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Schadediscussies bij letsel en AOV van
zelfstandig ondernemers vragen om het
scheppen van duidelijkheid in complexe
situaties.
Bij berekeningen van het verlies aan
arbeidsvermogen in zowel loondienst als
zelfstandigensituaties
verzorgen
wij
desgewenst ook het bruto-nettotraject.
Begeleiding van ondernemers na uitval terug
in hun bedrijf of bij het opstarten van een
bedrijf vereist bedrijfseconomische kennis en
bedrijfskundig inzicht.
Er zijn zaken waar men behoefte heeft aan
onafhankelijke ﬁnanciële begeleiding van het
slachtoffer of zijn familie, bijvoorbeeld bij het
regelen van een hypotheek.
Incompanytrainingen zijn maatwerk en
verhogen speciﬁeke bedrijfseconomische
kennis en kunde in organisaties.

PRAKTIJKVOORBEELD 1:

De bedrijfseconomische diensten van
Heling & Partners
Achter elk ongeval of uitval van een zelfstandig
ondernemer zit een verhaal. Dit verhaal vertelt
over de situatie van de ondernemer en zijn bedrijf
vóór ongeval of uitval en de situatie na ongeval of
uitval. Het op objectieve wijze achterhalen van dit
‘verhaal achter de cijfers’ is het werk van onze
bedrijfseconomen. Als dit verhaal verteld is, kan er
een gefundeerde uitspraak gedaan worden over
verlies aan arbeidsvermogen of derving van
inkomen in AOV-kwesties.
Bij personenschadezaken dient voor het inschatten van het verlies aan arbeidsvermogen
aanvullend nog de hypothetische bedrijfssituatie
zonder het ongeval in kaart gebracht te worden
(zie schema hierboven). Hierbij dient marktonderzoek zoveel mogelijk de relatieve performance
van de ondernemer en zijn bedrijf in de branche
te objectiveren. Tevens geeft dit marktonderzoek
een doorkijk in de toekomstige ontwikkeling in die
speciﬁeke branche. Dit leidt tot een onderbouwd
beeld van de hypothetische bedrijfssituatie en
het verdienvermogen van de ondernemer, het
ongeval weggedacht.

Een 39-jarige assurantietussenpersoon kampt na een ongeval
met nek-/schouderklachten en hevige vermoeidheid en is hierdoor niet meer in staat langer dan 4 à 5 uur per dag te werken.
Deze ondernemer had sinds de oprichting van zijn bedrijf, in
2004, middels een succesvol schade-afhandelingsconcept bij
inkomensverzekeringen, zijn portefeuille zien groeien naar
meer dan 100 aangesloten bedrijven.
De provisieomzet was in de jaren gegroeid naar zo’n
€ 100.000,-- en een resultaat voor belasting van circa € 70.000,--.
De ondernemer draaide in de pioniersfase van zijn bedrijf
zo’n 60 uur per week. Hierbij moest hij zijn aandacht verdelen
tussen binnen- en buitendienstactiviteiten. In deze branche is
het noodzakelijk veel aan relatiebeheer te doen, anders droogt
de provisiestroom langzaam op. Na het ongeval was hij daartoe
niet meer in staat.
De mogelijke oplossing ter continuering van het bedrijf werd
gezocht in de verkoop van een gedeelte van de portefeuille.
De kopende partij zou dan in een samenwerkingsverband met
deze ondernemer het bedrijf voortzetten en de buitendienstactiviteiten voor zijn rekening nemen. Zo’n partij werd gevonden. Deze koper was ingevoerd in de verzekeringswereld
en kende de markt en het product. Een gevoelig spel van
onderhandelingen inzake de verkoop van 50% van de
portefeuille tegen betaling van goodwill volgde.
Heling & Partners heeft dit traject arbeidsdeskundig en bedrijfseconomisch begeleid waarbij onder andere advies en ondersteuning is gegeven over:
• de onderhandelingen met de koper;
• de wijze van overdracht van de portefeuille, de ﬁscale
consequenties en de ﬁnanciering hiervan door de koper;
• bemiddeling bij inschakeling van externe parijen, zoals
ﬁscalist en notaris, voor het vastleggen van zaken als
onderhandse leningen en vof-contract.
Op deze wijze kan de ondernemer verder met zijn bedrijf,
ontvangt hij een goodwillsom voor een deel van zijn
portefeuille en heeft Heling & Partners dus een bijdrage
kunnen leveren in de schadebeperking. ■

PRAKTIJK VOORBEELD 2:

Onze rapporten over het verlies aan arbeidsvermogen van zelfstandig ondernemers leveren een bijdrage
in het regelen van de schade (zie praktijkvoorbeeld 2).
Ook in rechtbankzaken worden onze bedrijfseconomen
ingeschakeld.
Met regelmaat komt het voor dat Heling & Partners,
na het uitbrengen van een rapport over het verlies
arbeidsvermogen, wordt gevraagd ook een rol te spelen
bij de re-integratie van deze ondernemer. Dit gebeurt
doordat wij ons reeds goed hebben kunnen verdiepen
in de speciﬁeke situatie van de ondernemer, ingelezen
zijn in de branche van de onderneming en cijfermatig de
bedrijfseconomische gang van zaken in het bedrijf goed
kunnen evalueren. Dat laatste is van belang om altijd de
vinger aan de pols te houden of het re-integratietraject
bijdraagt aan de schadebeperking of dat het een heilloze
weg is (zie ook praktijkvoorbeelden 1 en 3).
Slachtoffers van een ongeval worden vaak van het ene
op het andere moment geconfronteerd met een geheel
onbekende situatie in hun leven. Deze situatie heeft
meestal ook een ﬁnanciële kant waarbij het slachtoffer en
de familie ook op dat gebied bijgestaan moeten worden.
Het gaat hier niet over de schadekant van de zaak, maar
wel over advies en hulp bij bijvoorbeeld de ﬁnanciering
van een nieuwe woning of de verbouwing van de bestaande woning. Is de ﬁnanciering verantwoord? Tegen welke
risico’s moet het slachtoffer zich verzekeren en welke
lasten brengt dat met zich mee? Soms hebben
slachtoffers en familie behoefte aan assistentie van een
onafhankelijk adviseur die opkomt voor hun belangen
en die inzicht geeft in hun ﬁnanciële situatie (zie ook
praktijkvoorbeeld 4).

Een projectontwikkelaar was ten gevolge van een ongeval niet meer
in staat om én interim werk te verrichten tegen een uurtarief én
zelf projecten te entameren waar na een doorlooptijd van 7 à 8 jaar
een mogelijke succesfee werd uitgekeerd. Hierdoor werden na het
ongeval in zijn BV’s jarenlang verliezen geleden.
Hoe verdient een projectontwikkelaar geld? Hoe ﬁnanciert hij de
onderhanden zijnde projecten? Hoe genereert hij inkomen gedurende
de lange doorlooptijden van de projecten? Zijn de verliezen het gevolg
van verlieslatende projecten of zijn er andere oorzaken aan te wijzen?
De zaak zit op slot. Is er schade of niet?
Wij hebben in een analyse van deze zaak duidelijkheid verschaft in
de wijze waarop projectontwikkelaars opereren en het voor
partijen aannemelijk gemaakt dat deze ondernemer in staat is met zijn
onderhanden projecten een succesfee te genereren. Met onze
analyse hebben partijen de zaak weten te regelen. ■
PRAKTIJK VOORBEELD 3:

Een 30-jarige man, slachtoffer van een verkeersongeluk, kan ten
gevolge hiervan niet meer terugkeren in zijn eigen werk. Na een
aantal mislukte re-integratiepogingen in loondienst wordt besloten
een re-integratietraject op te starten als zelfstandig ondernemer.
Deze man had zijn hele leven al gesleuteld aan brommers en hierin
gehandeld. Dat was zijn lust en zijn leven. Na een jaar of 2 ‘freewheelen’ werd besloten de zaak toch maar eens te evalueren. Eén van onze
bedrijfseconomen kwam tot de slotsom dat de onderneming in de
voorbije periode alleen maar verliezen had geleden die deels vanuit
privé waren geﬁnancierd (overwaarde van woonhuis). Tevens was het niet
aannemelijk dat hij de zaak in de nabije toekomst renderend kon
maken. Hij zag overal handel in, maar was geen ondernemer. Hij had
onvoldoende zicht op wat er uiteindelijk verdiend werd op de vele
transacties. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. ■
PRAKTIJK VOORBEELD 4:

Een 20-jarige vrouw komt ten gevolge van een verkeersongeluk in
een rolstoel. Zij woont nog bij haar ouders en het huis is niet rolstoel toe- en doorgankelijk. Haar ouders overwegen een gelijkvloerse
woning aan te kopen.
Echter, zij vragen zich af of zij zich (los van een eventuele schade)
niet in een te wild avontuur storten. Wij werden gevraagd inzicht
te geven of de ﬁnanciering van de nieuwe woning verantwoord
was en wat de consequenties van de aankoop zouden zijn voor het
besteedbaar inkomen. Welke risico’s dienden afgedekt te worden?
Welke hypotheekconstructie kon het best gekozen worden?
In een later stadium zou assistentie verleend worden bij het
verkrijgen van een ﬁnanciering bij de bank. Ook werd geassisteerd
bij de onderhandelingen over de koop van het woonhuis.
Tijdelijk namen wij de ﬁnanciële regie over. ■

Ten slotte worden onze bedrijfseconomen nog al eens
gevraagd om workshops te houden of een cursus te
verzorgen om schadebehandelaars middels casuïstiek
te laten oefenen met het interpreteren van jaarstukken,
de bepaling van de derving van inkomen of het verlies
aan arbeidsvermogen.
Naast het verlenen van de bedrijfseconomische
diensten is Heling & Partners een onafhankelijk
arbeidsdeskundig en re-integratiebureau. Wij zijn al
meer dan 15 jaar actief in de personenschade en AOV.
Heling & Partners heeft jarenlange ervaring met het
hanteren van complexe en multidisciplinaire vraagstukken.
Wij beschikken over meerdere bedrijfseconomen.
Onze bedrijfseconomische analyses worden altijd
onderworpen aan een interne second opinion.
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