
� Algemeen: beeld somber, maar verwachtingen minder negatief
� Banengroei 2e kwartaal 2003: –0,3%
� Buitenlandse goederenhandel: uitvoerwaarde niet verder gedaald

Algemeen
In september blijft het beeld van de conjunctuur somber. Er zijn maar
weinig positieve ontwikkelingen, de meeste indicatoren blijven onveran-
derd negatief. Positief is het feit dat het vertrouwen van de ondernemers
in de industrie in september dit jaar is toegenomen. Met name zijn de
verwachtingen van de ondernemers over de komende bedrijvigheid flink
verbeterd. In september is het consumentenvertrouwen ten opzichte van
augustus stabiel. Hiermee houdt het herstel van de vorige maand stand.
Ook is de stemming op de beurs positief. Tussen ultimo juni en medio
september komt het rendement op Nederlandse aandelen uit op 12%. In
het tweede kwartaal bedroeg de koersstijging 17%. Internationaal gezien
blijft de Nederlandse economie het slecht doen. Van de landen binnen de
Eurozone krimpt alleen in Portugal de economie in het tweede kwartaal
van 2003 nog sterker. De ontwikkeling van het aantal banen in ons land
volgt met een vertraging de weggevallen economische groei. In het be-
drijfsleven zijn er in het tweede kwartaal van dit jaar 116 duizend banen
minder dan een jaar eerder. De toename van het aantal banen bij de zorg
en de overheid kan dit verlies niet meer compenseren, zodat er per saldo
22 duizend banen verloren zijn gegaan. Het aantal vacatures is in het
tweede kwartaal verder afgenomen en de werkloosheid laat op het
niveau van 400 duizend in juni–augustus weinig verandering zien ten op-
zichte van de voorgaande driemaands periode. De waarde van de goede-
renuitvoer is in juli vrijwel net zo groot als een jaar eerder, de waarde van
de invoer is iets kleiner. Ook de inflatiecijfers zijn stabiel. In augustus ligt
voor de vijfde maand op rij de inflatie op of net boven de 2%.

Banengroei
In het tweede kwartaal van 2003 ligt het totaal aantal banen 22 duizend
lager dan in het tweede kwartaal van 2002. Dit betekent een afname van
0,3%. In het eerste kwartaal van 2003 was de groei al vrijwel tot stilstand
gekomen (+0,1%). De ontwikkeling van de banengroei in ons land
reageert daarmee met een vertraging van ruim een jaar op de in 2001 in-
gezette aflopende economische groei. Opmerkelijk is de tegengestelde
ontwikkeling in de banengroei die zich bij het bedrijfsleven aan de ene en
bij de zorg en de overheid aan de andere kant voordoet. Zo zijn er in het
tweede kwartaal van 2003 in het bedrijfsleven 116 duizend banen minder
dan een jaar eerder, terwijl het aantal banen bij de zorg en overheid in
deze periode 94 duizend hoger ligt. De toename bij de zorg en de over-
heid kan het verlies van banen in het bedrijfsleven dus niet compenseren.
In absolute zin doen de grootste dalingen ten opzichte van het tweede
kwartaal van 2002 zich voor bij de industrie en de financiële en zakelijke
dienstverlening. Relatief neemt de werkgelegenheid in de bouwnijver-
heid het sterkst af, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
Met ruim anderhalf miljoen banen vormt de handel, horeca en reparatie
de grootste bedrijfstak in ons land. Ook hier verdwijnen geleidelijk
banen. In het tweede kwartaal van 2003 telt deze bedrijfstak 18 duizend
banen minder dan een jaar eerder.

Buitenlandse goederenhandel
De waarde van de uitvoer van goederen is in juli dit jaar vrijwel gelijk
aan de uitvoer in juli 2002, de waarde van de goedereninvoer ligt 1%
lager. In het tweede kwartaal van 2003 was de uitvoerwaarde nog 3%
lager dan vorig jaar. In juli van dit jaar liggen de uitvoerprijzen iets onder
het niveau van een jaar eerder, zodat het volume van de goederenuitvoer
in juli iets hoger is dan in juli 2002. Nederland heeft in juli voor 18,7 mil-
jard euro aan goederen uitgevoerd, waarvan 14,0 miljard naar landen
binnen de Europese Unie. Dat is vrijwel evenveel als in juli 2002. De
uitvoer naar België is toegenomen met 4%. Een daling is gemeten bij de
uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk (–4%) en Duitsland (–2%).
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Kerngegevens recente ontwikkelingen
Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode het jaar daarvoor, tenzij anders aangegeven

1996/00 2001 2002 2002 2003 2003
gemidd.

3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. mei juni juli aug.

Economische kernvariabelen (volume)
Bruto binnenlands product 3,7 1,2 0,2 0,7 0,1 0,0 –0,9 – – – –
Invoer goederen en diensten 7,7 2,4 –0,2 –1,6 0,9 2,7 –1,2 – – – –
Consumptie 3,4 2,3 1,8 1,9 1,8 1,3 0,0 – – – –

Overheid 2,2 4,2 3,8 3,9 3,8 3,2 2,5 – – – –
Huishoudens nationaal 4,0 1,4 0,8 0,9 0,8 0,4 –1,2 – – – –
w.o. Huishoudens binnenland 4,0 1,2 0,9 0,9 1,0 0,6 – – – – –

w.v. Voedings- en genotmiddelen 1,4 0,2 0,7 2,1 –0,3 0,5 – – – – –
Duurzame consumptiegoederen 6,4 0,4 1,7 0,8 2,5 1,9 – – – – –
Overige goederen 2,9 1,9 0,4 0,9 0,3 1,7 – – – – –
Diensten 4,1 1,7 0,8 0,6 0,9 –0,3 – – – – –

Bruto investeringen in vaste activa 5,2 –0,1 –4,5 –3,7 –7,4 –5,4 –3,9 – – – –
Bedrijven 5,4 –1,1 –5,7 –4,7 –8,0 –5,4 –3,8 – – – –
Overheid 4,4 6,2 2,0 1,2 –4,5 –5,3 –4,8 – – – –

Uitvoer goederen en diensten 7,4 1,7 0,1 0,1 0,7 1,5 –1,7 – – – –

Productie (volume)
Delfstoffenwinning –0,5 5,9 1,2 6,8 4,1 9,0 – –24,9 –25,6 – –
Industrie 2,6 –0,9 –1,6 –0,3 –2,3 –2,1 –2,8 –4,3 –3,2 –
Energie- en waterleidingbedrijven –0,4 6,4 1,2 0,3 1,6 3,0 – 0,9 –0,2 – –
Bouwnijverheid 2,5 2,1 –1,8 –0,2 –6,8 –6,4 – – – – –

Prijzen
Consumentenprijsindex (CPI) 1) 2,2 4,5 3,4 3,3 2,9 2,4 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1
Producentenprijzen industrie afzet 2,7 1,3 –1,0 0,1 3,4 6,1 0,8 0,3 0,7 –0,1 –
Producentenprijzen industrie verbruik 4,0 0,1 –1,9 –0,9 4,5 9,2 0,2 –1,2 0,5 0,7 –
Aardolie, North Sea Brent (in $ per barrel) 19,92 24,97 25,06 26,61 26,56 30,92 26,25 25,90 27,24 28,30 29,40
Goud (in euro per 1 gram fijn) 9,31 9,91 10,75 10,47 10,56 10,77 10,01 10,07 10,02 10,12 10,57

Cao-lonen
Particuliere bedrijven 2,7 4,2 3,5 3,1 3,2 3,2 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5
Overheid 2,4 4,4 4,3 4,4 4,0 3,1 4,0 4,1 3,9 3,2 3,1
Gesubsidieerde sector 2,1 5,2 4,2 4,0 4,1 4,0 3,0 3,1 2,7 2,0 2,0

Stemming 2) (in %)
Producentenvertrouwen industrie 3,8 –1,1 –1,6 –0,8 –1,6 –5,7 –7,5 –7,2 –10,1 –7,4 –7,0
Consumentenvertrouwen 14,4 –0,9 –20,3 –27,3 –31,8 –36,0 –36,3 –34,6 –36,1 –38,8 –32,4

Economisch klimaat 12,3 –24,8 –39,2 –48,0 –53,7 –61,8 –59,6 –56,0 –57,8 –62,5 –48,5
Koopbereidheid 15,8 15,0 –7,7 –13,5 –17,3 –18,7 –20,7 –20,3 –21,7 –22,9 –21,7

Arbeidsmarkt
Aantal banen van werknemers (x 1 000) 6 871 7 451 7 509 7 538 7 513 7 482 7 491 – – – –
Arbeidsvolume werknemers 3 2 0 0 0 –1 –1 – – – –
Aantal vacatures (x 1 000) 134 197 149 115 121 124 125 – – – –
Werkloze beroepsbevolking 3) (x 1 000) 368 251 302 322 318 377 403 403 414 414 –
Aantal uren uitzendkrachten – –2 –5 –5 –4 – – – – – –
Uitgesproken faillissementen 4) –1 27 23 25 22 20 52 46 38 1 –

Geld en krediet
CBS-herbeleggingsindex 5) 26,0 –19,2 –32,8 –31,0 7,9 –19,3 17,4 1,2 4,0 6,8 4,5
Spaartegoeden 5,3 10,8 10,7 10,6 10,0 10,6 10,7 11,3 9,4 9,9 –
Verstrekt consumptief krediet 10,7 –3,8 0,8 2,4 9,2 2,4 –1,3 3,1 –1,5 0,2 –

Rente (in %)
Daggeldrente 3,2 4,4 3,3 3,3 3,2 2,8 2,4 2,6 2,2 2,1 2,1
Rendement op staatsobligaties 5,0 4,8 4,7 4,5 4,2 3,7 3,6 3,5 3,3 3,6 3,9
Hypotheekrente 5,7 5,9 5,3 5,4 5,0 4,7 4,5 4,5 4,4 4,3 –

Eurozone 6)

Bruto binnenlands product – 1,5 0,8 0,9 1,1 0,8 0,2 – – – –
Geharmoniseerde consumentenprijsindex – 2,3 2,3 2,1 2,3 2,3 1,9 1,8 1,9 2,1 2,1
Consumentenvertrouwen 2) – –5 –11 –10 –14 –19 –19 –20 –19 –18 –
Producentenvertrouwen industrie 2) – –8 –12 –11 –10 –11 –12 –13 –13 –15 –
Euro (in US$) – 0,90 0,95 0,98 1,00 1,07 1,14 1,16 1,17 1,14 1,11
Europese liquiditeitenmassa (M3) – 8,4 6,5 6,8 6,5 6,7 7,7 8,3 8,2 – –
Depositorente ECB (in %) – 3,23 2,21 2,25 2,08 1,67 1,33 1,50 1,00 1,00 1,00

1) Vóór 2003 o.b.v. CPI-reeks 1995=100; vanaf januari 2003 o.b.v. CPI-reeks 2000=100.
2) Saldo van positieve en negatieve antwoorden in procenten van het totaal.
3) Driemaandsgemiddelden opgenomen onder de middelste maand.
4) Bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken.
5) Mutaties t.o.v. voorgaande periode.
6) Bron: Eurostat.
– = gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Gegevens economische groei, faillissementen en schuldsaneringen (zie Focus)

2002 2003 2003

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. jan. febr. maart april mei juni juli

Economische groei (%) –0,1 0,2 0,7 0,1 0,0 –0,9 – – – – – – –

Aantallen
Faillissementen 1 628 1 553 1 740 1 850 1 914 2 273 659 635 620 791 749 733 727
Faillissementen bedrijven en instellingen 1) 951 940 1 078 1 116 1 143 1 426 379 397 367 493 479 454 460
Schuldsaneringen 2 183 2 244 2 506 2 458 2 462 2 540 829 801 832 957 776 807 –

% mutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder
Faillissementen 21 10 14 19 18 46 9 22 23 63 41 37 8
Faillissementen bedrijven en instellingen 1) 27 17 25 22 20 52 9 34 20 74 46 38 1
Schuldsaneringen 1 3 19 11 13 13 14 13 12 28 2 9 –

1) Exclusief eenmanszaken.



Producentenvertrouwen: ondernemers positiever over toekomst
Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de onder-
nemers in de industrie, is in september met 2,2 punten gestegen tot
–4,8. De stijging is volledig het gevolg van een toename van de ver-
wachte bedrijvigheid in de periode september tot en met november.
Met name in de sector consumptiegoederen wordt een forse stijging
van de productie verwacht. De overige componenten van het produ-
centenvertrouwen, de oordelen van de producenten over voorraden
en orderpositie, ondergingen in september geen wijziging. Het opti-
misme van de ondernemers wordt nog niet gesteund door een hoger
aantal orders. Door een afname van de binnenlandse orders is de
totale orderontvangst in augustus licht gedaald. Met name bij de con-
sumptie- en investeringsgoederen was sprake van een afname van de
ontvangen bestellingen. Sinds het begin van dit jaar vertoont de
orderontvangst een dalende tendens. Mede hierdoor wordt voor de
periode september tot en met november een voortgaande daling van
de personeelssterkte verwacht. Al sinds juli 2001 voorzien de onder-
nemers in de industrie een daling van het aantal werknemers.

Consumentenvertrouwen: stabiel
Het consumentenvertrouwen is in september vrijwel hetzelfde geble-
ven als een maand eerder en na seizoencorrectie uitgekomen op –35.
Deze stabilisatie volgt op een lichte verbetering in augustus, toen de
index met 6 punten steeg. Die verbetering hing vooral samen met
minder sombere verwachtingen over de ontwikkelingen van het eco-
nomisch klimaat en de eigen financiële huishouding. De vertrou-
wensindex is gebaseerd op de koopbereidheid en het oordeel over het
economisch klimaat. De meningen van consumenten zijn gepeild in
de eerste tien werkdagen van september, dus vóór Prinsjesdag. De
koopbereidheid van consumenten blijft in september per saldo con-
stant. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden blijft deze staan op –24,
historisch gezien een laag niveau. Enerzijds zijn consumenten in
september somberder geworden over de financiële positie van hun
eigen huishouden in de komende twaalf maanden. Per saldo ver-
wacht 10 procent een verslechtering, het somberste cijfer sinds de
start van de seizoengecorrigeerde reeks in 1986. Anderzijds oordelen
consumenten iets minder negatief over de financiële situatie van het
eigen huishouden in de afgelopen twaalf maanden. Het oordeel van
consumenten over het economisch klimaat is in september vrijwel ge-
lijk aan dat in augustus, na een duidelijke verbetering vorige maand.
Mede hierdoor ligt het oordeel over het economisch klimaat in sep-
tember 11 punten boven het gemiddelde in de eerste zeven maanden
van dit jaar.

Consumentenprijzen: inflatie in augustus even hoog als in juli
De inflatie in Nederland is in augustus 2003 uitgekomen op 2,1%. Dit
is even hoog als in juli. Prijsstijgingen van aardappelen en verse
groenten hadden een verhogend effect op de inflatie. Zo zijn aard-
appelen in augustus ruim 20% duurder dan een jaar geleden en verse
groenten ruim 11% duurder. Kleding is echter bijna 6% goedkoper en
had een matigende uitwerking op de inflatie.
De inflatie in Nederland volgens de Europese norm is iets opgelopen
van 2,1% in juli naar 2,2% in augustus. De inflatie in Nederland ligt
daarmee 0,1% boven het gemiddelde in de Eurozone. De hoogste
prijsstijgingen zijn in augustus gemeten in Ierland (3,9%), Grieken-
land (3,3%) en Spanje (3,1%). Daartegenover kenden Oostenrijk
(0,9%), Duitsland (1,1%) en Finland (1,2%) de laagste inflatie.

Producentenprijzen: in juli licht gestegen
De afzetprijzen van Nederlandse industriële producten zijn in juli van
dit jaar 0,2% hoger ten opzichte de voorgaande maand, maar liggen
iets onder het niveau van juli 2002. De toename van 0,2% volgt op een
reeks van prijsdalingen in de vier voorafgaande maanden. Zowel de
geëxporteerde goederen als de goederen die afgezet zijn op de Neder-
landse markt zijn licht in prijs gestegen.
De fabrikanten van industriële producten hebben in juli 1,2% meer
betaald voor de verbruikte grondstoffen en halffabrikaten dan in juni.
In Nederland gekochte verbruiksgoederen stegen met 0,8% in prijs.
De ingevoerde grondstoffen en halffabrikaten waren 1,5% duurder
dan in juni.
De belangrijkste reden voor de stijging van zowel de afzet- als de ver-
bruiksprijzen zijn de hogere prijzen van aardolie. Als deze buiten be-
schouwing worden gelaten, dan zouden de verbruiksprijzen met 0,4%
zijn gestegen en zouden de afzetprijzen licht zijn gedaald (–0,1%).

Werkloosheid: weinig verandering
In de periode juni–augustus van dit jaar telt Nederland gemiddeld
414 duizend werklozen. Vergeleken met een jaar geleden is de werk-
loze beroepsbevolking met 89 duizend personen toegenomen. De
werkloosheid is in de periode juni–augustus als gevolg van seizoens-
invloeden altijd iets hoger. Wanneer deze seizoensinvloeden worden
verwijderd dan komt de werkloze beroepsbevolking uit op 401 dui-
zend. Dat is 7 duizend lager dan in de periode mei–juli van dit jaar.
Vergeleken met vorig jaar is de werkloosheid in de maanden juni–
augustus zowel bij mannen als vrouwen als ook in alle leeftijdscatego-
rieën toegenomen. Er zijn iets meer mannen werkloos dan vrouwen.
Het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt, de vrouwelijke be-
roepsbevolking, is echter kleiner dan bij de mannen. Daarom is het
werkloosheidspercentage onder vrouwen (6,2%) hoger dan onder
mannen (4,9%). Wanneer gekeken wordt naar leeftijdscategorieën,
dan is de werkloosheid onder de 15–24 jarigen procentueel gezien
nog steeds het hoogst (11,3%). Het werkloosheidspercentage is het
laagst onder de 45–64 jarigen (3,8%).
De afgelopen maanden is de beroepsbevolking (de som van de werk-
zame en werkloze beroepsbevolking) min of meer constant, terwijl de
bevolking tussen de 15–64 jaar is toegenomen. Deze bevolkingstoename is
terug te vinden in groepen buiten de arbeidsmarkt, zoals studerende
jongeren. Het lijkt erop dat meer jongeren de stap van studie naar
arbeidsmarkt hebben uitgesteld met het oog op de hoge werkloosheid.

Vacatures: licht gedaald
In het tweede kwartaal van 2003 is het aantal vacatures licht gedaald.
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden stonden eind juni 114 duizend
vacatures open, 3 duizend minder dan aan het einde van het eerste
kwartaal. Er werden met name wat minder vacatures geregistreerd in
de industrie en de bouwnijverheid. Het aantal vacatures daalt nu al
twee en een half jaar en is sinds begin 2001 bijna gehalveerd.
Vergeleken met eind juni 2002 is het aantal vacatures 37 duizend
lager. Per duizend banen stonden er eind juni dit jaar 17 vacatures
open, eind juni vorig jaar waren dat er nog 22. De vacaturegraad, het
aantal vacatures per duizend banen, is dus een stuk lager. Dit wijst
erop dat de spanning op de arbeidsmarkt is afgenomen. In de indus-
trie staan per duizend banen de minste vacatures geregistreerd. De
bedrijfstakken met de grootste afname van de vacaturegraad tussen
juni 2002 en juni 2003 zijn de horeca en de bouwnijverheid.
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FOCUS

● Meer bedrijven en particulieren op de fles

De huidige economische neergang in ons land gaat samen met een
stijging van het aantal faillissementen en het aantal schuldsaneringen.
In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 4914 faillissementen
uitgesproken, wat neerkomt op gemiddeld 702 per maand. Dit aantal
is historisch gezien hoog. Alleen in het begin van de jaren tachtig zijn
er gemiddeld per maand meer faillissementen uitgesproken. Ruim
zestig procent van het aantal faillissementen heeft betrekking op be-
drijven en instellingen. In de periode januari-juli ligt de toename van
het aantal gefailleerde bedrijven en instellingen (exclusief eenmans-
zaken) ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder op 29%.
Voor 2002 als geheel ten opzichte van 2001 kwam deze stijging uit op
23%. De ontwikkeling van het aantal faillissementen vertoont een dui-
delijk verband met de economische groei. Zodra na medio 2000 de
economische groeicijfers per kwartaal onder de drie procent duiken,
is het aantal faillissementen hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar
eerder. Tijdens de krimp van de economie in het tweede kwartaal van
2003 loopt dit aantal zelfs met de helft op. Met name in de horeca en
in de bouwnijverheid is het aantal faillissementen in de eerste zeven
maanden van 2003 fors hoger dan in dezelfde periode van 2002. In
beide bedrijfstakken staan dit jaar de omzetten onder druk.
Niet alleen conjuncturele oorzaken hebben een invloed op de stijging
van de faillissementen. Zo zijn de overlevingskansen van jonge be-
drijven in het algemeen kleiner dan die van een gemiddeld bedrijf.
Ruim 40% van alle bedrijven die vorig jaar failliet gingen bestond
korter dan vijf jaar, amper 20% had een bestaansduur van meer
dan vijftien jaar. Tussen 1997 en 2002 zijn er in Nederland in totaal
212 duizend bedrijven opgericht.

Particuliere personen, met of zonder een eigen bedrijf, kunnen vanaf
1998 bij financiële problemen een beroep doen op de Wet Schuldsane-
ring Natuurlijke Personen (zie kader). Ook het aantal schuldsanering-
en is dit jaar verder gestegen. In de eerste helft van 2003 zijn er iets
meer dan 5 duizend wettelijke schuldsaneringen uitgesproken, 13%
meer dan in de eerste helft van 2002. Vorig jaar lag het totaal aantal
schuldsaneringen op bijna 9,4 duizend, wat een stijging betekende
van 9% ten opzichte van 2001.
Een indicatie over de hoogte van de schulden van particulieren voor
consumptie geeft de optelling van de stand van aan particulieren ver-
strekt consumptief krediet (inclusief die bij postorderbedrijven en op
creditcards) en de roodstand op hun betaalrekeningen. Gemiddeld in
de periode januari–juli van dit jaar ligt dit totaal op 22,4 miljard euro,
wat 1 miljard euro meer is dan in dezelfde periode van 2002 (+5%).
Verder blijkt uit het consumenten conjunctuur onderzoek dat meer
consumenten schulden maken of spaargeld moeten aanspreken. Bij de
laagste inkomensgroep ligt dit aantal in het derde kwartaal van dit
jaar 4%-punt hoger dan drie jaar geleden. Bij alle inkomensgroepen
samen bedraagt de toename 1%-punt.
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Verstrekt consumptief krediet en roodstand op betaalrekeningen

mld euro

25

20

15

10

5

0

2000 2001 2003
j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

2002
j f m a m j j

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) en BBP

Procentuele mutaties t.o.v. voorgaand jaar

1998

I II III IV

1999 2002 2003

I II

2000 2001

Faillissementen (linkeras)
Bruto Binnenlands Product, volume (rechteras)

–2

60

50

40

30

20

10

0

–20

–10 –1

0

1

2

3

4

5

6

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

jan.–
juli

100

200

300

400

500

600

700

800

Gemiddeld aantal uitgesproken faillissementen per maand

Wanneer de opeisbare verplichtingen van natuurlijke personen zo hoog
zijn opgelopen dat een schuldenaar ze niet meer kan nakomen, dan geeft
de faillissementwet de mogelijkheid tot een gestructureerde schuldrege-
ling. Er zijn drie hoofdlijnen in de sanering van schulden: de Wet Schuld-
sanering Natuurlijke Personen (WSNP), de surséance van betaling en het
faillissement.
De WSNP houdt in dat gedurende een periode van twee à drie jaar de
schuldenaar de schuldeisers moet betalen. Wanneer dit op een juiste wijze
gebeurt, is de eventuele restschuld na deze periode niet meer opeisbaar.
Wanneer de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan kan de
schuldsaneringsregeling tussentijds worden beëindigd en alsnog een fail-
lissement worden uitgesproken. Een beroep op de WSNP is niet mogelijk
voor bedrijven en instellingen, uitgezonderd de eenmanszaken.
De surséance van betaling is een manier om de schuldenaar, gedurende
een beperkte tijd uitstel te geven, zodat hij orde op zaken kan stellen en
alsnog de gelegenheid krijgt zijn schuldeisers (deels) te betalen. Onder
bepaalde voorwaarden kan de betreffende persoon of onderneming zijn
bedrijfsactiviteit voortzetten, indien de verwachting bestaat dat op afzien-
bare termijn de schulden worden betaald.
Het faillissement gaat een stap verder. Een schuldenaar die niet meer aan
zijn betalingsverplichting kan voldoen, wordt op eigen verzoek of op
verzoek van één of meerdere schuldeisers door de rechtbank failliet ver-
klaard.
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