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Vraag: Eerder dit jaar heeft het Drechtstedenbestuur vragen beantwoord over de 
kwaliteit van brieven die een voormalige samenwerkingspartner van de Sociale 
Dienst Drechtsteden, incassobureau Cannock Chase, in het verleden aan 
klanten heeft verzonden. Naar aanleiding daarvan heeft SP Dordrecht 
gevraagd: 

Is het mogelijk om bij Cannock Chase een steekproef onder een 
representatief aantal cliënten te doen om vast te stellen of er inderdaad 
sprake was van een eenmalig incident met een klant?

In de reactie hierop (raadsbeantwoordingsbrief d.d. 9 juni 2020) is door het 
Drechtstedenbestuur toegezegd deze steekproef te doen onder de cliënten van 
de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) waarmee Cannock Chase contact had. 
Hierbij ontvangt u de resultaten van deze steekproef.

Antwoord: Conclusie op basis van de steekproef is dat het voorbeeld waarmee de SDD 
eerder werd geconfronteerd, een incident moet zijn geweest. Uit de steekproef 
zijn geen onjuistheden gebleken. 

De SDD heeft een steekproef genomen bij 10 willekeurige klanten die in 
voorgaande jaren aan Cannock Chase werden overgedragen. Hierna leest u de 
resultaten van dit onderzoek.

Voorgeschiedenis
Als klanten een schuld bij de SDD hebben, moet de schuld worden 
terugbetaald. De in- en terugvordering vindt in beginsel bij de SDD zelf plaats. 
Als een klant niet wil terugbetalen, wordt de vordering overgedragen aan een 
externe partij. Tegenwoordig vindt de in- en terugvordering bij deze 
zogenaamde "niet willers" plaats bij deurwaarder Wouters. In het verleden 
vonden deze werkzaamheden plaats bij Cannock Chase (CC). 
Op basis van een briefwisseling tussen CC en een klant ontstond het beeld dat 
deze brieven niet altijd voldeden aan de gestelde eisen. In de brieven zouden 
onjuiste bedragen worden genoemd en zouden in rekening gebrachte kosten 
telkens verschillen. 
Hoewel de SDD hier nooit signalen over heeft gekregen, is toegezegd een 
steekproefsgewijs onderzoek te doen naar de kwaliteit van brieven die CC aan 
klanten verstuurde.

Onderzoek
De SDD heeft 10 willekeurige klanten "getrokken" uit het klantenbestand dat CC 
in de afgelopen jaren van de SDD overgedragen heeft gekregen en heeft deze 
dossiers gecontroleerd.
Uit het onderzoek zijn geen onjuistheden gebleken in de brieven:

 De bedragen die in brieven zijn genoemd, zijn altijd de juiste bedragen 
geweest.

 De in rekening gebrachte incassokosten zijn altijd de wettelijk 
toegestane 15% geweest.



 In alle opvolgende brieven zaten geen afwijkingen ten opzichte van 
andere brieven (er was in alle gevallen sprake van een logische 
volgorde van kosten).

Onduidelijkheden
Wel is het zo dat er, als er verschillende vorderingen op een klant waren, er 
rondom die diverse vorderingen/bedragen verschillende brieven werden 
verzonden door CC. Brieven werden veelal niet samengevoegd, waardoor 
soms een verwarrend beeld kon ontstaan over de verschillende uitstaande 
bedragen. Feitelijk klopten de brieven wel maar er had duidelijker aangegeven 
kunnen worden dat er meerdere vorderingen waren. Hier zijn bij de SDD 
overigens geen signalen over ontvangen.
Daarnaast is in de beginperiode dat samengewerkt werd met CC nog wel eens 
rente in de brieven opgenomen. Omdat de SDD bij vrijwel geen enkele 
vordering rente in rekening brengt, was deze vermelding in de brief onjuist. 
Deze kosten zijn weliswaar in een brief genoemd, maar nooit geïncasseerd 
door CC. In één van de 10 zaken die in de steekproef zaten, is dit 
geconstateerd.

Conclusie
Conclusie op basis van de steekproef is dat het voorbeeld waarmee de SDD 
eerder werd geconfronteerd, een incident is geweest.
Uit de steekproef zijn geen onjuistheden gebleken. Cannock Chase heeft geen 
brieven verstuurd met verschillende of onlogische bedragen, zoals uit de 
vraagstelling naar voren kwam. Ook is niet gebleken dat er onjuiste bedragen 
zijn geïncasseerd.
Los van een communicatiefout, bij aanvang van de samenwerking, over in 
rekening te brengen rente, zijn er geen onregelmatigheden aangetroffen.
Doordat er soms verschillende vorderingen naast elkaar liepen bij eenzelfde 
klant, kan het wel zo zijn geweest dat de brieven soms niet in elkaars verlengde 
leken te liggen. In de brieven van CC werd onvoldoende aandacht besteed aan 
het feit dat er verschillende vorderingen liepen, waardoor een verwarrend beeld 
kon ontstaan.
Onjuistheden zijn in de steekproef echter niet geconstateerd.

Huidige werkwijze
Aanvullend op voorgaande resultaten is het goed een beeld van de huidige 
werkwijze rondom 'niet-willers' mee te geven.
Sinds 2017 wordt met een ander incassobureau gewerkt dan Cannock Chase. 
Er is in 2016-2017 een meervoudig onderhandse aanbesteding gedaan en 
waarin de mensgerichtheid van de werkwijze een belangrijk aspect was. 
Een andere deurwaarder dan Cannock Chase heeft de opdracht gegund 
gekregen en daar werkt de SDD momenteel mee samen.
In maart 2019 is met een pilot 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. Resultaat daarvan is 
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. Deze aanpak is inmiddels verder uitgebreid tot standaard 
werkwijze.
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