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Aanleiding 

 

Ingediende schriftelijke vragen op grond van het reglement van orde van de raad. 

 

Vragen en antwoorden 

 

Inleiding  

Samen met de fractie van de SP heeft de fractie van de PvdA Cuijk in de raadsvergaderingen van 7 mei 
en 2 juli jl aandacht gevraagd voor de problematiek van schulden en schuldsanering. Moties tav dat item 
zijn aangehouden omdat de portefeuillehouder heeft beloofd dit alles mee te nemen in het zogenaamde 
aanvalsplan schulden waarmee hij na de zomervakantie komt. Nu heeft  onze fractie opnieuw informatie 
ontvangen vanuit de jaarrekening van het waterschap. 
 
Waterschap Aa en Maas neemt deel aan BSOB, Belastingsamenwerking Oost Brabant. 
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en 
Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, 
Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden) op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. 
Bij de bespreking van het jaarverslag 2017 bleek dat de vergoedingen voor de kosten het innen van 
schulden € 1,3 miljoen bedroegen, terwijl de feitelijke kosten van inning slechts ca.  € 677,000 bedroegen. 
Dit betekent dat BSOB “winst” maakt op het innen van schulden. 
Landelijk blijkt dat er in Nederland 1,4 miljoen huishoudens schulden hebben. Het gemiddelde bedrag van 
de schuld is € 9.000,- en men betaalt incl. inningskosten  van  ca. € 30.000,- Het merendeel van schulden, 
zijn schulden aan de overheid, Belasting en Justitie en de kosten van inning nemen snel toe. 
 
De PvdA acht het een ongewenste situatie dat geld wordt overgehouden aan de inning van schulden. De 
wijze van inning zou kostendekkend moeten zijn. Daarnaast is ook de inningswijze bij de BSOB  
klantonvriendelijk. BSOB stuurt geen herinnering, maar meteen een invordering met boete. De 
meerderheid van de gemeente wil niet inzetten op klantvriendelijker inning, maar door het stimuleren van 
automatische invordering.  
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Op 23 mei 2018 is ook landelijk actieplan brede schuldenaanpak uitgekomen van het Rijk. Hierin zitten 40 
suggesties om schulden te voorkomen en beter te innen. 
Als PvdA willen we n.a.v. de werkwijze binnen BSOB  het inningsbeleid dan ook breder aan de orde 
stellen en wij hebben de volgende vragen m.b.t. het inningsbeleid in Cuijk: 
 

Vraag 1 

Hoe verhouden in onze gemeente de kosten van inning van schulden zich tot de ontvangen vergoedingen 
daarvoor? 
 

Antwoord 1 

Uw vragen richten zich specifiek op de inning van belastingschulden. In 2018 zijn de geraamde externe 
kosten van invordering van belastingschulden € 9.236. De ontvangen vergoedingen zijn geraamd op € 
3.800 aan opbrengsten aanmaningen en € 16.800 aan opbrengsten van betekende dwangbevelen. Totaal 
aan vergoedingen € 20.600. De kosten bedragen derhalve 45% van de opbrengsten. Met de 
meeropbrengst kunnen de interne kosten (uren en overhead) die met belastinginning gepaard gaan maar 
voor een deel worden gedekt. Inclusief de interne kosten zijn de kosten hoger dan de vergoedingen. 
  

Vraag 2 

Het inningsbeleid van de BSOB stuit ons tegen de borst. Heeft u de mogelijkheid en de  bereidheid dit 
inningsbeleid van de BSOB  aan de orde te stellen? 
 

Antwoord 2 

Het inningsbeleid uitgevoerd door de BSOB is een eigen bevoegdheid van Waterschap Aa en Maas.  
Uw opmerkingen en de vragen over deze handelwijze hebben wij in het kader van “hoor en wederhoor” 
onmiddellijk na ontvangst voorgelegd aan Waterschap Aa en Maas. De BSOB is een 
uitvoeringsorganisatie die namens het waterschap de waterschapsheffingen int. Dat gebeurt op basis van 
het invorderingsbeleid dat door Waterschap Aa en Maas is vastgesteld. Op 6 juli 2018 heeft het Algemeen 
Bestuur van Waterschap Aa en Maas unaniem een motie aangenomen over de kosten en opbrengsten 
van belastinginning en verzoekt het Dagelijks Bestuur van het waterschap om een discussie met de BSOB 
te starten over een meer klantvriendelijke manier van innen. Daar gaat het Dagelijkse Bestuur zich nader 
over beraden. Wij hoeven daarom het inningsbeleid van de  BSOB niet meer aan de orde te stellen.  
  

Vraag 3 

Graag vernemen wij van u hoe u wenst te komen tot een klantvriendelijk inningsbeleid wat het snel 
oplopen van schulden en onnodige schulden voorkomt of maakt dit ook onderdeel uit van uw aanvalsplan 
schulden? Hoe klantvriendelijk is ons huidige inningsbeleid? 
  

Antwoord 3 

Bij de gemeentelijke belastinginning kennen wij geen specifiek aanvalsplan schulden. Dat is in dit kader 
niet nodig. Wij hebben naar ons oordeel al een heel goed en zeer klantgericht invorderingsbeleid bij de 
belastinginvordering. Dit beleid wordt hierna uiteengezet. Wij hebben er voor gekozen om dat wat 
uitvoeriger te doen.     
 
Kwijtschelding 
In de eerste plaats is er het vangnet kwijtschelding. Als een belastingplichtige over te weinig financiële 
middelen beschikt, kan kwijtschelding worden verleend. De kwijtscheldingsnormen in Cuijk zijn zo ruim als 
wettelijk is toegestaan. Vermogensbestanddelen en bovenmatige aflossingsverplichtingen aan andere 
schuldeisers kunnen kwijtschelding in de weg staan. In totaliteit wordt in 2018 aan naar raming 450 
belastingschuldigen kwijtschelding verleend. Het aanvragen van kwijtschelding is relatief eenvoudig. 
Degenen die kwijtschelding vragen hoeven in principe geen uitgebreid inlichtingenformulier in te vullen en 
verplichte bijlagen mee te sturen. Men kan volstaan met het doen van een verzoek. De gemeente laat het 
Inlichtingenbureau (IB) een uitgebreide toets doen.  Het IB is een overheidsinstantie die daar helemaal 
voor is uitgerust.  Het aanleveren van het Burgerservicenummer (BSN) van de aanvrager volstaat. Het IB 
onderzoekt vervolgens zelf wat het huishoudentype is om aan de juiste norm te toetsen. Deze toets geldt 
zowel voor het verlengen van het recht op kwijtschelding als voor nieuwe aanvragen voor kwijtschelding. 
Het Inlichtingenbureau toetst vervolgens of de aanvrager in aanmerking komt voor automatische 
kwijtschelding. Is dat niet het geval, dan ontvangt de gemeente zoveel mogelijk detailinformatie terug.  
Op die manier is de controle op rechtmatige verstrekking van kwijtschelding optimaal. Voor de burger 
betekent dit dat zij veel minder gegevens hoeven te verstrekken.  
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Als er een belemmering is (bijvoorbeeld door vermogen of de kostendelersnorm) zal aan de aanvrager 
toch nadere informatie moeten worden gevraagd. 
 
Gespreide betaling en betalingsregelingen  
Voor degenen die niet in aanmerking komen voor kwijtschelding maar toch moeite hebben om te betalen, 
is het nu al mogelijk om via een machtiging de aanslag in 11 maandelijkse termijnen te laten incasseren. 
Zo nodig worden nog aanvullende op de persoonlijke situatie afgestemde betalingsregelingen gesloten.  
 
Herinnering voorafgaand aan aanmaning 
Dan blijft er altijd nog een categorie over die niet kan of wil betalen. Vanaf het belastingjaar 2017 wordt 
voortaan eerst een kosteloze betalingsherinnering gestuurd. De respons hierop is uitstekend. Ten opzichte 
van vorige belastingjaren zijn er in 2017 50 % minder aanmaningen verzonden omdat men na de 
herinnering alsnog betaalt. Degenen die dat nog niet doen krijgen een aanmaning. De wettelijke kosten 
van een aanmaning zijn € 7.  
 
Maatschappelijke verantwoorde (dwang)invordering 
Betaalt men dan nog niet, dan worden door het door ons aangewezen deurwaarderskantoor (Cannock 
Chase Public) per post dwangbevelen gestuurd. Daarvoor gelden, op basis van de Kostenwet, tarieven die 
afhankelijk zijn van de hoogte van het te vorderen bedrag. Als men dan nog niet betaald heeft, volgt er aan 
de deur een herhaald bevel. Die kost € 15. Ook na aanmaning, dwangbevel of herhaald bevel is het nog 
mogelijk kwijtschelding aan te vragen of betalingsregelingen te treffen. Als er toch recht op kwijtschelding 
is, moet men wel al de gemaakte invorderingskosten betalen. Dat staat in de Leidraad invordering die door 
ons college is vastgesteld. Het deurwaarderskantoor voert net als wij een maatschappelijk verantwoord 
invorderingsbeleid. Zie hierna. 
 
Oninbaar lijden 
Als er na gedegen onderzoek onvoldoende verhaalsmogelijkheden zijn, wordt door de deurwaarder 
geadviseerd om de vordering oninbaar te verklaren door de aangewezen gemeentelijke 
invorderingsambtenaar.  
 
Contact met deurwaarderskantoor 
Dan is er natuurlijk ook een groep belastingschuldigen waar wel verhaalsmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld 
het inkomen of het banksaldo. Voordat daar beslag op wordt gelegd zijn er eerst andere stappen gezet. 
Via mijn.cannockchase.nl kan de belastingschuldige gemakkelijk een betaling voldoen.  
De belastingschuldige kan altijd en overal inloggen met de persoonlijke inloggegevens die hij of zij per 
post of per e-mail ontvangt. Met één druk op de knop kan de betaling worden voldaan. Het is ook mogelijk 
om via e-mail, telefoon, sms, brief en mijn.cannockchase.nl met het kantoor in contact te komen. 
De belastingschuldige wordt via brief, e-mail of telefoon sowieso geïnformeerd over de mogelijkheid om te 
betalen via mijn.cannockchase.nl. Men kan ook via mijn.cannockchase.nl een betalingsregeling te treffen. 
Als de belastingschuldige verdere specifieke hulp zoekt voor een betalingsregeling, kwijtschelding of 
bezwaar  maken, dan helpt Cannock Chase Public ook telefonisch. De persoonlijke situatie van de 
belastingschuldige staat centraal. Dankzij de jarenlange ervaring herkennen zij de mogelijke verschillen 
tussen de belastingschuldige. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.  
 
Het minnelijke traject 
Voordat er echt beslag wordt gelegd of in het  alleruiterste geval wordt binnengetreden gaat er heel veel 
aan vooraf. Te beginnen het minnelijke traject. Men doet er alles aan om zorgvuldig en daadkrachtig te 
incasseren. Tegelijkertijd wordt meegedacht om extra invorderingskosten te voorkomen. Zij doen er dus 
alles aan om persoonlijk in contact te komen en te blijven met de belastingschuldige.  
 
Herhaald bevel en eventueel beslag leggen 
Als ondanks een zorgvuldig voortraject een dossier onbetaald blijft, krijgt de belastingdeurwaarder het 
dossier overgedragen. Dat is het begin van een traject. Het traject ziet er als volgt uit: belastingschuldigen 
krijgen nog alle mogelijkheden om te betalen. Om de kans te vergroten dat de belastingschuldige thuis 
wordt aangetroffen, gaat men op diverse tijdstippen aan huis langs voor het betekenen van een 
zogenoemd hernieuwd bevel. Dat is nodig voor het vervolgtraject. Hierin staat dat er voor een bepaalde 
datum betaald moet worden, omdat men anders beslag kan gaan leggen op roerende of onroerende 
zaken. Meestal zijn zij twee bezoeken verder voordat binnentreden nodig is. Eerst wordt dus echter het 
proces gestart dat nodig is voor administratieve invordering. Men gaat dan bij instanties na of er gegevens 
zijn die zij qua invordering kunnen gebruiken.  
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Denk aan: bankrekeningnummers, kentekens, werkgevers of een uitkeringsinstantie. 
Als beslag op bijvoorbeeld loon of uitkering mogelijk is, komen de deurwaarders zelf niet meer in beeld. De 
belastingschuldige wordt hierover altijd eerst geïnformeerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om een 
bankbeslag en een beslag onroerende zaak op te leggen. Binnentreden is dan niet meer nodig. 
Binnentreden gebeurt overigens in slechts 1 op de 1.000 dossiers.  
 
Op  wettelijke ontwikkelingen is al geanticipeerd 
Met betrekking tot beslag leggen zijn er wettelijke ontwikkelingen.  
Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft een wetsvoorstel opgesteld om te voorkomen dat mensen 
met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen. ‘Ook als er beslag wordt gelegd op een 
bankrekening moet iemand geld overhouden om van te leven,’ vindt Dekker. Hij wil met het wetsvoorstel 
het bestaansminimum van schuldenaren beter beschermen. Voorstel is om de beslagvrije voet, zoals deze 
al geldt voor beslag op het loon of de uitkering van de schuldenaar, ook voor de bankrekening in te stellen. 
Door een deel van het tegoed het beslag te vrijwaren, kan de persoon met schulden in zijn 
levensonderhoud blijven voorzien. Verder wil Dekker dat er geen beslag wordt gelegd ‘als redelijkerwijs 
voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen’. Gedwongen verkoop levert in zo’n geval niets op en 
leidt alleen maar tot een hogere schuld. Die kosten komen  dan weer voor rekening van de schuldenaar. 
Cannock Chase Public anticipeert nu al op dit wettelijk voornemen zoals hiervoor beschreven. 
 
Signalering problematische situaties 
Sinds kort hebben wij met Cannock Chase Public ook afspraken gemaakt als zij bij hun bezoek ter plaatse 
schrijnende situaties aantreffen. Zij hebben uiteraard niet de bevoegdheid dit zonder toestemming van 
betrokkenen te melden bij de instanties. Wel hebben zij bijvoorbeeld folders bij zich van het Sociaal 
Kernteam Cuijk. Die reiken zij dan uit met het advies om met dit team contact op te nemen. Wij hebben 
geen concrete informatie dat er personen zijn die door deze uitgereikte flyer hulp hebben gezocht.  
 

Vraag 4 

Hoe speelt uw college in op het landelijk actieplan brede schuldaanpak waar wij in de inleiding op hebben 
gewezen? 
 

Antwoord 4 

Zoals bij u bekend wordt er gewerkt aan een Cuijks actieplan omtrent armoedebestrijding. Binnen dit 
Cuijks actieplan is brede aandacht voor preventie en schuldhulpverlening. Uw vraag heeft echter 
betrekking op ons inningsbeleid bij gemeentelijke belastingschulden. Wat betreft deze aanpak verwijzen 
wij in eerste aanleg kortheidshalve naar het uitgebreide antwoord op vraag 3. Wij zijn ook van mening dat 
het invorderingsbeleid op het gebied van de gemeentelijke belastingen niet de oorzaak is van de 
schuldenproblematiek. De gemiddelde belastingaanslag van een huurder is niet hoog (€ 199 per jaar). De 
wettelijk voorgeschreven tarieven van aanmaning en dwangbevel zijn ook niet buitensporig hoog. De grote 
belastingschulden zijn vaak de huurtoeslagen en zorgtoeslagen die door het Rijk worden gevorderd. Denk 
daarnaast aan de schulden aan postorderbedrijven, telefoonmaatschappijen en ziektekostenverzekeraars 
en de daarmee gepaard gaande hoge incassokosten. Op het terrein van de gemeentelijk belastinginning 
hoeven wij dus niet in te spelen op het actieplan brede schuldaanpak. Dat gebeurt al meer dan voldoende 
en met veel waarborgen omkleed zoals beschreven in antwoord 3.  

Bijlagen 

- 

Hoogachtend,  

burgemeester en wethouders van Cuijk, 

  

drs. R.H.M.A. Rongen mr. W.A.G. Hillenaar 

Secretaris burgemeester 

 


