
VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Hendrikus Boomsma 

Geboortedatum: 19 maart 1958 

Geboorteplaats: Castricum 

Beroep: zelfstandig ondernemer 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik vind het belangrijk om hier mijn verhaal te doen omdat er een grote discrepantie is tussen datgene 

dat de overheid ons vertelt en het feitelijke materiaal dat beschikbaar is. Als ik dan zie wat de gevolgen 

zijn van de maatregelen van de overheid, gaat mij dat letterlijk en figuurlijk aan het hart. 

Mijn onderneming is gevestigd in Sliedrecht. Het heet Pool Trading. Wij doen in de internationale 

handel in scheepsmotoren en industriële motoren, generatorsets en keerkoppelingen. Wij 

onderhouden een netwerk van mensen die in deze handel actief zijn of bedrijven die nieuwe motoren 

leveren aan scheepswerven. Bij mijn bedrijf zijn veertien mensen in dienst.  

Aan het einde van het jaar maken wij gewoonlijk een exploitatie op voor het komende jaar.  

Welke hindernissen komt u tegen in uw bedrijfsvoering sinds de coronamaatregelen van kracht zijn? 

Dat is van ongekende omvang. Mijn vertegenwoordigers kunnen door geldende reisbeperkingen niet 

meer reizen om de inkoop die nodig is te doen. Het is wel mogelijk om bepaalde beslissingen te 

nemen op basis van foto’s, maar meestal is het nodig om bijvoorbeeld een motor van binnen te 

inspecteren. Vaak is het nodig dat een personeelslid ter plaatse komt om zaken fysiek te controleren. 

Wij hebben het afgelopen jaar extreem veel hindernissen ondervonden van de maatregelen. 

Hoeveel kan er nog gereisd worden door uw personeel uitgedrukt in een percentage? 

Er kan nog zo’n 20% van de werkbezoeken worden afgelegd.  

Ik wil erbij vermelden dat wij ook internationale klanten hebben die bij ons op de vestiging 

langskomen om bij ons inkopen te doen. Dat is nu door de geldende reisbeperkingen ook niet meer 

mogelijk.  

Als ondernemer weet men niet waar men aan toe is en hoe lang de maatregelen nog zullen gelden. 

Eind 2019 hebben wij een begroting opgesteld. Hiermee word ik ook geacht om verantwoording af te 

leggen bij de bank. Dit omdat ik voor de overname van dit bedrijf grote leningen heb moeten afsluiten. 

De begroting van eind 2019 is totaal niet uitgekomen. Voor het komende jaar kan ik met goed fatsoen 

geen begroting maken, omdat ik geen idee heb wat er zal gebeuren met de maatregelen. 

Wordt uw personeel tot nu toe door u doorbetaald en voldoet de regeling van de overheid? 

Mijn personeel wordt doorbetaald. Met de regeling kom ik in principe wel uit.  

Wat heeft het gedaan met uw omzet en uw winst? Stelt de regering u schadeloos? 

De regering stelt ons niet schadeloos. In april konden wij ons inschrijven voor de eerste NOW-regeling. 

Dat is een bijdrage aan de personeelskosten. Ik had destijds geen idee waar dit op zou uitdraaien. In 

het jaar 2020 heb ik ten opzichte van 2019 700.000 euro minder omgezet.  

Volgens prognose zou er een omzet gedraaid moeten worden van 5,8 miljoen euro. We hebben een 

realisatie van 4,8 miljoen. Dat houdt een verlies aan dekkingsbijdrage in de exploitatie in van 400.000 

euro. Dat is een winstderving van 400.000 euro. Gelukkig heeft dit geen situatie veroorzaakt waarbij 

wij op het randje van overleven hangen, maar het is uiteraard wel een aanzienlijke schade. De bank 

verplicht mij om ieder jaar een exploitatiebegroting voor het komende jaar af te geven, met daaraan 

vastgekoppeld een liquiditeitsbegroting. In de realiteit van dat lopende jaar moet ik elk kwartaal aan 



de bank rapporteren. Als daar sprake is van discrepanties, geeft dit aanleiding tot stevige gesprekken. 

Mijn kredietwaardigheid is hiervan afhankelijk. In de ogen van de bank vorm ik sinds de coronacrisis 

een groter risico. Ik word dan geacht te melden wat ik van plan ben aan een dergelijke situatie te 

doen. Er worden nu hogere eisen aan mij gesteld door de bank.  

Het omzetverlies van het afgelopen jaar leidt er ook toe dat ik minder kan investeren voor het jaar 

hierna.  

U vraagt mij hoe lang ik het in de huidige situatie nog vol ga houden. Mijn antwoord daarop is dat als 

de situatie in het komende jaar niet verandert, de kans zeer groot is dat er ernstige maatregelen 

moeten worden genomen om het bedrijf te laten overleven. Ik heb het dan over het personeel, dat 

zoals bij de meeste bedrijven de grootste kostenpost is. Inmiddels hebben wij al één persoon moeten 

laten afvloeien. Ongetwijfeld zullen er nog meer volgen. Dat is schrijnend, omdat ik in feite iedereen 

nodig heb.  

Ik wil vermelden dat de huidige situatie voor mij en mijn personeel voor grote stress heeft gezorgd. 

Men zit eigenlijk continu in een existentievrees. Het is zeer goed mogelijk dat ik op een gegeven 

moment voor de bank een te groot risico word. Als zij er dan voor kiezen mijn lening direct in te 

vorderen, zal het bedrijf dat niet overleven. Dit zou ertoe leiden dat ik ook persoonlijk geruïneerd 

word. 

Ik voel mij als ondernemer in hoge mate verantwoordelijk voor het (financieel) welzijn van de mensen 

die bij mij in dienst zijn. Met mij als mens heeft deze situatie heel veel gedaan. Vanaf begin februari 

ben ik intensief onderzoek gaan doen naar de achtergronden van de coronacrisis. Ik heb grote 

discrepanties geconstateerd tussen de feiten die ik gevonden heb en datgene dat door de overheid 

verteld wordt. Dit alles heeft geleid tot zoveel stress dat ik in juni vorig jaar een hartaanval heb gehad. 

Ik ben daarvoor behandeld. Echter heb ik elke maand daarna, tot acht maal toe, opnieuw een 

hartaanval gehad. Ik ben gekatheteriseerd om te kijken of er sprake was van stolsels. Het is echter 

gebleken dat ik een aandoening heb – een vorm van coronaire vaatkramp – die getriggerd wordt door 

extreme stress. Het is mijn ervaring dat dit toe te wijzen is aan alle stress die deze maatregelen met 

zich meebrengen en mijn doorlopende zorgen dat mijn bedrijf om zal vallen.  

Voor het begin van de coronacrisis had ik geen last van dergelijke gezondheidsproblemen. Ik ben er 

dus zeker van dat er een correlatie bestaat. De cardioloog onderschrijft ook dat mijn aandoening 

wordt getriggerd door stress. 

Wat mij nog het meeste stoort en de meeste stress oplevert is de enorme discrepantie tussen de 

feiten en wat er verteld wordt door de regering. Ik ben hier zeer boos over.  

Heeft u vertrouwen in de regering en in het beleid dat zij op dit moment voeren? Heeft u vertrouwen in 

demissionair minister-president Rutte en het kabinet achter hem? 

Absoluut niet. Omdat de media volstrekt nalaten om feiten te achterhalen, ben ik zelf min of meer een 

onderzoeksjournalist geworden en als gevolg daarvan zoveel feiten tegengekomen waaruit blijkt dat 

dhr. Rutte en dhr. de Jonge keihard staan te liegen. Daar ben ik ontzettend boos over. Ik overhandig u 

een verzameling e-mails die ik heb verstuurd aan Tweede Kamerleden, de burgemeesters en 

wethouders van alle grote Nederlandse steden, en alle Nederlandse dagbladen. Ik heb hierop 

ontzettend veel standaard antwoorden gekregen. Alleen van de perswoordvoerders van D66 en SGP 

heb ik inhoudelijk antwoord ontvangen.  

Het stoort mij al een jaar lang ontzettend dat er om de zaken heen gedraaid wordt. Ik heb het 

vermoeden dat er met opzet over bepaalde zaken niet wordt gesproken door de regering of door de 

media. Hierdoor ontstaat er een situatie waarin er een complete omwenteling in de samenleving 

plaatsvindt, die vervolgens voor het grootste deel van Nederland als een complete verrassing komt.  



Ik ben op basis van eigen onderzoek ernstig verontrust als vader, als grootvader en als ondernemer 

verantwoordelijk voor veertien gezinnen. Ik vind dat er diepgaand onderzoek plaats zou moeten 

vinden. 

Leiderdorp 

6 maart 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

………………………………………….     ……………………………………. 

Hendrikus Boomsma                                          Pieter Kuit 


