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Bezoekadres: 
Spuiweg 5-7 
3311 GT Dordrecht  
 
IBAN: NL66BNGH0285127853 
BIC: BNGHNL2G 
 

RAADSBEANTWOORDINGSBRIEF 
 
Aan 
Regiofractie SP / de heer Portier 
 
 
c.c. (plv.) leden van de Drechtraad (via regiogriffie) 

Telefoon: (078) 770 7351 

 
E-mail: jla.van.diemen@drechtsteden.nl 
  
 Bijlage(n): geen 

Behandeld door: J.L.A. van Diemen Datum: 9 april 2020 

Onderwerp:  beantwoording vragen ex artikel 39 RvO Drechtraad Ons kenmerk: BDR/20/2453379 
 
 
Geachte heer Portier, 
 
Op 17 maart 2020 heeft u een aantal vragen gesteld ex artikel 39 van het Reglement van Orde voor de 
Drechtraad over de inzet van incassobureau Cannock Chase door de Sociale Dienst Drechtsteden. 
Hierbij ontvangt u ons antwoord. 
 
Vraag 1:   Van wanneer tot wanneer heeft de SDD gebruik gemaakt van de diensten van Cannock 

Chase? 
Antwoord:  
De eerste overdracht is geweest in december 2012 en liep door tot het eind februari 2018. Vóór die tijd 
waren er vanuit debiteurenonderzoek al dossiers (in een pilot) overgedragen naar Cannock Chase, om te 
onderzoeken wat het resultaat daarop was. 
 
Vraag 2:   Hoeveel dossiers zijn gedurende deze periode door de SDD in handen gesteld van Cannock 

Chase? 
Antwoord:  
In totaal zijn er 2444 klanten bij hen in behandeling geweest. Er zijn nog 619 dossiers in behandeling bij 
Cannock Chase. 
 
Vraag 3:   Hoe controleerde de SDD in deze periode het werk van Cannock Chase en wat was de 

aanleiding om de samenwerking te stoppen? 
Antwoord:  
Periodiek had de SDD overleg met Cannock Chase over de resultaten. In deze gesprekken kwam ook 
aan de orde over hoe het proces bij Cannock Chase verliep en waar (eventueel) aanpassingen nodig 
waren. 
De aanleiding om te stoppen was een financiële. Er is in 2016-2017 een meervoudig onderhandse 
aanbesteding gedaan waaraan ook Cannock Chase deelnam. Een andere deurwaarder heeft de 
opdracht gegund gekregen omdat deze het goedkoopst was. Overigens is met alle aanbieders – 
waaronder Cannock Chase – voorafgaand aan de aanbesteding gesproken over de mensgerichtheid 
van hun werkwijze. Bij alle aanbieders verliep dit gesprek naar tevredenheid, maar we houden vinger aan 
de pols. 
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Vraag 4:  Heeft de SDD toen zij de samenwerking met Cannock Chase stopte de cliënten hierover 

geïnformeerd, zo nee waarom niet? 
Antwoord:  
De SDD heeft de klanten waarvan het dossier al bij Cannock Chase in behandeling was niet 
geïnformeerd toen naar de nieuwe deurwaarder werd overgegaan. Dit had namelijk geen meerwaarde 
omdat de vordering bij Cannock Chase zou blijven lopen. Er is destijds gekozen voor een 
'sterfhuisconstructie', omdat debiteuren veelal via automatische incasso betaalden en een wijziging 
daarbij alleen maar voor verwarring zou zorgen (of achterstanden in betalingen). 
 
Vraag 5:   Ons is bekend dat Cannock Chase onjuiste bedragen in brieven noemde, dreigbrieven 

stuurde en zelfs nadat de samenwerking van de SDD met Cannock Chase was gestopt, nog 
doorging met het aanschrijven van cliënten. Nadat de SDD hierover bewijzen heeft 
ontvangen is één cliënt gecompenseerd. Welke stappen heeft de SDD vervolgens naar 
Cannock Chase ondernomen en als dit nog loopt, wilt u de Drechtraad dan informeren over 
de afloop? 

Antwoord:  
Naar aanleiding van de brieven die de SDD van de klant ontving, heeft de dienst contact opgenomen met 
Cannock Chase. Het bureau heeft daarop aangegeven dat het aanschrijven van cliënten waarvan het 
dossier niet meer bij hen loopt, geen standaard werkwijze is, maar een incidentele menselijke fout is 
geweest. 
 
Vraag 6:  Het lijkt ons nodig dat nu alle dossiers die de SDD in handen van Cannock Chase heeft 

gegeven laat onderzoeken. Bent u bereid dit te doen en door wie laat u dit dan uitvoeren en 
krijgt de Drechtraad de uitkomst van dit onderzoek? Als u geen onderzoek wil uitvoeren dan 
horen we graag wat hiervan de reden is. 

Antwoord:  
In de casus die u bij vraag 5 noemt, heeft Cannock Chase géén onjuiste bedragen geïncasseerd. 
Wel zijn in hun brieven in die casus mogelijk onjuiste incassokosten gepresenteerd, die men overigens 
nooit heeft geïncasseerd.  
Bedoelde cliënt (vraag 5) is inderdaad voor een klein bedrag gecompenseerd door de SDD. 
De compensatie heeft in goede afstemming met de klant op verschillende niveaus plaatsgevonden en 
had een samenhang met andere zaken in het betreffende dossier, maar vanuit privacy van de klant 
kunnen wij u daarover niet nader informeren. Wel kunnen we melden dat het niet ging om compensatie 
van de door de klant gemaakte schulden of in rekening gebrachte incassokosten.  
Wij zien in dit dossier dan ook geen aanleiding om de dossiers van Cannock Chase te onderzoeken. 
 
In algemene zin kunnen wij u tevens melden dat op initiatief van portefeuillehouder Heijkoop in maart 
2019 met een pilot is gestart om het gebruik van incassobureaus terug te dringen, door klanten vanuit 
de SDD actief te benaderen via telefoon en e-mail om daarmee andere oplossingen te onderzoeken.  
De eerste resultaten geven aan dat nog maar 1/3 van de doelgroep (ongeveer 10 klanten per maand) 
overgedragen hoeft te worden naar het incassobureau. Met de anderen konden afspraken worden 
gemaakt, zoals een betalingsregeling of de inzet van schuldhulpverlening. Voor het komend jaar zal 
deze aanpak verder uitgebreid worden. 
 
 
Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 
 
 
 
 
 
drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
 
 


