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Onderwerp  

Oninbaar verklaring vorderingen ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren ultimo boekjaar 2020 
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Auteur Kluwen, N.B. 
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Kernboodschap  Het college gaat akkoord met het afboeken van oninbare vorderingen van  

€ 78.322 ten laste van de Voorziening dubieuze debiteuren en de dotatie van  

€ 786.692 die nodig is om de noodzakelijke omvang Voorziening dubieuze 

debiteuren te bereiken.  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. ……  

(wordt ingevuld door 

BC) 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. De in de bijlage vermelde 189 openstaande vorderingen debiteuren met 

een totaalbedrag van € 78.322 oninbaar te verklaren en deze ten laste van 
de Voorziening dubieuze debiteuren af te boeken. Deze onttrekking heeft 
geen financiële consequenties.  

2. De dotatie aan de voorziening van € 786.692 gaat ten laste van 
programma 7 en dit nadelig effect wordt betrokken bij de jaarrekening 
2020. 
 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

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 Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, de vorderingen met betrekking tot belastingen en naheffingen inzake parkeren.  



 

 Kenmerk: 2021/40736 2/4 

 

Het oninbaar verklaren van vorderingen geschiedt altijd nadat de noodzakelijke invorderings-

inspanningen 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 189 openstaande vorderingen debiteuren met een totaalbedrag 
van € 78.322 oninbaar te verklaren en deze ten laste van de Voorziening dubieuze 
debiteuren af te boeken. Deze onttrekking heeft geen financiële consequenties.  

2. De dotatie aan de voorziening van € 786.692 gaat ten laste van programma 7 en dit nadelig 
effect wordt betrokken bij de jaarrekening 2020. 

 

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. 

4. Argumenten 
Het betreffen 189 vorderingen met een totale hoogte van € 78.322. Het aantal voorgestelde 

afboeking is hoger dan voorgaande jaren, maar de totale omvang is lager. Hier is geen duidelijke 

verklaring of significante trend voor aanwezig. Het voorstel om deze vorderingen oninbaar te 

verklaren is grotendeels gebaseerd op adviezen van bij de invordering betrokken deurwaarders en 

advocaten. 
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  Natuurlijke personen Rechtspersonen Totaal 

Specificatie onttrekking Aantal  Omvang Aantal  Omvang Aantal  Omvang 

2020 125  €        41.682  64  €        36.640  189  €        78.322  

2019 87  €        20.648  37  €      192.097  124  €      212.745  

2018 80  €        28.331  75  €  1.149.327  155  €  1.177.658  

2017 88  €        23.772  37  €      226.431  125  €      250.203  

Tabel: specificatie onttrekkingen 2017 - 2020 
     

De vorderingen zijn om uiteenlopende redenen niet meer invorderbaar. In onderstaand overzicht zijn 

de redenen van oninbaarheid opgenomen: 

  Natuurlijke personen Rechtspersonen Totaal 

Reden oninbaarheid Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal  Omvang 

Faillissement 
  

8  €          2.068  8  €          2.068  

Geen verhaal, kosten-baten 104  €        35.445  40  €        28.454  144  €        63.899  

Vertrokken onbekend waarheen 4  €          1.584  1  €              282  5  €          1.866  

De onderneming is opgeheven 
  

15  €          5.836  15  €          5.836  

Belastingschuldige is overleden 12  €          4.040  
  

12  €          4.040  

Onderbewindstelling 1  €              149  
  

1  €              149  

Minnelijke schuldsanering 2  €              296  
  

2  €              296  

Emigratie 2  €              168      2  €              168  

Eindtotaal 125  €        41.682  64  €        36.640  189  €        78.322  

Tabel: specificatie reden oninbaarheid 2020 
     

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

onttrekking van de Voorziening dubieuze debiteuren van € 78.322. Deze onttrekking betreft een 

mutatie binnen de balans en heeft geen consequentie voor het resultaat van de jaarrekening 2020.  

Voor een meer gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de bijlage. 

5. Risico’s en kanttekeningen 
De omvang van de voorziening  per 31-12-2020 van € 1.635.921 is met € 708.370 toegenomen ten 

opzichte van het saldo per 1-1-2020. De toename wordt met name veroorzaakt door lopende 

bezwaren op WABO-leges en het als gevolg hiervan niet betalen van de openstaande vordering.  
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Voorziening   2020 2019 2018 2017 

Stand 1-1    €        927.551   €        728.187   €    1.507.316   €   1.677.205  

Onttrekking    €        (78.322)  €      (212.745)  €  (1.177.658)  €    (250.203) 

Dotatie    €        786.692   €        412.109   €        398.529   €         80.314  

Stand 31-12    €    1.635.921   €        927.551   €        728.187   €   1.507.316  
Tabel: verloop voorziening debiteuren 

De noodzakelijke omvang van de voorziening is bepaald in lijn met de financiële verordening, wat 

leidt tot een nadelig resultaat van € 786.692. Dit resultaat komt ten laste van programma 7. Dit 

financiële nadeel is onderdeel van alle voor- en nadelen die tezamen het resultaat van het verslagjaar 

2020 bepalen. 

Opbouwvoorziening   2020 2019 2018 2017 

Curator 100% 
  

 €        221.447   €   1.293.288  

Vanaf 4 jaar oud: 100%  €          62.052   €          91.894   €          65.676   €         93.427  

Tussen 3 en 4 jaar oud: 90%  €        330.790   €          21.997   €          17.330   €         30.426  

Tussen 2 en 3 jaar oud:  65%  €    1.170.745   €        243.873   €          26.806   €         45.517  

Tussen 1 en 2 jaar oud:  30%  €          48.818   €        558.398   €        187.433   €         23.774  
Tussen 6 en 12 
maanden oud: 10%  €          23.517   €          11.388   €        209.495   €         20.884  

 
   €    1.635.921   €        927.551   €        728.187   €   1.507.316  

Tabel: opbouw voorziening  

6. Uitvoering 
De afdeling Financiën zal het besluit uitvoeren, verwerking zal in de Jaarrekening 2020 plaatsvinden. 

7. Bijlage 
Bijlage 1 “Lijst oninbare vorderingen 2020 gesplitst naar natuurlijke personen en niet natuurlijke 

personen” 

 

 

 

 


