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Inleiding
Hierbij ontvangt u de rapportage inzake de carrouselintake ZZP. Deze intake is bedoeld om
in een zo vroeg mogelijk stadium te bepalen welke vorm van begeleiding het meest passend
is voor het bereiken van een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen. Betrokkene is
tijdens een afspraak gezien en/of onderzocht door 3 letselschadeprofessionals: de medisch
adviseur, de arbeidsdeskundige en de rekenkundig expert. Zij hebben ieder afzonderlijk met
betrokkene gesproken en hebben daarna onderling overleg gevoerd over de vraag welke
professional de meeste meerwaarde zal hebben in het vervolgtraject.
De rapportage is een verslag en geen advies in de traditionele zin van het woord. Conclusies
die worden getrokken zijn gebaseerd op de informatie van betrokkene en niet op
onderliggende (medische) stukken. Het gaat om een eerste indruk en nader onderzoek voor
een definitieve oordeelsvorming zal nodig zijn.
De rapportage bestaat uit vijf onderdelen:
Algemene informatie inzake betrokkene;
Verslag medisch adviseur;
Verslag arbeidsdeskundige;
Verslag rekenkundig expert;
Advies.

_____________________________________________

Algemene informatie betrokkene
Betrokkene is een ondernemer die, terwijl hij zijn auto bestuurde, op 12 mei 2017 op een
rotonde werd aangereden door een van rechts komende vrachtwagencombinatie.

_____________________________________________

Verslag medisch adviseur
Betrokkene vertelde mij dat de vrachtwagencombinatie hem aanreed met een snelheid van
ongeveer 20 tot 30 km/h. Hij werd aan de linkerzijde van zijn auto, een Mini, geraakt. De
Mini reed na de aanrijding op de twee rechterwielen een stukje door. Betrokkene was direct
na het ongeval in shock, hij ervoer toen geen duidelijke klachten. Zijn telefoon lag op de
bijrijdersstoel, maar is door de klap van de aanrijding door de auto gevlogen. Hij heeft ter
plekke met de wederpartij de zaken geregeld en hij heeft toen zelf de auto naar de garage
gereden, die op hele korte afstand van de ongevalslocatie lag. Hij heeft een vervangende auto
gekregen en is nog zelf naar huis gereden. Toen bemerkte hij misselijkheid, hoofdpijn en
klachten in de nek links. De misselijkheid is na een paar dagen hersteld. Hij heeft ten gevolge
van het ongeval geen hoofdtrauma opgelopen, is niet buiten bewustzijn geweest en heeft
geen geheugenverlies gehad. Na het ongeval heeft hij drie keer de huisarts bezocht, die hem
adviseerde om te blijven bewegen, maar niet overmatig lang met bijvoorbeeld te hond te
wandelen. Verwijzing voor fysiotherapie of een neuroloog achtte de huisarts niet geïndiceerd.
Sinds het ongeval ervaart betrokkene continu hoofdpijn en nekklachten. De hoofdpijn trekt
vanuit het achterhoofd links naar boven op het hoofd en is bonkend van aard. De hoofdpijn
neemt toe bij stress, drukte, fel licht of veel prikkels. Betrokkene gaat dan liggen in het
donker, en neemt paracetamol, wat een goede invloed heeft op de hoofdpijn. Deze kan echter
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na twee uur weer terugkomen. Betrokkene is sinds het ongeval erg vermoeid en gaat vroeger
naar bed dan voor het ongeval. Zijn nachtrust is goed, een enkele keer wordt hij ’s nachts
wakker van hoofdpijnklachten.
Sinds het ongeval zijn de klachten nog niet duidelijk verbeterd. Naast de hoofdpijn- en
nekklachten is er ook sprake van concentratieproblemen. Hij merkt met name dat hij na een
gesprek van ongeveer 45 minuten een verminderd concentratievermogen heeft. Dit leidt tot
beperkingen in zijn werk als zelfstandige. Recent heeft hij een beurs in Boedapest bezocht.
De vliegreis erheen, met een stoel zonder hoofdsteun, was onprettig. Na terugkomst van de
beurs bleef hij vier dagen moe.
Zijn sportfitness en hardlopen kan hij vanwege de nek- en hoofdpijnklachten niet meer
uitoefenen.
Hij gebruikt alleen zo nodig paracetamol voor de hoofdpijn.
De voorgeschiedenis is blanco, hij was alleen bekend met hooikoorts.
Utrecht, 23-03-2018
Candida Vuijk
Medisch adviseur

_______________________________________________

Verslag Arbeidsdeskundige
Betrokkene vertelde dat hij, toen hij één van zijn dochters naar school had gebracht, op een
voorrangsweg aangereden werd door een vrachtwagen. In eerste instantie is hij na
afhandeling van de schade met de chauffeur van de vrachtwagen zelf direct doorgereden naar
de garage. Hij heeft de auto daar gelaten en heeft een vervangende auto meegekregen. Thuis
bemerkte betrokkene extreme vermoeidheid. De dagen erna werden de klachten erger. Op
dit moment ervaart betrokkene nog klachten van hoofdpijn, pijn in de nek en schouders en
vermoeidheid. Betrokkene is bij de huisarts geweest en deze heeft hem geadviseerd rust te
nemen.
Betrokkene is getrouwd en samen met zijn vrouw heeft hij drie nog thuiswonende dochters.
Betrokkene heeft als hobby koken. Hij geniet hier erg van. Wij bespraken dat het goed is om
deze hobby te blijven uitvoeren, juist om te ontspannen.
Betrokkene vertelde uitgebreid en enthousiast over zijn bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf van
betrokkene betreft Holga B.V, het is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 600000. Na zijn HEAO opleiding en een carrière bij Philips als export manager en
vervolgens bij een Amerikaanse fabrikant van keukenapparatuur, is betrokkene in oktober
2001 als zelfstandige verder gegaan en heeft hij het bedrijf Holga B.V. opgericht. De
bedrijfsactiviteiten waren toen met name gericht op het zijn van Intermediair voor Europese
en Nederlandse klanten die verschillende keukenapparaten lieten maken in China en deze in
Europa en Nederland onder eigen naam op de markt brachten. Daarvoor moest betrokkene
producten in China zoeken en deze geschikt laten maken voor de Europese en Nederlandse
markt. Deze bedrijfsactiviteiten werden groter en betrokkene fungeerde eveneens als
Intermediair voor bedrijven als Blokker, Kruidvat en de Hema. Ook heeft betrokkene toen,
met enkele Chinese partners, een ‘melkopschuimer’ op de markt gebracht. Hij heeft hiervoor
een techniek bedacht die niet vergelijkbaar was met de reeds bestaande opschuimer van

4

Nespresso. Betrokkene heeft hiervoor patent gekregen en het product is verkocht aan merken
als Illy, Philips en Delonghi. Het bedrijf van betrokkene had in die tijd 14 medewerkers in
Nederland in dienst en 14 medewerkers in Hong Kong. In 2013, zo vertelde betrokkene, was
de groei eruit. Het patent was niet meer goed te handhaven en ook betrokkene zag er geen
uitdaging meer in. Hij vertelde dat hij zich geen manager voelde en toch een groot team
moest aansturen. Hij besloot de activiteiten te verkopen.
Vervolgens is betrokkene met andere activiteiten verder gegaan. Momenteel richt het bedrijf
zich op twee activiteiten:
-

-

De verkoop van diverse reinigingsmiddelen (tabletten, vloeistoffen, ontkalkers) voor
alle soorten professionele koffiemachines. De productie geschiedt in Duitsland.
Betrokkene is dit in eerste instantie met een partner in Australië begonnen en liet de
producten toen vanuit Australië komen. Nu is de productie naar Europa verplaatst.
Recent is een nieuwe business gestart in de verkoop en levering van hoogwaardige
espresso machines. De partner waarmee betrokkene dit samen doet bedient de
Amerikaanse markt en betrokkene bedient de Europese en de Aziatische markt.

Betrokkene heeft momenteel geen medewerkers in dienst. Wel werkt hij nauw samen met
diverse partners. Betrokkene vertelde dat hij gemiddeld 50/55 uur per week actief is voor zijn
bedrijf. Deze uren zijn onder te verdelen in:
-

Reizen: 40 %;
Computerwerkzaamheden: 20%;
Overleg, vergaderingen, beurzen en seminars: 30%;
Ondernemerstaken en administratie: 5%.

Betrokkene verzorgt zelf het overgrote deel van de facturatie. De vrouw van betrokkene
verzorgt de financiële administratie.
De werkzaamheden van betrokkene zijn aan te merken als fysiek licht tot matig van aard. Bij
de computerwerkzaamheden komt gebruik van beeldscherm, toetsenbord en muis voor.
Evenals concentratie, en zitten. Bij het reizen komt enkel zitten voor. Voor het voeren van
overleg en het bijwonen van beurzen en seminars is concentratie, verdelen van de aandacht,
overtuigen, hanteren van piekbelasting en hanteren van stress voor.
Betrokkene werkt momenteel wel door maar ervaart klachten. Hij is eerder vermoeid en heeft
last van hoofdpijn. Hij geeft niet de productiviteit zoals hij zou moeten hebben. Hij heeft
recent een zakenreis naar Chicago afgezegd. Dit zou voor hem nu te vermoeiend zijn,
verwacht hij. Betrokkene kon niet inschatten voor hoeveel procent hij nu arbeidsongeschikt
is. Zonder objectieve belastbaarheidsgegevens kan hier op arbeidsdeskundige gronden ook
geen uitspraak over worden gedaan. Aannemelijk is wel dat de productiviteit en de scherpheid
in het zaken doen nu niet aanwezig is. De lopende zaken gaan door, maar prospects zullen
nu niet op de voor betrokkene gebruikelijke manier worden benaderd.
Utrecht, 23-03-2018
Nelleke van Heeswijk
Arbeidsdeskundige

_______________________________________________
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Verslag Rekenkundig expert
Quick scan verdienvermogen
Onderdeel van de carrouselintake ZZP is het (op hoofdlijnen) in kaart brengen van het
verdienvermogen van betrokkene. Betrokkene is zelfstandig ondernemer. Sinds 16
september 2014 is hij werkzaam als directeur (DGA) van zijn onderneming, de besloten
vennootschap Holga B.V..
De omzet bestaat uit de te ontvangen managementvergoeding, overige vergoedingen en
doorberekende onkosten.
Verdienvermogen voor ongeval
De beschikbare jaarrekeningen van 2014 en 2015 zijn geanalyseerd. Het bedrijfsresultaat in
deze jaren is als volgt:
Holga B.V.

2014
€

Netto-omzet

€

%

37.734 100,0% 185.274

100,0%

Kostprijs
Brutowinst
Overige bedrijfsopbrengsten
Brutomarge

2015
%

0,0%

35.088

18,9%

37.734 100,0% 150.186

81,1%

0

0,0%

0

0,0%

37.734 100,0% 150.186

81,1%

28.862

Kosten
Personeelskosten (management fee)
Afschrijvingen
inventaris/vervoermiddelen

76,5%

93.846

50,7%

0,0%

7.691

4,2%

Huisvestingskosten

1.375

3,6%

1.395

0,8%

Verkoopkosten

4.721

12,5%

429

0,2%

0,0%

1.105

0,6%

2.833

7,5%

3.765

2,0%

750

2,0%

5.322

2,9%

38.541 102,1% 113.553

61,3%

Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Totaal kosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

-807

-2,1%

36.633

19,8%

-3

-

-690

-

Vennootschapsbelasting
Resultaat

-6.856
-810

-2,1%

29.087

15,7%

Box 1
Uit de aangiften inkomstenbelasting van 2014 en 2015 blijkt ten aanzien van box 1
(inkomsten uit werk en woning) een DGA-salaris van € 99.987,-- bruto per jaar. Daarnaast
is er sprake van diverse fiscale aftrekposten: premies voor inkomensvoorzieningen (lijfrente
en arbeidsongeschiktheidsverzekering) en aftrek eigen woning (resultante
eigenwoningforfait en aftrekbare hypotheekrente). Betrokkene geeft aan dat hij in 2015 de
AOV heeft beëindigd. Dit blijkt ook uit de vermelde premie in de aangifte IB van 2015
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Box 2
Ook is er sprake van inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). In 2015 is van het resultaat
over het boekjaar 2015 (€ 29.087,--) € 23.529,-- als dividend uitgekeerd. Het resterende
deel is ten gunste van de overige reserves gebracht. Het aanmerkelijk belang wordt belast
tegen een tarief van 25%.
Uit de aangifte blijkt ook dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de door de
B.V. ingehouden dividendbelasting over het uitgekeerde dividend te verrekenen met de
inkomsten-belasting. Deze verrekening bedraagt € 3.529,--.
Hypothetisch verdienvermogen na ongeval
Er is geen jaarrekening en aangiften inkomstenbelasting 2016 overlegd. Betrokkene geeft
aan dat de inkomsten in 2015 representatief zijn voor 2016.Op basis van voornoemde
inkomensgegevens zou in 2016 het netto inkomen van betrokkene € 94.740,-- hebben
bedragen. Voor 2017, in de situatie zonder ongeval, zou bij ongewijzigde omstandigheden
het netto inkomen uitkomen op € 94.914,--.1
Betrokkene geeft aan dat een toekomstige groei van de omzet van de bestaande business
niet ondenkbaar is. Er is potentie voor groei van het aantal klanten. Daarnaast is
betrokkene in februari 2017 samen met een compagnon een nieuwe activiteit gestart. Het
betreft de afzet van professionele koffiemachines voor de kleine horeca binnen Europa.
Volgens betrokkene is het de verwachting dat deze activiteit een omzet van circa
€ 800.000,-- kan genereren. Hiervan zou betrokkene een commissie van 10 tot 11%
ontvangen. Dit zou een extra omzet van € 80.000,-- tot € 88.000,-- voor Holga B.V.
betekenen. Gezien de mate van onzekerheid hieromtrent wordt in het kader van deze
analyse van dit aspect geabstraheerd.
Inkomen na ongeval
Het ongeval heeft recent plaatsgevonden. Gezien dit vroege stadium kan er derhalve nog
geen uitspraak worden gedaan over de mogelijk toekomstige impact van de
arbeidsongeschiktheid van betrokkenen op zijn verdienvermogen.
Utrecht, 23-03-2018
Erik-Jan Bakker
Rekenkundig expert

_______________________________________________

Advies
Met betrekking tot de medische informatie kan worden opgemerkt dat het ongeval pas recent
is gebeurd en het natuurlijke beloop kan nog worden gevolgd. Mochten de hoofdpijnklachten
echter in deze mate persisteren en ook de nekklachten en concentratieproblemen tot
beperkingen leiden, dan is te adviseren om deze klachten nog eens met de huisarts te
bespreken, zodat deze kan beoordelen of alsnog het opstarten van fysiotherapie of een
verwijzing naar een neuroloog geïndiceerd is. Het advies van de huisarts om in beweging te
blijven leeft betrokkene ook na, geadviseerd werd om hierbij de grenzen van de pijn en de
belastbaarheid goed in de gaten te houden.

1

Inkomen 2016-2017 zonder ongeval.
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Hoewel betrokkene momenteel doorwerkt, geeft hij zelf aan dat dit niet met dezelfde inzet is
als voor het ongeval. Betrokkene concentreert zich op die activiteiten die al lopende waren,
maar is niet in staat nieuwe initiatieven (verder) te ontwikkelen.
Uit de rekenkundige analyse komt voor 2017 bij ongewijzigde omstandigheden een netto
inkomen naar voren van € 94.914,--. In die analyse is nog geen rekening gehouden met het
door betrokkene geschetste groeiscenario.
Ons advies is om begin augustus (3 maanden na het ongeval) nogmaals navraag te doen
naar de lichamelijke klachten van betrokkene. Mochten er dan nog steeds klachten aanwezig
zijn die betrokkene hinderen bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden, dan is ons advies
om een arbeidsdeskundige te benoemen vanwege het niet geringe financiële belang.
Utrecht, 23-03-2018
Candida, Medisch adviseur
Nelleke van Heeswijk, Arbeidsdeskundige
Erik-Jan Bakker, Rekenkundig expert

_______________________________________________
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