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Kernboodschap  Het college gaat akkoord met het afboeken van oninbare vorderingen van € 

1.177.658 ten laste van de Voorziening dubieuze debiteuren en de dotatie van € 

398.529 die nodig is om de noodzakelijke omvang Voorziening dubieuze 

debiteuren te bereiken.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

N.v.t. 

 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 26 februari 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. De in de bijlage vermelde 155 openstaande vorderingen debiteuren met een 

totaalbedrag van € 1.177.658 oninbaar te verklaren en deze ten laste van de 
Voorziening dubieuze debiteuren af te boeken. Deze onttrekking heeft geen 
invloed op het resultaat. 

2. De dotatie aan de voorziening van € 398.529 gaat ten laste van programma 7 
en dit nadelig effect wordt betrokken bij de jaarrekening 2018. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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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 waar de invordering van alle 

gemeentelijke vorderingen plaatsvindt, met uitzondering van de vorderingen van de afdeling Werk 

en Inkomen, 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 om tot een succesvolle invordering te 

komen.  

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 vermelde 155 openstaande vorderingen debiteuren met een totaalbedrag 
van € 1.177.658 oninbaar te verklaren en deze ten laste van de Voorziening dubieuze 
debiteuren af te boeken. Deze onttrekking heeft geen invloed op het resultaat.  

2. De dotatie aan de voorziening van € 398.529 gaat ten laste van programma 7 en dit nadelig 
effect wordt betrokken bij de jaarrekening 2018. 

 

3. Beoogd resultaat 
Het afboeken van de oninbare vorderingen ten laste van de Voorziening dubieuze debiteuren en de 

onttrekking die nodig is om de noodzakelijke omvang Voorziening dubieuze debiteuren te bereiken 

vloeit voort uit artikel 44 Besluit begrotingen en verantwoording provincies en gemeenten en artikel 

9 Financiële verordening gemeente Haarlem. 
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4. Argumenten 
Het betreffen 155 vorderingen met een totale hoogte van € 1.177.658. Het voorstel om deze 

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

betrokken deurwaarders en advocaten. 

 

Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de bijlage.  

De vorderingen zijn om uiteenlopende redenen niet meer invorderbaar zijn. Het voorstel om deze 

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

betrokken deurwaarders en advocaten. In onderstaand overzicht zijn de redenen van oninbaarheid 

opgenomen: 

 

De grootste afboeking betreft de vordering op Haarlem Energie BV van één miljoen euro. Het betrof 

hier de toepassing van bestuursdwang en de daaraan gekoppelde sturings- en sanctiemogelijkheden 

om verder verval van de monumenten op de Nieuwe Energie  tegen te gaan. Dit heeft 

plaatsgevonden via tussentijdse aanschrijvingen en opgelegde dwangsommen, die na het hebben 

verkregen van een executoriale titel uiteindelijk in 2014 zijn gesecureerd door middel van een 

tweede hypotheek (2014/435855). Op dat moment is ook gezien dat het bedrag zeer waarschijnlijk 

niet zou worden geïncasseerd en is deze als geheel voorzien. In 2018 is deze onderneming failliet 

verklaard, in de nota Aangaan geactualiseerde overeenkomst Nieuw Energie (2018/126639) is al 

rekening gehouden  met dit scenario.  

 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Natuurlijke personen 67 18.304€          61 15.767€        88 23.772€        80 28.331€        

Rechtpersonen 77 94.955€          32 29.578€        37 226.431€     75 1.149.327€  

144 113.259€        93 45.345€        125 250.204€     155 1.177.658€  

20182015 2016 2017

Reden oninbaarheid Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Faillissement 26 1.071.589€  

Geen verhaal, kosten-baten. 43 11.924€          28 67.785€        

De onderneming is opgeheven 12 4.489€          

Voorstel tegen finale kwijting. 2 422€                1 3.438€          

Schuldregeling is mislukt. Geen verhaal mogelijk. 7 1.444€          

Schulddienstverlening. 16 2.261€            1 581€              

Belastingschuldige is overleden 3 764€                

Emigratie 3 1.161€            

Onderbewindstelling 6 2.076€            

Vertrokken Onbekend Waarheen 7 9.723€            

Eindtotaal 80 28.331€          75 1.149.327€  

Natuurlijke personen Rechtspersonen

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2015/19-maart/20:00/21-30-uur-Nieuwe-Energie-tweede-hypotheek-JvS/2014435855-2-Collegebesluit-Nieuwe-Energie-tweede-hypotheek-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/19-april/17:00/Aangaan-geactualiseerde-overeenkomst-Nieuwe-Energie/2018126639-1-Aangaan-geactualiseerde-overeenkomst-Nieuwe-Energie-2.pdf
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5. Risico’s en kanttekeningen 
Op 1 januari 2018 bedroeg de stand van de voorziening € 1,5 miljoen, per saldo is de omvang in 2018 

met € 780.000 afgenomen en bedraagt de omvang op 31 december 2018 nog € 0,7 miljoen. 

 

De opbouw van de voorziening ultimo boekjaar is als volgt samengesteld:  

 

Om tot deze noodzakelijke omvang van de voorziening te komen is een dotatie van € 398.529 

gedaan. Dit resultaat komt ten laste van programma 7 en is onderdeel van alle voor- en nadelen die 

tezamen het resultaat van het verslagjaar 2018 bepalen. 

 

6. Uitvoering 
De afdeling Financiën zal het besluit uitvoeren, verwerking zal in de Jaarrekening 2018 plaatsvinden. 

7. Bijlagen 
Bijlage 1 “Lijst oninbare vorderingen 2018 gesplitst naar natuurlijke personen en niet natuurlijke 

personen. 

Bedrag

Stand 1-1-2018 1.507.316€    

Onttrekking 2018 (1.177.658)€  

Dotatie 2018 398.529€        

Stand 31-12-2018 728.187€        

Bedrag

Curator 100% 221.447€        

Vanaf 4 jaar oud: 100% 65.676€          

Tussen 3 en 4 jaar oud: 90% 17.330€          

Tussen 2 en 3 jaar oud: 60% 26.806€          

Tussen 1 en 2 jaar oud: 30% 187.433€        

Tussen 6 en 12 maanden oud: 10% 209.495€        

728.187€        


