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Wat kan FIMA Schuldhulp voor Bedrijven voor u 
betekenen
FIMA Schuldhulp voor Bedrijven bestaat uit diverse professionele disciplines en heeft als doel het 
bieden van integrale schuldhulp aan ondernemers en hybride-ondernemers. Hierbij wordt altijd 
gedacht vanuit de richtlijn een oplossing te zoeken voor alle betrokken partijen.
 
Wij inventariseren en brengen overzicht en het vaak broodnodige evenwicht (rust) in de vaak 
langslepende en onoverzichtelijke situatie. Dit totdat wij de meest optimale oplossing hebben 
gevonden voor de betrokken partijen.
 
Wanneer een ondernemer zich meldt voor schuldhulp worden allereerst de mogelijkheden 
van voortzetting van de ondernemingsactiviteit(en) onderzocht. Wanneer sprake is van een 
levensvatbare onderneming kan de ondernemer in eigen inkomsten blijven voorzien. Omdat de 
afloscapaciteit (eventueel dankzij een aanvullend bedrijfskrediet) altijd hoger is dan bij beëindiging 
van de activiteiten kan daarmee ook aan de schuldeisers vaak een beter aanbod worden gedaan.
 
Alleen wanneer een bedrijf niet levensvatbaar is, is het wenselijk om de ondernemingsactiviteiten te 
beëindigen. 

Wie helpen wij

Wij bieden onze diensten aan gemeenten (ondersteunend of per casus), startende en 
hybrideondernemers (deels ondernemer, deels loondienst), eenmanszaken (ZZP-er’s), VOF’s en BV’s 
die (problematische) schulden voorzien of reeds in zwaar weer verkeren.

Garantie op deskundige en betrouwbare schuldhulp

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven beschikt over alle benodigde expertise om elke schuldhulpaanvraag 
in behandeling te kunnen nemen.

FIMA Schuldhulp voor Bedrijven werkt volgens de NVVK Gedragscode (SHVO) en de NEN 8048 
Richtlijnen. Meer hierover kunt u lezen op www.nvvk.eu en www.nen.nl.

Schuldhulp voor ondernemers, een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid
De afgelopen jaren is het aantal (kleine) ondernemers meer dan verdubbeld. Van de startende 
ondernemers stopt de helft echter ook weer binnen vijf jaar, zo blijkt in de praktijk. In 60% van 
de gevallen is dit vanwege financiële problemen.  

Schulden zijn de afgelopen jaren hoger geworden en het aantal schuldeisers per schuldenaar is 
sterk gestegen. 

Schuldhulp loont

Schuldhulp voor ondernemers is van enorm groot belang. Het biedt ondernemers met 
financiële problemen uitzicht op een schuldvrije toekomst en schuldeisers de hoogst haalbare 
teruggave van hun vordering. 
 
Wij (onder)zoeken de best haalbare oplossing voor alle betrokkenen en beperken hiermee de 
(maatschappelijke) schade. Gezien de (juridische en fiscale) complexiteit van de gemiddelde 
schuldhulpaanvraag nemen we zo de ondernemer of gemeente een belangrijke zorg uit 
handen.

Goede schuldhulp voor ondernemers kan de financiële schade voor de maatschappij 
aanzienlijk beperken.



Schulden saneren 

Uw bedrijf kampt met financiële problemen 

Het wil niet vlotten. U kunt uw rekeningen niet langer betalen, schulden stapelen zich steeds 
hoger op. De problemen zijn zo ernstig dat het bedrijf het waarschijnlijk niet gaat redden. Als 
het al lukt om alle schulden af te betalen, dan heeft u vervolgens niets meer over voor een 
gezond voortbestaan van uw organisatie. 

U doet er alles aan om de situatie te redden, echter u verliest het overzicht of erger, u verliest 
grip op de situatie. In het ergste geval dreigen deurwaarders, incassobureaus en advocaten 
met beslaglegging(en), openbare verkoop, ontruiming of zelfs uw faillissement.
 
Wanneer u zelfstandig ondernemer bent  (m.u.v. een BV) bent u hoofdelijk aansprakelijk voor 
alle schulden die met het bedrijf te maken hebben. Alle schulden kunnen op u persoonlijk 
worden verhaald, zelfs al heeft u de schulden niet zelf veroorzaakt. Dit heeft als mogelijk 
gevolg dat vaak ook in uw privésituatie de huur-/hypotheek-, energie- en zorgbetalingen 
sterk in de verdrukking komen. Uw basisveiligheid staat op het spel. 

Een ondernemer kan diep gebukt gaan onder een schuldenlast. Schulden werken door in de 
privésituatie omdat u ook privé minder te besteden heeft. Daarbij kan een (problematische) 
schuldsituatie relaties (privé en zakelijk) zwaar onder druk zetten.

Voor ondernemers met (ernstige) financiële problemen bestaat hulp in de vorm van 
schulden saneren (minnelijk regeling en/of wettelijke regeling). 

Uw schulden saneren kan een uitweg zijn. Door FIMA Schuldhulp voor Bedrijven worden 
haalbare afspraken met uw schuldeisers gemaakt. In de meeste gevallen is de insteek een 
deel van de schulden afbetalen en de rest kwijtschelden. Uiteindelijk is het doel uw bedrijf 
financieel weer gezond te maken.
 
Een afspraak met schuldeisers heet een ‘minnelijke regeling’. Het kan genoeg zijn om uw 
bedrijf van een ondergang te redden. Een saneringskrediet kan hierbij mogelijk een deel van 
de oplossing zijn.
 
Ook is het mogelijk dat u uw bedrijfsactiviteiten op een verstandige manier beëindigt. 
Indien bijvoorbeeld sprake is van aanwezige voorraad en/of inventaris biedt de wet de 
mogelijkheid om middels een aanvraag Eigen Faillisement uw bedrijfsactiviteiten te staken, 
uw bedrijfsmiddelen te liquideren (verkopen) en daarmee de schuldeisers een laatste 
voorstel tegen finale kwijting (gedeeltelijke kwijtschelding van uw schulden) aan te bieden.

Schuldenlast te hoog, maar mogelijk m.b.v. WSNP na 3 jaar toch volledig 
schuldvrij?

Lukt het ondanks alle inspanningen en bestaande mogelijkheden niet om uit de schulden te 
komen en is er in uw geval sprake van de rechtsvorm “natuurlijke persoon”, kunt u via de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) toch nog werken aan een schuldvrije toekomst. 

Bedrijfsadministratie en Belastingen
Indien u zich als ondernemer in een (problematische) schuldsituatie bevindt is ook vaak 
sprake van een hoge belastingschuld welke is ontstaan door het niet tijdig of zelfs niet 
indienen van uw aangiften, waardoor belastingdienst u (vaak extreem hoge) aanslagen heeft 
opgelegd, de zgn. ambtshalve aanslagen.

Om een juist beeld van uw situatie te hebben dient uw administratie en boekhouding 
volledig te zijn bijgewerkt, al uw aangiften te zijn ingediend en de opgelegde aanslagen te 
zijn gecorrigeerd.

FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen heeft de kennis in huis om al uw 
bedrijfsadministratieve werkzaamheden uit te voeren. Hierbij kunt u o.a. denken aan:

• Verwerking van uw volledige administratie.
• Het verzorgen van al uw belastingaangiften (BTW, IB/ZVW, VPB, correcties, suppleties).
• Samenstellen van de jaarrekeningen.
• Beoordelen van de jaarrekeningen.
• Uitwerking bedrijfsprognoses.

Klanten, de overheid en ook geldverstrekkers stellen hoge eisen aan betrouwbare gegevens. 
Wij zorgen ervoor dat u hierover kunt beschikken.

Advies

Ook ondersteunen FIMA Bedrijfsadministratie en Belastingen u bij kleine en grote 
vraagstukken. Wij weten waar u als ondernemer voor staat en zijn actief betrokken bij uw 
bedrijf. Wij stellen kritische vragen en dragen inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie 
en -strategie. Wij schetsen een helder beeld van uw kansen, maar ook van mogelijke 
bedreigingen voor uw onderneming. Wij zorgen voor de juiste basis voor het nemen van 
financiële en/of strategische beslissingen.

Enkele voorbeelden van onze advisering zijn:

• Managementbegeleiding.
• Begeleiding bij overgang naar een BV-structuur.
• Advies bij bedrijfsoverdracht c.q. bedrijfsbeëindiging of samenwerkingsverbanden.
• Investeringsbegeleiding/liquiditeitsprognoses.
• Financieringsadvies.
• Automatiseringsadvies m.b.t. o.a. uw administratie.



Financieel Beheer
Cliënten en schuldeisers hebben, met het oog op de slagingskans van het aflostraject, de 
mogelijkheid gebruik te maken van de dienst Financieel Beheer.

Wat houdt Financieel Beheer in
 
In maand 12 en 24 van de looptijd van uw schuldregeling worden herberekeningen gemaakt 
van de op dat moment actuele inkomsten en uitgaven. Crediteuren zijn ervan gegarandeerd 
dat zij te allen tijde de bedragen ontvangen waar zij recht op hebben.
 
In maand 12, 24 en 36 van de looptijd van uw schuldregeling worden de op dat moment 
gespaarde bedragen (aflossingen) aan crediteuren uitbetaald. Crediteuren hebben slecht 
éénmaal per 12 maanden een boeking te verwerken.

De slagingskans van het aflostraject is hoog

Doordat schuldeisers elke 12 maanden schriftelijk op de hoogte worden gehouden omtrent 
de op dat moment actueel berekende afloscapaciteit en de aan hen toekomende bedragen 
stipt worden uitbetaald, is de slagingskans van het aflostraject zeer hoog. M.a.w. zij zullen 
in de meeste gevallen akkoord geven op het door ons kantoor aangeboden (sanerings-)
voorstel.
 
De vergoeding voor Financieel Beheer mag niet ten laste komen van het VTLB (cliënten), 
zoals deze wordt vastgesteld via de Recofa-methode. Deze voorwaarde heeft als gevolg 
dat de vergoeding voor Financieel Beheer dient te worden betaald uit dat gedeelte van het 
inkomen dat beschikbaar is voor de aflossing van de schulden (uw afloscapaciteit). M.a.w. 
crediteuren dragen de kosten van deze dienst.

Financieel Beheer kan een verplicht onderdeel zijn van het minnelijk akkoord met uw 
schuldeisers.

Inkomensbeheer
Gezond financieel beleid: van groot belang voor elke onderneming

Inkomensbeheer, budgetbeheer, budgettering zijn termen die vaak door elkaar worden 
gebruikt en dezelfde betekenis hebben. Het betekent dat uw inkomen beheerd wordt. 
 
Met inkomensbeheer nemen wij (tijdelijk) uw financiële zaken uit handen, zowel zakelijk 
als privé. Een groot voordeel is dat u hierdoor alle ruimte heeft u te focussen op uw core-
business, dat waar u goed in bent.
 
Met inkomensbeheer worden uw geldzaken perfect geregeld*. Alle lopende betalingen 
worden tijdig voldaan*. Uiteraard heeft u te allen tijde inzage In uw financiële 
huishoudingen, houden wij u op de hoogte omtrent de status en geven wij u waar nodig 
concrete adviezen.

Het doel van inkomensbeheer is het stabiliseren van uw financiële situatie, zowel zakelijk 
als privé. Reguliere vaste lasten worden op tijd betaald zodat er geen nieuwe achterstanden 
ontstaan*. 
 
Niet-problematische schulden of achterstallige betalingen kunnen mogelijk binnen het 
inkomensbeheer afbetaald worden.
 
Inkomensbeheer kan een verplicht onderdeel zijn van het minnelijk traject/akkoord met uw 
schuldeisers. 

(*Mits de aanwezige gelden na reservering van o.a. uw lopende belastingverplichtingen dit toestaan)



 www.fimagroep.nl •  info@fimagroep.nl


