
CJIB geeft thuis bij
schulden



Meer oog en oor voor de mens: dat is winst voor iedereen. 

Het CJIB levert een bijdrage aan de brede schuldenaanpak door de inning van financiële sancties op 
maatschappelijk verantwoorde wijze invulling te geven. 

Uitgangspunt: een boete betaald moet worden

Het CJIB past zijn dienstverlening aan op verschillende doelgroepen:

• Eigentijdse dienstverleningskanalen waardoor mensen snel en gemakkelijk hun boete kunnen betalen.

• Rekening houden met mensen die hun boete niet in een keer kunnen betalen.



Wat zijn de mogelijkheden:

• Betalingsregelingen beleid 

• Draagkrachtregeling

• Noodstopprocedure



Betalingsregelingenbeleid

Uitstel

burger 4 maanden

hulpverlener/bewindvoerder 12 maanden

Betalingsregelingen

Standaard 39 maanden

Maatwerk 72 maanden 

Draagkrachtregeling

Heeft een burger veel schulden?

Geen betalingsregeling mogelijk om de openstaande boete(s) voor verjaring af te betalen? 

Een draagkrachtregeling geldt voor een periode van 12 maanden



Minnelijk Schuldregeling Traject

Het CJIB werkt in de meeste gevallen graag mee aan een minnelijk traject. Het CJIB maakt afspraken 
met de instanties waarmee het een overeenkomst heeft:

• NVVK-leden

• Gemeenten die de ‘Algemene voorwaarden m.b.t. minnelijk traject’ hebben ondertekend

• Bewindvoerders aangesloten bij beroeps- en brancheorganisaties



Verruiming Minnelijk traject

• Vanaf 1 december 2020 worden aanvragen met o.a. een schadevergoedingsmaatregel, 
boetevonnissen, ontnemingsmaatregelen en Europese boetes, persoonsgericht beoordeelt. 

• Dit betekent dat niet-saneerbare vorderingen niet meer bij voorbaat zijn uitgesloten en 
belemmerend zijn voor een minnelijk traject. 

• Het kan nog wel betekenen dat het CJIB, als er sprake is van zwaarwegende belangen, 
uiteindelijk geen medewerking verleent. 



Noodstopprocedure

Uitstel niet voldoende: Dan kan de burger zich bij ons melden via de noodstopprocedure en moet de 
burger zich melden bij de gemeentelijke schuldhulp.

Als de gemeente vindt dat hulp nodig is en schuldhulpverlening start, kun je extra uitstel van 8 maanden 
krijgen. Verlenging van de noodstop aanvragen en een bewijsstuk van de gemeente overleggen, waarin 
staat dat de gemeente heeft besloten je te helpen met je schulden en wanneer de hulpverlening start. 

Tijdens het uitstel van betaling ga je met hulp van je gemeente je schulden stabiliseren. Uiteindelijk 
moeten de schuldeisers worden benaderd om betalingsregelingen te treffen.

De noodstopprocedure staat behalve voor Wahv-boetes (Wet administratiefrechtelijke handhaving 
verkeersvoorschriften) ook open voor strafrechtelijke geldelijke sancties (schadevergoedingsmaatregelen, 
geldboetes en ontnemingsmaatregelen).



Dienstverlening 

Het Digitaal Loket: 

Elke week bezoeken ruim 100.000 mensen het loket

• om een boete te betalen

• de foto van een overtreding te bekijken

• of een betalingsregeling af te spreken.



Betaalafspraak





Overzicht openstaande zaken

U wilt weten welk bedrag u nog moet betalen aan ons. 

Daarvoor hebt u een Overzicht openstaande zaken nodig.

• Wie kan een overzicht opvragen 

• Hoe kan ik een overzicht opvragen





Overige ontwikkelingen:

Informatiepunt Digitale Overheid, bij de Bibliotheken

CJIB werkt aan doorontwikkeling van (digitale) dienstverlening. 

Voor veel mensen is het online kunnen regelen van je zaken met het CJIB wel zo gemakkelijk. 

Iedereen in Nederland moet er gebruik van kunnen maken. 

Ongeveer 4 miljoen mensen hebben moeite de digitale ontwikkelingen bij te benen.

Deze groep is heel divers, het zijn ouderen, laaggeletterden, maar ook mensen die op zoek zijn naar 
werk, zwakbegaafden of mensen die zorg nodig hebben. 

Ook jongeren zijn vaak minder digitaal vaardig dan we denken. Berichten posten en lezen in sociale 
media is toch iets heel anders dan een webformulier van de overheid invullen.



Cursus mogelijkheden 



Ambities voor de toekomst

• De groep mensen die kampt met schulden groeit in Nederland. Het CJIB zal zich daarom de komende 
jaren door ontwikkelen op persoonsgericht innen

• Hierdoor worden onnodige schuldophogingen bij de burger voorkomen. Meer oog en oor voor de 
mens: dat is winst voor iedereen. 

• Ook zetten we in op het ontwikkelen van (keten)portalen, waarmee we informatie van (keten)partners 
kunnen verbinden.

• Met alle ontwikkelingen en mogelijkheden voor mensen die wel willen maar niet kunnen betalen 
kunnen we zeggen: 

het CJIB geeft thuis bij schulden en kan een oplossing bieden.



Contact met het CJIB

Begeleidt u mensen die schulden hebben en bedragen aan het CJIB moeten betalen? 

Als iemand problematische schulden heeft waardoor boetes niet kunnen worden betaald, dan is het altijd 
raadzaam contact op te nemen met het CJIB. Om te voorkomen dat schulden onnodig oplopen, kan er 
gezamenlijk gekeken worden naar de verschillende mogelijkheden.

Op cjib.nl/shv kunt u meer informatie vinden.

Telefoonnummer professionals: 058-2342100

Heeft u vragen over de aanpak van het CJIB of de genoemde mogelijkheden?

Jolanda Hemmes 06-83218764

j.hemmes-blumers@cjib.nl

mailto:j.hemmes-blumers@cjib.nl


Vragen?


