarbij voorop. De rendementen in 
de sector laten echter nog steeds te 
wensen over.

In de bouw daalde het aantal 
faillissementen in de eerste drie 
maanden met 38 procent tot 305. 
Deze daling is opmerkelijk. Vol-
gens het Economisch Instituut 
voor de Bouw, het onderzoeksbu-
reau voor de sector, blijft de bouw 
in 2014 onder druk staan. Het on-
derzoeksbureau omschrijft dit jaar 
als een overgangsjaar. Pas vanaf 
2015 rekent het instituut weer op 
krachtige groei.

Groei in de techniek 
zit er voorlopig ook 
niet in, al wordt 
overal geroepen 
dat er tekorten aan 
zitten te komen

In de bouw is de grootste sanering achter de rug, volgens de Groninger hoogleraar Jouke van Dijk. In het 
eerste kwartaal gaat het landelijke om een afname van 495 faillissementen naar 305. Foto: ANP

Het aantal faillissementen mag dan 
afnemen, de noordelijke economie is niet 
uit de zorgen, zegt hoogleraar Jouke van 
Dijk. Voor de sectoren zorg en financiële 
dienstverlening komen er nog klappen.

In zorg en financiële dienstensector 
is nog krimp te verwachten

Op kwekerij It Wiid in Wier is gisteren symbolisch de culinaire start van het nieuwe aspergeseizoen in Fryslân gevierd. Het festival was georganiseerd door onder meer Smeding 
Groenten en Fruit uit Sint Annaparochie, aspergeteler Will Teeuwen van Teboza uit het Limburgse Helden en Empatec. Medewerkers van sociale werkvoorziener Empatec telen in 
kassen op It Wiid onder meer tomaten op duurzame wijze voor Smeding. Peter Zijlstra van restaurant Het Gerecht uit Heerenveen was een van de koks die meewerkten aan de ge-
rechten. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
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