
DEEL 2 – Hiaten bij personenschadeberekeningen voor ondernemers

In juli van dit jaar heb ik een artikel geplaatst over  Hiaten bij personenschadeberekeningen voor
ondernemers. Dit artikel is door vele mensen met belangstelling gelezen en heeft een aantal van hen
doen nadenken over  de inhoud ervan.  Vragen en  opmerkingen over  dit  interessante  onderwerp
hebben mij bereikt zodat al snel het idee bij mij ontstond om een vervolg te maken. Nu de materie
over  personenschadeberekeningen  voor  ondernemers  complex  is,  heb  ik  nagedacht  over  een
alternatieve manier van presenteren. Uiteindelijk kwam ik op de gedachte dat het uitwerken van een
voorbeeld met behulp van een modern rekenprogramma wellicht meer zegt dan duizend woorden.
Zodoende heb ik een video tutorial gemaakt die de in het artikel aangekaarte problematiek nader
behandelt. 

In grote lijnen richt de eerder door mij geuite kritiek in het artikel zich op het incompleet berekenen
van  personenschades  voor  ondernemers  doordat  balansposten  van  de  onderneming  vanaf  het
ongeval buiten beschouwing gelaten worden. Balansposten blijven echter ook na een ongeval het
inkomen van de ondernemer beïnvloeden en kunnen daardoor onverwachte effecten hebben op het
Netto Besteedbaar Inkomen. Niet het gemiddelde bruto inkomen – dat veelal vastgesteld is aan de
hand van een DuPont analyse – bepaalt de schade doch het Netto Besteedbaar Inkomen. Door de
balansposten bij de berekening te betrekken, kan een schadebedrag makkelijk 25% of meer gaan
afwijken t.o.v. een berekening zonder balansposten. 

In  combinatie  met  de  eerder  geconstateerde  fouten  in  de  bekende  rekenprogramma's  (zie  mijn
artikel Het berekenen van personenschades vraagt om een verbeterde aanpak) is een opmerkelijke
situatie in de markt ontstaan. Een situatie met incorrect berekenende personenschades die geleid
heeft  tot  een  mix  van  te  hoge  schadebedragen  die  verzekeraars  hebben  betaald  en  te  lage
schadevergoedingen die slachtoffers hebben ontvangen.

Ik  wens  u  veel  kijk-  en  luisterplezier  bij  het  volgen  van  de  video  tutorial  “Ondernemers  en
Personenschadeberekeningen” die op YouTube via deze link te bekijken is.

September 2020,

Vincent van den Bogert.

https://www.linkedin.com/pulse/hiaten-bij-personenschadeberekeningen-voor-vincent-van-den-bogert-cfp/?trackingId=5ZeUyruCpORB2zcshmo0NA==
https://www.linkedin.com/pulse/hiaten-bij-personenschadeberekeningen-voor-vincent-van-den-bogert-cfp/?trackingId=5ZeUyruCpORB2zcshmo0NA==
https://youtu.be/UwQLh-pBVk8
https://www.linkedin.com/pulse/het-berekenen-van-personenschades-vraagt-om-een-van-den-bogert-cfp/


Als rekenkundige, financieel adviseur en software ontwikkelaar is Vincent van den Bogert vanaf
1998 directeur/eigenaar van het bedrijf Vinplan.Apps. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van
software voor de financiële industrie (personenschades en financiële planning) en het uitvoeren van
rekenopdrachten  in  de  personenschadebranche.  Vincent  van  den  Bogert  heeft  jarenlang  als
gecertificeerd  financieel  planner  gewerkt  waarbij  de  dienstverlening  primair  gericht  was  op
ondernemers en vermogende particulieren.

https://www.vinplanapps.com/
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