
U wilt graag goede en gerichte ondersteuning bieden. Daarvoor is het belangrijk om een juist beeld te  
hebben van de situatie van de betrokkene en zijn of haar bedrijf. Onderstaande vragen hebben we voor u  
samengesteld om breed inzicht te krijgen in de situatie van betrokkene. We bekijken naast de huidige  
situatie van de onderneming ook de situatie voor het ongeval. Bovendien maken we een inschatting van  
de onderneming als het ongeval niet had plaatsgevonden.
 
Heeft u vragen of opmerkingen over dit document? Of heeft u behoefte aan ondersteuning?  
Neem dan contact met ons op. We zijn bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren via 050-8200305.  
U kunt ons ook altijd mailen via personenschade@athenos.nl. We helpen u graag verder.

Bedrijfskundig Onderzoek / Bedrijfseconomische Analyses 

De kernvragen zijn: 
• Hoe stond het bedrijf van betrokkene er in bedrijfskundige - bedrijfseconomische zin voor op datum 

ongeval?
• Hoe staat het bedrijf van betrokkene er nu in bedrijfskundige – bedrijfseconomische zin voor?
• Hoe zou het bedrijf van betrokkene het bedrijfskundig - bedrijfseconomisch zijn vergaan, indien het 

ongeval niet had plaatsgevonden?
• Wat is het verlies aan verdienvermogen: VAV? (Rekening houdende met de doorlopende kosten?).

Eventuele aanvullende vragen: 
• Welke invloed heeft de uitval van betrokkene gehad op het resultaat van zijn bedrijf?
• Wat was/is de economische waarde ondernemersarbeid (EWO) van betrokkene?
• Wat was/is de levensvatbaarheid van het bedrijf?
• Wat was/is de plaats van het bedrijf op de Nederlandse markt? 
• Wat is uw oordeel over de marktontwikkeling op de korte en middellange termijn?
• Wat was/is de financiële situatie? Jaarcijfers: Verlies- en Winstrekening, Balans etc.
• Wat was/is de marktpositie van het bedrijf?
• Hoe stak/steekt het bedrijf van betrokkene bedrijfsmatig in elkaar? 
• Had het bedrijf destijds dan wel heeft het bedrijf nu problemen op organisatorisch, financieel of 

commercieel gebied? Wat waren of zijn die problemen? 
• Zijn er eventuele andere opmerkingen die voor het beoordelen van deze casus van belang kunnen zijn? 
• Is naar uw oordeel sprake van een onderlinge samenhang (consistentie) tussen de informatie die is 

verkregen van betrokkene, de feiten zoals die uit het bedrijfskundig dossier naar voren komen en uw 
bevindingen naar aanleiding van het bedrijfskundig onderzoek?

• Heeft u naar aanleiding van uw bevindingen nog opmerkingen die relevant kunnen zijn voor het verdere 
verloop van deze zaak?

• Overig, nl.: ……..
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