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Artikel 39 vragen 
 

Incassobureau Cannock Chase 
 

(verder aangeduid als CC) 
 

 
 
 
Dordrecht, 19 maart 2020 
 
Geacht Drechtstedenbestuur, 
 
Op 23 januari hebben 2 bestuursleden van de SP afdeling Dordrecht een gesprek gehad met 
medewerkers van de SDD. Aanleiding waren diverse meldingen die in 2019 bij de SP Hulpdienst in 
Dordrecht waren binnengekomen. Een prima gesprek, waarbij er enerzijds een goede uitleg kwam 
vanuit de SDD en de SDD anderzijds beloofde een aantal verbeteringen door te voeren. Onze 
Hulpdienst zal ongetwijfeld in de gaten houden of de toegezegde verbeteringen worden doorgevoerd 
en zo nodig opnieuw contact opnemen met de medewerkers van de SDD. 
 
Eén van de besproken onderwerpen was het functioneren van CC, een door de SDD ingeschakeld 
incassobureau. De SDD is de samenwerking met dit bureau inmiddels gestopt, maar naar aanleiding 
van de terugkoppeling door onze Hulpdienst heb ik nog wel enkele vragen. 
 
1. Van wanneer tot wanneer heeft de SDD gebruik gemaakt van de diensten van CC? 

 
2. Hoeveel dossiers zijn gedurende deze periode door de SDD in handen gesteld van CC? 

 
3. Hoe controleerde de SDD in deze periode het werk van CC en wat was de aanleiding om de 

samenwerking te stoppen? 
 

4. Heeft de SDD toen zij de samenwerking met CC stopte de cliënten hierover geïnformeerd, zo nee 
waarom niet? 
 

5. Ons is bekend dat CC onjuiste bedragen in brieven noemde, dreigbrieven stuurde en zelfs nadat 
de samenwerking van de SDD met CC 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 CC ondernomen en als dit nog loopt, wilt u de 
Drechtraad dan informeren over de afloop? 
 

6. Het lijkt ons nodig dat nu alle dossiers die de SDD in handen van CC heeft gegeven laat 
onderzoeken. Bent u bereidt 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. 

 
 
 
Ronald Portier 
SP Dordrecht 
 
 
 
  


