
Energiecrisis:  
maak je je zorgen om  
de financiële lasten  
van je onderneming?

Bang dat je terugbetalingslast  
te zwaar wordt? 

Wanneer je onderneming wordt geconfronteerd met  
omzetverlies, of andere onvoorziene gebeurtenissen zoals 
de huidige energiecrisis, kan dit heel wat gevolgen hebben 
en veranderen de financiële mogelijkheden. 
Dit kan wegen op de inkomsten en kosten van je onder-
neming. Hierdoor kan het moeilijker worden om aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. 

Pieker je over je ondernemingskrediet 
door de onvoorziene energieprijzen en 
stijgende loonkosten? 

Contacteer je bankier en praat erover 
De banken staan klaar om je te helpen. Samen met je ban-
kier en in goede verstandhouding kan je naar een mogelijke 
oplossing op maat zoeken om de financiële terugbetalings-
last van je onderneming te verminderen. Praat met hem of 
haar wanneer je het moeilijk hebt. Ook wanneer de onder-
neming zich nog niet in financiële moeilijkheden bevindt, kan 
je om hulp vragen bij je bankier. 

De bank bekijkt samen met jou welke oplossingen er 
bestaan om eventuele problemen het hoofd te bieden. 
Hieronder vind je meer informatie over welke concrete 
maatregelen kunnen worden overwogen.

Wat is er mogelijk voor mijn onderneming?
Een aanvullende financiering
Om financiële moeilijkheden te overwinnen, kan het aan-
gewezen zijn om een aanvullende financiering te vragen. 
Op die manier kan een tijdelijk liquiditeitstekort worden 
overbrugd.
 
Een mogelijk uitstel van kapitaalaflossing
Een periodieke terugbetaling van je ondernemingskrediet 
bestaat doorgaans uit een deel kapitaal en uit een deel 
interest. Om het periodiek terug te betalen bedrag te 
verminderen, kan je nagaan of een tijdelijk uitstel van de 
terugbetaling van kapitaal mogelijk is. 

De verlenging van de looptijd van het krediet
Misschien is het voor jouw onderneming interessant om de 
looptijd van het krediet te verlengen. De huidige terug- 
betaling van je krediet wordt dan verder gespreid in de tijd, 
waardoor je periodieke financiële last wat vermindert.

Een gemengde of alternatieve formule
Eventueel kan een combinatie van de formules hierboven of 
een andere alternatieve formule een oplossing bieden.  
De mogelijkheden worden steeds bekeken op maat van 
jouw specifieke dossier. 
In deze gevallen zal de bank de impact van de diverse 
mogelijkheden verder uitleggen. Hou er in dat geval rekening 
mee dat bepaalde aanpassingen wettelijk beschouwd 
kunnen worden als een betalingsachterstand, wat kan leiden 
tot verplichte melding aan de Nationale Bank van België. 

Advies en financiële planning
Indien je dit wenst, kan je steeds advies vragen bij je bank 
om je financieringsbehoeften in kaart te brengen. Je bankier 
zal samen met jou je financiële situatie bespreken en reke-
ning houden met de huidige omstandigheden de mogelijk-
heden van je onderneming, om zo een optimale financiële 
planning uit te werken. Dit is maatwerk en zij bekijken wat 
voor jouw onderneming het meest interessant kan zijn. 

Vraag op tijd om hulp
Als ondernemer is het aangeraden om contact op te nemen 
met je bankier zodra je moeilijkheden ondervindt om te 
voldoen aan je financiële verplichtingen. 
Een eerlijke, open en transparante houding is essentieel om 
een passende maatregel, toegespitst op de persoonlijke 
situatie van je onderneming, te kunnen bepalen. 
Neem ook zeker contact op met je bankier wanneer de 
onderneming nog geen financiële problemen heeft, maar je 
je toch zorgen maakt. Tijdig contact met de bank kan helpen 
om de algemene financiële toestand en liquiditeitspositie 
van de onderneming te beoordelen. 
Hoe sneller je bankier op de hoogte is van mogelijke 
problemen, hoe eerder een op maat gemaakte oplossing 
kan worden bekomen. Bovendien: wie goed geïnformeerd 
is, kan anticiperen op wat komt en kan zo erger voorkomen. 
Niet twijfelen dus.

Bezoek www.febelfin.be voor meer info.


