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Samenvatting, conclusie en advies 

Samenvatting en conclusie 
 

Algemeen 

De heer Otten (63 jaar) verleent vanaf 2015 ondersteunende diensten aan personen bij sociaal, 

maatschappelijke en juridische vraagstukken en geschillen. De werkzaamheden worden 

verricht onder de naam De Werkgroep met als rechtsvorm een eenmanszaak. 

 

De Werkgroep is door de heer Otten in het leven geroepen met het doel de in zijn visie 

onterecht ingehouden AWBZ-premies terug te vorderen. Binnen De Werkgroep heeft  

de heer Otten een coördinerende rol. Hij werkt nauw samen met vakspecialisten die tot 

dusverre op vrijwillige basis de werkzaamheden hebben verricht. 

 

Uit de website van De Werkgroep blijkt dat binnenkort een groep van juristen en fiscalisten 

namens de deelnemende leden beginnen met de voorbereidingen voor het voeren van een 

gezamenlijke AWBZ-procedure. De (minimale) inkomsten van De Werkgroep bestonden de 

afgelopen jaren uit donaties en eenmalige eigen bijdragen van leden. Van een commerciële 

bedrijfsopzet is geen sprake. 

 

De AWBZ-gerelateerde werkzaamheden zullen vanaf januari 2020 worden overgebracht naar 

een andere organisatie. De Werkgroep, ofwel de heer Otten, zal daar geen bemoeienissen 

meer mee hebben. Hij zal zich dan op andere kwesties richten. Hierbij kan worden gedacht aan 

vraagstukken en geschillen op uiteenlopend sociaal, maatschappelijke en juridisch vlak.  

 

Aanleiding aanvraag  

Omdat de inkomsten van de heer Otten niet voldoende zijn om in de kosten van levens-

onderhoud te voorzien en om aan de financiële verplichtingen te voldoen, doet hij een beroep 

op het Bbz 2004 voor tijdelijke inkomensondersteuning. 

 

Bevindingen  

 De heer Otten kan worden aangemerkt als startende ondernemer. Hij voldoet aan de 

criteria van het begrip zelfstandige volgens het Bbz 2004.  

 Wij zijn positief over de sociale en communicatieve vaardigheden van de heer Otten. 

 De heer Otten heeft met name in de reclamebranche diverse loondienstfuncties bekleed. 

Afgezien van de huidige werkzaamheden is van aantoonbaar relevante kennis en ervaring 

op diverse (rechts)gebieden geen sprake.  

 De uitwerking van het bedrijfsplan is matig en van een vastomlijnd concept is geen sprake. 

Diverse relevante aspecten dienen nog nader te worden ingevuld en uitgediept.  
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 De toenemende juridisering van de maatschappij biedt kansen voor juridische 

dienstverlening. Daarentegen neemt ook het aantal juridische adviesbureaus sterk toe. 

Deze concurreren veelal op prijs en zijn gemakkelijk te benaderen voor consumenten. 

 De branche wordt gekenmerkt door digitalisering en branchevreemde partijen. 

 De door IMK berekende taakstellende brutowinst van € 32.500 wordt niet haalbaar geacht.  

 

Conclusie 

Het te starten bedrijf wordt als niet-levensvatbaar beoordeeld. 

Advies 
 

Aanbevelingen aan de heer Otten 

Wij adviseren om: 

 Een functie in loondienst te zoeken.  

 Mogelijk kan de partner van de heer Otten eveneens een (parttime) loondienstfunctie 

vervullen die, vanwege de gezondheidsproblemen, lichamelijk niet te belastend zal zijn. Wij 

denken hierbij bijvoorbeeld aan het verrichten van administratieve c.q. ondersteunende 

werkzaamheden. 

 De bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te 

passen, en mogelijk ook de handelsnaam. 

 

Advies aan Halte Werk Zelfstandigenloket 

Wij adviseren Halte Werk Zelfstandigenloket de Bbz-aanvraag van de heer Otten af te wijzen, 

omdat het te starten bedrijf niet levensvatbaar is. Niet levensvatbaar wil zeggen dat wij 

verwachten dat na bijstandverlening het inkomen niet toereikend is voor de voortzetting van het 

bedrijf en voor de voorziening in de kosten van het bestaan (artikel 1c en artikel 2 lid 1a van het 

Bbz 2004). 

 

Wij hebben de conclusie en het advies, zoals weergegeven in deze rapportage, telefonisch met 

de heer Otten besproken. De heer Otten heeft het advies ter kennisgeving aangenomen. 
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1. Situatie ondernemer en aanleiding aanvraag 

Aanleiding opdracht  

De heer Otten heeft bij Halte Werk Zelfstandigenloket een Bbz-aanvraag ingediend. Uit het 

inlichtingenformulier blijkt dat hij heeft gevraagd om een Bbz-uitkering voor de duur van  

6 maanden. 

 

Halte Werk Zelfstandigenloket heeft IMK gevraagd een uitgebreide adviesrapportage op te 

stellen zoals omschreven in artikel 56 van het Bbz 2004 en artikel 5 van de Regeling 

financiering en verantwoording Ioaw, Ioaz en Bbz 2004. De financieringsmogelijkheden, de 

exploitatievooruitzichten en de levensvatbaarheid van het bedrijf van de heer Otten zijn 

onderzocht. De resultaten zijn in deze adviesrapportage weergegeven. 

 

Procedurele gegevens  

Adviesopdracht verstrekt 21 november 2019 

Adviesaanvraag bij IMK binnengekomen 21 november 2019 

Opdrachtbevestiging verstuurd 21 november 2018 

Afspraakbevestiging verstuurd 25 november 2018 

Bedrijfsbezoek 2 december 2018 

 

Opdrachtverantwoording 

Bij dit onderzoek is onder meer gebruikgemaakt van informatie uit: 

 Het Bbz-inlichtingenformulier. 

 De aangiften inkomstenbelasting van 2016, 2017 en 2018. 

 De inkomsten van januari 2019 tot en met bezoekdatum. 

 De mondelinge informatie verkregen tijdens het adviesgesprek. 

 Het bedrijfsplan. 

 

Historie ondernemer en bedrijf 

De heer Otten heeft, na het afronden van een vwo-opleiding, een opleiding aan het grafisch 

lyceum genoten. Door de jaren heen heeft hij diverse loondienstfuncties binnen de 

reclamebranche bekleed. In 2014 is, als gevolg van een geschil met de werkgever, de 

arbeidsovereenkomst beëindigd. Sindsdien is er sprake van een uitkeringssituatie.  

 

In oktober 2015 heeft de heer Otten zich ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel. De handelsnamen zijn Rob Otten Producties en De Werkgroep. De rechtsvorm is 

een eenmanszaak. De bedrijfsomschrijving luidt: ondersteunende diensten ten behoeve van 

mediaproductie. 
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De daadwerkelijke werkzaamheden zijn gericht op (het coördineren van) sociaal, 

maatschappelijke en juridische diensten. Deze werkzaamheden worden onder de naam  

De Werkgroep verricht. Van omzet genererende activiteiten is door de jaren heen geen sprake 

geweest. De inkomsten bestonden alleen uit donaties en eigen bijdragen van leden.  

 

Inmiddels is de bijstandsuitkering van de heer Otten beëindigd en is hij verwikkeld geraakt in 

een juridische procedure hieromtrent met de gemeente. 

 

De heer Otten bewoont, samen met zijn echtgenote en hun 24-jarige zoon, een huurwoning op 

het adres Bonoort 3 te Broek op Langedijk. Mevrouw Otten heeft gedurende de achterliggende 

jaren verscheidene loondienstfuncties vervuld waaronder als directiesecretaresse. Om 

gezondheidsredenen is zij volgens mededeling niet in staat om werkzaamheden in loondienst te 

verrichten. Zij ondersteunt haar levenspartner bij de uitvoerende werkzaamheden van  

De Werkgroep. 

 

Aanleiding aanvraag 

De heer Otten heeft het voornemen om de huidige werkzaamheden te vercommercialiseren. 

Omdat het inkomen niet voldoende is om in de kosten van levensonderhoud te voorzien en om 

aan de financiële verplichtingen te voldoen, verzoekt hij om periodieke inkomensondersteuning 

gedurende een periode van 6 maanden. Hij doet hiertoe een beroep op het Bbz 2004.  
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2. Persoonlijke en zakelijke gegevens 

2.1 Persoonlijke gegevens 

Ondernemer  

Naam  de heer R.J. Otten 

Adres Bonoort 3 

Postcode en plaats 1721 JE Broek op Langedijk 

Telefoonnummer 06 51 29 84 97 

Geboortedatum 21 oktober 1956 

Burgerlijke staat gehuwd 

Gezinssituatie 1 meerderjarige (studerende) zoon inwonend 

  

Partner  

Naam mevrouw M. Reitsma 

Geboortedatum 1 november 1961 

  

Inkomsten buiten bedrijf of beroep  

Zorgtoeslag € 319 per maand 

Huurtoeslag € 199 per maand 

  

Verplichtingen buiten bedrijf of beroep  

Huur € 652 per maand 

Zorgverzekering 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering  

€ 240 per maand 

niet afgesloten 
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2.2 Zakelijke gegevens 

Algemeen  

Handelsnamen Rob Otten Producties 

De Werkgroep* 

Adres Bonoort 3 

Postcode en plaats 1721 JE Broek op Langedijk 

Telefoonnummer 06 51 29 84 97  

E-mailadres rob.otten@outlook.com 

Website www.dewerkgroep.com  

Aard van het bedrijf sociaal, maatschappelijke en juridische 

dienstverlening** 

Juridische bedrijfsvorm eenmanszaak (rechtsvorm zal worden 

gewijzigd in een besloten vennootschap, 

stichting of vereniging) 

  

* Uit correspondentie van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat deze 

handelsnaam al bestaat. 

** Uit gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de 

bedrijfsomschrijving luidt: ondersteunende diensten ten behoeve van mediaproductie. 

http://www.dewerkgroep.com/
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3. Juridische criteria Bbz-regeling 

In het onderstaande schema wordt weergegeven en getoetst of de heer Otten voldoet aan de 

criteria van het begrip zelfstandige volgens het Bbz 2004.  

 

Is gestart vanuit een werkloosheidssituatie 

zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid letter b? 

Ja 

  

Is de zelfstandige een redelijke termijn (langer 

dan 1,5 jaar; artikel 2, eerste lid letter a Bbz 

2004) gevestigd? 

Nee* 

  

Wordt voldaan aan het vereiste ‘aangewezen 

zijn op arbeid in bedrijf’ voor de voorziening in 

het bestaan zoals bedoeld in artikel 1 letter b? 

Ja 

  

Is er sprake van voorliggende voorzieningen? Nee  

 

Bestemmingsplan  

 

 

Akkoord 

Rechtmatige vestiging Ja, er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 

 

Toelichting 

*De heer Otten is vanaf 2015 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel. Uit de aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaren blijkt dat hij geen 

ondernemer was voor de inkomstenbelasting.  

 

De heer Otten kan worden aangemerkt als startende ondernemer. Hij voldoet aan de criteria 

van het begrip zelfstandige volgens het Bbz 2004.  
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4. Ondernemerscompetenties 

4.1 Ondernemerscapaciteiten 

In onderstaand schema geven wij onze visie op de ondernemerscompetenties van  

de heer Otten. Wij baseren dit op de door hem verstrekte gegevens, de bedrijfsvoering en het 

beeld dat wij van de ondernemer hebben gekregen tijdens het onderzoek. 

 

Vakbekwaamheid  

Relevante opleiding; (werk)ervaring. 
    

     

Commercieel inzicht 

Visie; marketing; marktontwikkelingen. 
    

     

Verkoopvaardigheden 

Mate van acquisitie; communicatie. 
    

     

Financieel inzicht  

Begroten; budgetteren; administratie. 
    

     

Houding en motivatie 

Initiatieven; creativiteit; doelgerichtheid. 
    

  ■ Matig ■ Voldoende ■ Goed 

 

Toelichting 

Voor een succesvolle commerciële exploitatie van het beoogde bedrijf is louter de kennis en 

ervaring die is opgedaan met de huidige werkzaamheden niet voldoende.  

 

Het op een passende wijze kunnen exploiteren van een dergelijk bedrijf vergt het uiterste van 

de ondernemersvaardigheden. Het beschikken over bijzondere kwaliteiten op commercieel 

gebied en bovengemiddelde relevante kennis en ervaring op diverse terreinen is een vereiste. 

Wij hebben niet de indruk dat de heer Otten hierover in voldoende mate beschikt. Hij heeft geen 

juridische opleiding genoten c.q. een juridische achtergrond. Dit vinden wij een tekortkoming in 

de beoogde bedrijfsopzet. 

 

Wij hebben de indruk dat met de huidige voorbereidingen een (commerciële) exploitatie 

proefondervindelijk tot stand zal komen. Dit is geen goede basis als vertrekpunt.  
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5. Commerciële analyse 

5.1 Omschrijving bedrijf 

Bedrijfsprofiel historie 

De heer Otten richt zich op (het coördineren van) sociaal, maatschappelijke en juridische 

diensten. De werkzaamheden worden verricht onder de naam De Werkgroep. 

 

De Werkgroep is in het leven geroepen met het doel de in de visie van de heer Otten onterecht 

ingehouden AWBZ-premies over de periode 2001 tot en met 2013 terug te vorderen.  

De heer Otten geeft aan dat dit ten onrechte is ingehouden door de Belastingdienst en terug 

zou moeten naar de belastingbetaler. Dit zou volgens hem neerkomen op omgerekend 

duizenden euro’s per persoon die in aanmerking zouden komen voor een claim.  

 

Uit de website van De Werkgroep blijkt dat binnenkort een groep van juristen en fiscalisten 

namens de deelnemende leden beginnen met de voorbereidingen voor het voeren van de 

gezamenlijke AWBZ-procedure. 

 

De deelnemende leden dienen een eenmalige eigen bijdrage te betalen van € 50 per persoon. 

De inkomsten van De Werkgroep bestonden tot dusverre alleen uit deze bijdragen en donaties. 

Tijdens onze contacten meldde de heer Otten dat hij zich vanaf januari 2020 niet langer met de 

AWBZ zal bezighouden. Dit wordt overgedragen aan een andere organisatie.  

 

Bedrijfsprofiel vanaf 2020 

Vanaf januari 2020 zal de heer Otten de koers van het bedrijf wijzigen door zich vanaf dan op 

andere kwesties te richten. Hierbij kan worden gedacht aan zaken en geschillen op het vlak van 

(sociale) huisvesting, toeslagen en belastingen, uitkeringen, schulden, alimentatie, 

incassoprocedures, verzekeringen etc.  

 

De heer Otten heeft met name een ondersteunende en coördinerende rol binnen de 

organisatie. Zo komen hulpvragen en meldingen op 1 centraal punt binnen, bij de heer Otten. 

Hij neemt de betreffende kwestie door en schakelt vervolgens een derde in. Hierbij kan worden 

gedacht aan juristen, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, fiscalisten etc. Vanuit 

privacyoverwegingen kon de heer Otten hier geen verdere mededelingen over doen.  

 

Locatie 

De werkzaamheden worden vanuit de privéwoning gecoördineerd. 
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Doelgroep 

De heer Otten richt zich op personen die, om uiteenlopende redenen, geen gebruik willen, 

kunnen of mogen maken van de huidige daartoe aangewezen instanties. Hierbij kan volgens 

mededeling worden gedacht aan instanties als de Belastingdienst, Jeugdzorg, financiële 

instellingen, verzekeringsmaatschappijen, schuldhulporganisaties en gemeenten.  

 

Prijsstelling 

Met het overdragen van de AWBZ-kwesties vanaf januari 2020 zullen volgens mededeling de 

inkomsten bestaan uit 3 bronnen, te weten een vaste bijdrage van € 50 per persoon per jaar, 

donaties en projecten (opbrengsten claims). Deze vaste bijdrage is een verplichte bijdrage 

waarvoor een factuur verstuurd wordt.  

 

De heer Otten heeft geen onderzoek gedaan waaruit zou moeten blijken of de doelgroep bereid 

is om zich tegen het voorgenoemde tarief bij hem aan te sluiten. Wij hebben niet de indruk dat 

een dergelijke tariefstelling bedrijfseconomisch verantwoord is.  

 

Er zal een beroep op vakspecialisten worden gedaan die tegen marktconforme tarieven de 

werkzaamheden zullen verrichten (en niet langer op vrijwillige basis zoals dat tot dusverre zou 

zijn gebeurd). Een verdere toelichting hieromtrent is achterwege gebleven. 

 

Promotie en marktbewerking 

De diensten worden via de website www.dewerkgroep.com onder de aandacht gebracht. De 

website oogt professioneel en heeft een informatief karakter. Onderstaand een impressie van 

de homepage van de website. 

 

http://www.dewerkgroep.com/
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Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van social media als Facebook, Twitter en LinkedIn. 

Inmiddels zouden er vele personen lid zijn van de Facebook-groep. De heer Otten stelt over 

een uitgebreid netwerk te beschikken.  

5.2 Branche-informatie  

De samenleving is door de grote hoeveelheid wet- en regelgeving ingewikkelder geworden en 

tegelijkertijd is de consument mondiger. Daardoor ontstaan vaker rechtsproblemen en hebben 

mensen vaker behoefte aan juridisch advies. Deze trend verklaart ook de al jaren stijgende 

belangstelling voor een rechtsbijstandverzekering.  

 

De toenemende juridisering van de maatschappij biedt kansen voor juridische dienstverlening. 

Daarentegen stijgt ook het aantal juridische adviesbureaus waaronder gespecialiseerde en 

hoogopgeleide zzp’ers. Deze concurreren veelal op prijs en zijn (online) gemakkelijk te 

benaderen voor consumenten. 

 

Binnen de juridische dienstverleners is een stijging van het aantal nichekantoren, 

gespecialiseerd in een bepaalde sector of rechtsgebied, waar te nemen. Zij spelen in op de 

toenemende vraag naar specialistische kennis. 

 

Steeds meer informatie is door digitalisering zelf te vinden, hetgeen leidt tot transparantie in de 

markt. Tevens biedt dit mogelijkheden voor het maken van onderscheid in tarieven en de 

benadering van klanten. Het aanbod van juridische dienstverlening verandert onder invloed van 

technologische ontwikkelingen.  

 

Kunstmatige intelligentie (Legal Robot) vergroot de efficiëntie waarmee juridische 

dienstverleners kunnen werken. Zo kan met behulp van software worden bepaald welke 

documenten in een zaak relevant zijn, welke argumenten het meest effectief zijn en welke 

manier van pleiten, schrijven of onderhandelen het beste werkt. Door automatisering en 

robotisering wordt er in toenemende mate gezocht naar procesoptimalisatie en 

kostenbesparing.  

 

De wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen (een deel 

van) de kosten vergoed krijgen. De Raad voor de Rechtsbijstand regelt dit. De vergoedingen en 

het maximaal aantal uren dat per zaak wordt vergoed, is de laatste jaren verlaagd. Dit maakt 

het minder interessant voor bijvoorbeeld een advocaat om toevoegingszaken te doen. De 

geplande bezuinigingen op de rechtsbijstand zijn voorlopig van de baan (bron: CBS, Rabobank, 

ABN AMRO en IMK Kenniscentrum). 
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5.3 Marktmogelijkheden 

Concurrentieverhoudingen  

Gelet op het dienstenaanbod van de heer Otten kan worden gesteld dat er sprake is van een 

forse concurrentie. Naast de commerciële bureaus zijn er diverse overheidsinstanties die zich 

belangeloos op de markt begeven. De diensten die door de heer Otten worden aangeboden, 

komen overeen met die van vele aanbieders. Van onderscheidend vermogen is in onze optiek 

onvoldoende sprake. 

 

Ondanks de enorme arbeidsinzet van de heer Otten (vele uren) is van noemenswaardige 

inkomsten geen sprake geweest. De commerciële resultaten zijn tot dusverre teleurstellend. 

 

Om in dit competitieve speelveld voldoende bestaansrecht te creëren en te behouden, moet 

een ondernemer aandacht geven aan een duidelijke bedrijfspositionering en een doordacht 

bedrijfsbeleid. Specialisatie en diversificatie bieden in deze markt onderscheidend vermogen.  

 

Tijdens onze contacten heeft de heer Otten de bedrijfsplannen onvoldoende concreet uiteen 

kunnen zetten. Diverse relevante aspecten omtrent de bedrijfsvoering dienen nog nader in kaart 

te worden gebracht.  

 

Marktperspectief 

De marktmogelijkheden zullen vanaf januari 2020 weer opnieuw moeten worden ontgonnen. In 

de branche zijn op de verschillende rechtsgebieden vele gespecialiseerde bedrijven actief die 

over forse concurrentievoordelen beschikken. 

 

Op basis van de interne en de externe analyse hebben wij onvoldoende aanknopingspunten om 

te veronderstellen dat de heer Otten gezien de beoogde bedrijfsopzet binnen afzienbare tijd de 

markt succesvol zal weten te bewerken.  
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6. Financiële analyse 

6.1 Financiële positie 

De globale zakelijke vermogenspositie in bijlage 1 is opgesteld aan de hand van de beschikbare 

gegevens en gedane mededelingen.  

 

Tevens is in bijlage 1 een specificatie van de privébezittingen en -schulden en een overzicht 

van het eigen en het totaalvermogen van de heer en mevrouw Otten opgenomen. Bij de 

waardering van het totale vermogen is rekening gehouden met de grondslagen van het 

Bbz 2004. 

 

Zakelijk vermogen  

 De dagwaarde van inventaris (meubilair, computerapparatuur) wordt geraamd op € 500. 

 Aangegeven werd dat het totaalbedrag dat leden nog dienen te betalen € 1.700 bedraagt. 

Er blijken weinig leden te zijn die de vrijwillige bijdrage van € 50 betalen. 

 Van zakelijke schulden zou geen sprake. 

 
Privévermogen 

 Er wordt beschikt over een Opel Meriva van het bouwjaar 2007. De dagwaarde wordt 

geraamd op circa € 3.000. 

 De totale schulden bedragen, voor zover bekend, circa € 5.000. Dit heeft onder meer 

betrekking op nog te betalen gemeentelijke heffingen, nutsvoorzieningen, 

verzekeringsmaatschappijen etc. Met alle schuldeisers zijn volgens mededeling 

betalingsregelingen getroffen. Uit de bankafschriften blijkt dat er in totaal € 150 per maand 

aan betalingsregelingen is getroffen.  

 Gezien de huidige situatie is het de verwachting dat de schulden snel zullen oplopen. 

 Daarnaast is de heer Otten verwikkeld in een aantal juridische procedures waaronder met 

de gemeente en de Belastingdienst. De juridische en financiële afwikkeling is nog niet 

geschied. Er wordt nog geen duidelijkheid verkregen ten aanzien van de uit de gerechtelijke 

procedures voortvloeiende vorderingen c.q. schulden (p.m.). Voorgenoemde staat verlening 

van bijstand in de weg. Eventuele schulden/boetes etc. kunnen immers bedreigend zijn 

voor de continuïteit van de exploitatie.  

 
Vermogenspositie  

Het totaal eigen vermogen (zakelijk en privé) van de heer en mevrouw Otten is per saldo 

€ 1.500 negatief.  
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Bbz-ondersteuning  

Omdat de inkomsten niet voldoende zijn om in de kosten van levensonderhoud te voorzien en 

om aan de financiële verplichtingen te voldoen, verzoekt de heer Otten om periodieke 

inkomensondersteuning. Hij doet hiertoe een beroep op het Bbz 2004. 

6.2 Taakstellende begroting 

In bijlage 2 is de door IMK opgestelde taakstellende begroting opgenomen. Hierin is de 

minimaal te behalen brutowinst berekend op basis van de te verwachten bedrijfskosten en 

privéonttrekkingen. 

 

Omzetraming bedrijfsplan 

De heer Otten is in het bedrijfsplan uitgegaan van de volgende omzet (inkomsten). De 

bedragen zijn afgerond; 

 2020: € 26.000 waarvan € 5.000 donaties, € 13.000 projecten en € 8.000 contributies. 

 2021: € 31.000 waarvan € 6.000 donaties, € 15.500 projecten en € 9.500 contributies. 

 2022: € 37.000 waarvan € 7.000 donaties, € 19.000 projecten en € 11.000 contributies. 

 

De contributies hebben betrekking op de vaste bijdrage van € 50 per persoon per jaar. De 

inkomsten van projecten hebben betrekking op de opbrengsten uit hoofde van claims. De door 

de heer Otten begrote omzet is niet gebaseerd op een onderzoek naar de marktmogelijkheden. 

 

Tijdens onze contacten meldde de heer Otten dat er in 2018 afgerond € 5.400 aan inkomsten 

vanuit donaties en eenmalige bijdragen van leden zijn behaald en in 2019 afgerond € 4.000. 

Deze gegevens zijn niet verwerkt in de aangiften inkomstenbelasting van de heer Otten. Uit 

aangeleverde kasboekgegevens blijkt overigens dat het bedrag aan inkomsten in 2019 tot 

dusverre aanmerkelijk lager ligt dan hetgeen mondeling is toegelicht tijdens onze contacten. 

 

Vanaf januari 2020 zullen deskundigen tegen marktconforme tarieven worden ingehuurd. 

Voorheen werden deze werkzaamheden op vrijwillige basis verricht. Dit zal niet langer aan de 

orde zijn. Tegen welke tarieven deskundigen zullen worden ingehuurd, is volgens mededeling 

nog niet bekend. Een dergelijke vaste en lage bijdrage van € 50 per persoon per jaar staat niet 

in verhouding tot de kosten met betrekking tot de inhuur van een deskundige. Voor wat betreft 

die kosten geeft de Prijzen- & Tarievengids de volgende bedragen per uur: starttarief € 75, 

midden tarief € 160 en hoog tarief € 360 per uur. 

 

Hierbij merken wij op dat elke zaak van de heer Otten het zakelijk vermogen versneld zal gaan 

uithollen. De door de heer Otten gehanteerde tarieven zijn bedrijfseconomisch niet verantwoord 

te noemen. 
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Uit het bedrijfsplan blijkt dat het grootste deel van de exploitatiekosten betrekking heeft op die 

van vervoer en (online) marketing. Een verdere specificatie ontbreekt. Wij hebben de indruk dat 

diverse kosten te laag zijn ingeschat c.q. ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten. De door 

de heer Otten aangereikte exploitatieprognose achten wij te rooskleurig van aard en niet reëel.  

 

Taakstellende begroting (genormaliseerde bedrijfsexploitatie) 

Bij het opstellen van de taakstellende begroting hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 De jaarlijkse privé-uitgaven van de heer en mevrouw Otten zijn begroot op circa € 19.500 

exclusief inkomensheffingen. Hierbij hebben wij ook rekening gehouden met de voor hen 

geldende (en afgeronde) jaarnorm.  

 De bedrijfskosten zijn begroot op basis van de bekende gegevens, de verkregen 

toelichtingen en een minimaal normaal geacht niveau. 

 Er is rekening gehouden met vervangingsinvesteringen dan wel met een reservering voor 

onvoorziene omstandigheden. 

 De taakstellende brutowinst bedraagt minimaal € 32.500 per jaar.  

 

Oordeel haalbaarheid taakstellende begroting 

Op grond van het onderzoek, waarbij wij onder andere aandacht hebben besteed aan de 

commerciële en financiële aspecten van de beoogde bedrijfsvoering, mede in relatie tot de 

marktkenmerken, achten wij de taakstellende brutowinst van € 32.500 niet haalbaar. 
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Bijlage 1 

 
Financiële positie 
 
(x € 1.000) per 

 bezoek 

 globaal 

Vaste activa:  

  Inventaris 0,5 

 ──── 

  Totaal vaste activa 0,5 

  

Vlottende activa:  

 ──── 

  Totaal vlottende activa 0,0 

 ──── 

Totaal activa 0,5 

 ════ 

  

  

Eigen vermogen 0,5 

  

Langlopende schulden:  

 ──── 

  Totaal langlopende schulden 0,0 

  

Kortlopende schulden:  

 ──── 

  Totaal kortlopende schulden 0,0 

 ──── 

Totaal passiva 0,5 

 ════ 
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Eigen vermogen 
 
(x € 1.000)  per 

  bezoek 

  globaal 

Zakelijk eigen vermogen:   

  Totaal activa  A 0,5 

  Af: lang- en kortlopende schulden  0,0 

  ──── 

  Zakelijk eigen vermogen B 0,5 

  ════ 

   

Privé eigen vermogen:   

  Privébezittingen:   

     Auto      3,0 

     Totaal privébezittingen C 3,0 

  Privéschulden:   

     Schulden totaal (p.m.)      5,0 

     Totaal privéschulden  5,0 

  ──── 

  Privé eigen vermogen D -2,0 

  ════ 

   

Eigen vermogen (B + D)  -1,5 

  ════ 
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Bijlage 2 

 
Exploitatieoverzicht 
 
(x € 1.000) taakst. 

 begroting 

 IMK 

  

Brutowinst 32,5 

  

Exploitatiekosten:  

  Inventariskosten 1,0 

  Reis- en verblijfskosten 2,5 

  Verkoopkosten 1,5 

  Overige kosten 5,0 

  Afschrijvingen 0,5 

  Financiële lasten 0,5 

 ──── 

Totale kosten 11,0 

  

 ──── 

Resultaat 21,5 

  Privéonttrekkingen -20,5 

 ──── 

Mutatie eigen vermogen 1,0 

 ════ 
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Specificatie onttrekkingen 
 
(x € 1.000) taakst. 

 begroting 

 IMK 

Onttrekkingen:  

  Huishouding 4,5 

  Huur woning 4,0 

  Overige woonlasten 3,0 

  Premie (zorg)verzek. (eigen bijdrage) 2,0 

  Betalingsregelingen schulden 2,0 

  Ongespecificeerd 4,0 

 ──── 

  Totaal privé-uitgaven 19,5 

  Inkomstenbelasting en premies 1,0 

 ──── 

Totaal onttrekkingen 20,5 

 ════ 
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Bijlage 3 

 
Liquiditeitsontwikkeling 
 
(x € 1.000) taakst. 

 begroting 

 IMK 

Resultaat 21,5 

  Privéonttrekkingen -20,5 

 ──── 

Vermogensontwikkeling 1,0 

  Vrijval afschrijvingen 0,5 

  (Vervangings)investeringen -0,5 

 ──── 

Liquiditeitsontwikkeling 1,0 
    (positief  = liquiditeitsoverschot) ════ 
    (negatief = liquiditeitstekort)  

 
 


