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LPL heeft raadsvragen (2021-011) gesteld over Involon. Deze vragen zijn niet of 
onvoldoende beantwoord. Wij betreuren het dat het college kennelijk weinig 
waarde hecht aan haar informatieplicht, wat de controlerende taak van de raad 
dwarsboomt. LPL heeft dus aanvullende vragen, de nummering van de vragen 
valt samen met de nummering van de raadsvragen nr. 2021-011.

1. Dit antwoord suggereert dat het gaat om niet uitgevoerde incasso’s. Er is echter meer 
aan de hand. Wij beschikken over een voorbeeld van iemand die van Involon een 
aanmaning heeft ontvangen terwijl hij geen machtiging voor incasso heeft afgegeven en 
zelf het verschuldigde bedrag destijds correct heeft overgemaakt. Waarom krijgt ook hij 
een aanmaning?

Om de juiste terminologie te gebruiken: Involon heeft geen aanmaningen verstuurd. Bij een 
aanmaning volgen aanmaningskosten. De brief die is verstuurd, is een herinnering. Het 
voorbeeld dat hier wordt geschetst is niet exemplarisch voor het merendeel van de 
gevallen waaraan we refereerden in de eerdere beantwoording. 
We hebben de geadresseerden gewezen op het telefoonnummer van de gemeente indien 
zij vragen over de aanslag of het openstaande bedrag hebben. 
Genoemde persoon kan ons dus bellen met de vraag. Wij kunnen via de bank en de 
dump uit het systeem die inmiddels is gemaakt precies zien wat is opgelegd en al dan 
niet is betaald.

2. Geen opmerkingen.

3. De vraag was waarom aan de debiteuren niet is gemeld dat de gemeente een onderzoek 
naar de juistheid van de vorderingen zou instellen. Onze vraag waarom dat niet is 
gebeurd is niet beantwoord. En wat (hoeveel exact) wordt bedoeld met nagenoeg?

Bij een eerste analyse van de vragen (en inmiddels bevestigd) bleek de oorzaak als volgt:

Niet gedraaide incasso’s: automatische, storneringen (65%)
Reguliere vragen vanwege onduidelijkheid over betaalplicht bij verhuizing of scheiding, 
opvragen overzicht achterstand (30%) 
Bezwaar/beroep/kwijtschelding niet juist verwerkt (3%)
Betaling niet juist verwerkt (2%)



De hoofdoorzaak hebben we dan ook in de brief verwerkt. 

4. Wanneer worden burgers geïnformeerd die ten onrechte een aanmaning van Involon 
hebben ontvangen?

De inwoners hebben terecht een herinnering ontvangen. Alleen was het in 65% van de 
gevallen een herinnering van iets waar ze zich niet van bewust waren omdat de 
automatische incasso niet heeft gedraaid. Als blijkt dat de inwoner ten onrechte in het 
systeem zou staan als debiteur, dan zal hij/zij natuurlijk van de lijst worden gehaald. 
Wij zijn momenteel de vragen aan het beantwoorden.
Na het beantwoorden van de vragen, sturen we nog een gezamenlijke brief aan de 
debiteuren die nog niet hebben betaald. Hierin kondigen we aan dat het bestand definitief 
wordt overgedragen aan Involon.

5. Geen opmerkingen.

6. Het totaalbedrag aan vorderingen is ruim 450.000 euro. Wat is ruim? Graag het exacte 
bedrag. Het gaat om ongeveer 800 debiteuren. Ongeveer? Graag het exacte aantal 
debiteuren. Incassobureaus berekenen normaal gesproken incassokosten aan 
debiteuren, dat is hun verdien model. Is het juist dat Involon de debiteuren geen kosten in 
rekening gaat brengen, ook niet bij betaling in termijnen?

Het totaal bedrag aan vorderingen is €452.619,16.
Er zijn 854 brieven verstuurd.
De debiteuren wordt vooralsnog geen kosten in rekening gebracht, tenzij er al een 
aanmaning door de gemeente Leiderdorp is gestuurd op eerdere jaren. Betaling in 
termijnen is zonder extra kosten.
Zodra de vragen beantwoord zijn en de lijst geschoond is, worden de overgebleven 
debiteuren overgedragen aan Involon en zal de verdere vordering worden opgestart. Dan 
kan er op den duur wel sprake zijn van aanmaningskosten en dwangbevelkosten.
De offerte van Involon bedraagt 33.840 euro.


