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1. Inleiding 

 

Op de balans van de gemeente Haarlem is een voorziening opgenomen voor dubieuze 

debiteuren. Deze voorziening wordt beheerd door de afdeling Financiën van de 

Hoofdafdeling Middelen & Services, waar de invordering van alle gemeentelijke vorderingen 

plaatsvindt, met uitzondering van de vorderingen van de Hoofdafdeling Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, de vorderingen met betrekking tot belastingen en naheffingen inzake 

parkeren.  

 

Het oninbaar verklaren van vorderingen geschiedt altijd nadat de noodzakelijke 

invorderingsinspanningen zijn getroffen en na advies van de deurwaarder/advocaat/curator. 

De oninbaar verklaarde vorderingen worden ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren 

afgeboekt. De reden voor het oninbaar verklaren van vorderingen verschilt per debiteur. Over 

het algemeen betreft het een faillissement dan wel beëindigde bedrijfsactiviteiten, onvindbare 

debiteuren of het ontbreken van juridische mogelijkheden die tot succesvolle invordering 

hebben geleid.  

 

Volgens het vigerende mandaatbesluit is de bevoegdheid om te besluiten tot oninbaar 

verklaring van een vordering neergelegd bij het hoofd van de afdeling Financiën, maar alleen 

in geval van bestuursdwang. Aangezien bij de thans voorgestelde oninbare vorderingen geen 

sprake is van bestuursdwang, is het college van B&W het bevoegd orgaan om het besluit tot 

oninbaar verklaring van een vordering te nemen.  

 

2. Besluitpunten college 

 

Het college van B&W besluit om: 

1. De in de bijlage 1 vermelde 81 openstaande vorderingen debiteuren met een 

totaal bedrag van € 29.658,- oninbaar te verklaren en deze ten laste van de 

Voorziening dubieuze debiteuren af te boeken. Deze afboeking heeft geen 

consequentie voor het resultaat van de jaarrekening 2014; 

2. Vanwege her rubricering de voorziening dubieuze debiteuren te laten 

vrijvallen voor een bedrag van  € 1.510.686,-.  

3. Vanwege herberekening voorziening dubieuze debiteuren € 6.029,- te laten 

vrijvallen ten gunste van het resultaat 2014. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

3.1 Oninbaar verklaren van openstaande vorderingen debiteuren. 

De vorderingen zijn om uiteenlopende redenen niet meer invorderbaar (zie bijlage 1). Het 

betreffen 81 vorderingen met een totale hoogte van € 29.658,-. Het voorstel om deze 

vorderingen oninbaar te verklaren is grotendeels gebaseerd op adviezen van bij de 

invordering betrokken deurwaarders en advocaten. 

 

3.2 Actualiseren van de Voorziening dubieuze debiteuren 
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Periodiek wordt in het verslagjaar de noodzakelijke omvang van de Voorziening dubieuze 

debiteuren bepaald. Dit gebeurt in ieder geval bij het opstellen van de jaarrekening. De 

noodzakelijke omvang van de Voorziening dubieuze debiteuren wordt vastgesteld door 

afhankelijk van de ouderdom van de openstaande vorderingen een bepaald percentage als 

oninbaar te beschouwen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in openstaande posten van: 

a. Openbare lichamen: 

 - Wordt geen voorziening gevormd:  0%  

b. Niet-openbare lichamen:  

- Tussen 6 en 12 maanden oud: 10% 

- Tussen 1 en 2 jaar oud: 30% 

- Tussen 2 en 3 jaar oud: 65% 

- Tussen 3 en 4 jaar oud: 90% 

- Vanaf 4 jaar oud: 100% 

 

In het kader van het opstellen van de jaarrekening 2014 wordt de noodzakelijke omvang van 

deze voorziening bepaald. Met een onttrekking van € 1.516.715,- wordt de noodzakelijke 

omvang bereikt. Deze vrijval wordt grotendeels veroorzaakt door de her rubricering van de 

vordering Fortress van € 1.510.686,-. De vordering wordt nu in zijn geheel opgenomen onder 

de Financiële Vaste Activa. De debiteur Postkantoor Raaks BV is failliet verklaard en de 

gemeente Haarlem heeft een vordering ingediend bij de curator van € 4.624.500,-. Deze 

vordering is geheel voorzien opgenomen in onze administratie. 

 

De onttrekking van de voorziening dubieuze debiteuren leidt in combinatie met de creditering 

van de openstaande vordering op Fortress tot een voordelig resultaat van  € 6.029,-. De reden 

is dat de omvang van de oude vorderingen per 31-12-2014 is afgenomen ten opzichte van het 

saldo per 31-12-2013. Het bedrag van de onttrekking minus de gecrediteerde openstaande 

vordering zal in de jaarrekening worden opgenomen en komt ten gunste van programma 10. 

 

4. Argumenten 

Het afboeken van de oninbare vorderingen ten laste van de Voorziening dubieuze debiteuren 

(zie paragraaf 3.1.) en de onttrekking die nodig is om de noodzakelijke omvang Voorziening 

dubieuze debiteuren te bereiken (zie paragraaf 3.2) vloeit voort uit artikel 44 Besluit 

begrotingen en verantwoording provincies en gemeenten en artikel 9 Financiële verordening 

gemeente Haarlem. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

5.1 Financiële consequenties 

Het oninbaar verklaren van openstaande vorderingen (zie bijlage 1) resulteert in een 

onttrekking van de Voorziening dubieuze debiteuren van  € 29.658,-. Deze onttrekking 

betreft een mutatie binnen de balans en heeft geen consequentie voor het resultaat van de 

jaarrekening 2014.  

 

De mutatie van de voorziening leidt in combinatie met de afboeking van de vordering op 

Fortress tot een resultaat van  € 6.029,- voordelig. De reden is dat de omvang van de oude 

vorderingen per 31-12-2014 is afgenomen ten opzichte van het saldo per 31-12-2013. Dit 

resultaat komt ten gunste van programma 10. Dit financiële voordeel is onderdeel van alle 

voor- en nadelen die tezamen het resultaat ten opzichte van de begroting 2014 bepalen. 
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In de voorgaande jaren is de bijlage van oninbare vorderingen voor natuurlijke personen niet 

geanonimiseerd. Artikel 55 Gemeentewet (eerbiediging persoonlijke levenssfeer), biedt deze 

mogelijkheid. Vooralsnog is de bijlage conform voorgaande jaren opgesteld. Wij adviseren 

het college om hiervan af te wijken en particulieren niet met naam te noemen. Afhankelijk 

van dit besluit zal de bijlage worden aangepast. 

 

6. Uitvoering 

De afdeling Financiën van de Hoofdafdeling Middelen en Services zal het besluit uitvoeren. 

 

7. Bijlagen 

 Bijlage 1 “Staat van oninbare vorderingen verslagjaar 2014”. 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

 


