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Kunt u uw boete
niet betalen?
Het CJIB biedt verschillende mogelijkheden
om uw boete in termijnen te betalen

BETALINGSREGELINGENBELEID CJIB
Deze leaflet beschrijft het betalingsregelingenbeleid van het CJIB. Hierin staan de
mogelijkheden die het CJIB heeft voor het
aangaan van een betalingsregeling bij de
inning van verkeersboetes, strafrechtelijke
boetes en maatregelen. Dit beleid geldt
voor betalingsregelingen die vanaf
1 mei 2019 worden afgesproken.

Het doel van het betalingsregelingenbeleid
is tegemoet te komen aan mensen die hun
boete niet in één keer kunnen betalen. Zij
kunnen een betalingsregeling afspreken
waarmee de boete zo snel mogelijk en volledig wordt betaald. Het beleid sluit aan bij
het maatschappelijk en verantwoord innen
waarbij het CJIB oog heeft voor de persoonlijke omstandigheden.

De informatie is bedoeld voor iedereen
die meer wil weten over de werkwijze van
het CJIB bij het afspreken van een betalingsregeling. De informatie is ook bedoeld
voor (financiële) hulpverleners die mensen
helpen bij het oplossen van hun schulden.
Ketenpartners van het CJIB kunnen de informatie ook gebruiken in hun voorlichting.
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Kunt u uw boete
niet betalen?
Schrijven

Soms lukt het niet een boete (in één keer) te betalen. Dan kunt u in termijnen
betalen of u krijgt een betalingsregeling op maat. Hieronder leest u hoe u dit
aanvraagt en welke voorwaarden er zijn.
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Schuldhulpverlener/
bewindvoerder

A Neem zo snel mogelijk contact op
Vraag een betalingsregeling aan via
www.cjib.nl (schrijven of bellen kan ook).
Vraag zo nodig uw schuldhulpverlener/
bewindvoerder u te helpen.

Voorwaarden betalingsregeling CJIB
●

De betalingsregeling leidt tot volledige betaling van de boete(s).

●

Het CJIB heeft nog geen deurwaarder ingeschakeld om de boete
te innen.

●

Het CJIB heeft nog geen dwangmiddel ingezet om de boete te innen,
zoals inneming rijbewijs, buitengebruikstelling voertuig of gijzeling.

●

U bent de afgelopen 6 maanden eerdere betalingsregelingen met het
CJIB volledig nagekomen.

B Betalingsregeling

Boetes van € 75,- en meer
kunt u in termijnen betalen.
Bij akkoord krijgt u een brief
waarin precies staat hoe u
moet betalen.
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Betalingsregeling op maat

Moet u meer dan €5.000,- betalen,
of hebt u andere schulden bij het
CJIB? Dan kunt u in aanmerking
komen voor een betalingsregeling.

Extra informatie:
●

Helpt uw financiële
situatie te verbeteren en
maakt afspraken met
schuldeisers.

€ 5.000 of meer?

Niet op tijd betalen: u moet alsnog betalen vóór of tegelijk met uw volgende termijn.

Wij houden rekening
met uw situatie.

D Doorverwijzing schuldhulpverlening
Afwijzing kan volgen als u meerdere schulden
heeft die het volledig nakomen van de
betalingsregeling in de weg staan. Het CJIB
kan u dan doorverwijzen naar een schuldhulpverlener.

Meer info

www.cjib.nl

Doet u dit niet, dan vervalt de betalingsregeling.
●

In regelingen met schuldeisers worden de meeste boetes meegenomen.

Wilt u een regeling aanvragen?

www.cjib.nl/betalenindelen

Kunt u uw boete
niet betalen?
Als u uw boete(s) niet in één keer kunt betalen, biedt
het CJIB verschillende mogelijkheden om uw boete(s)
in termijnen te betalen. Wilt u daarvan gebruik maken,
neem dan zo snel mogelijk contact op met het CJIB.
Hebt u een schuldhulpverlener, staat u onder bewind of
hebt u iemand gemachtigd? Neem dan zo snel mogelijk
contact op met deze persoon, zodat uw zaken op tijd
worden geregeld.

Een betalingsregeling aanvragen
Hebt u één boete van € 75,-* (excl. administratiekosten) of hoger
of meer boetes waarvan het totaal bedrag hoger is dan € 75,- dan
is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken en het bedrag
in termijnen te betalen. Het aantal maandelijkse termijnen is
afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag.
Informatie hierover kunt u vinden op cjib.nl.

Betalingsregeling op maat
Moet u het CJIB meer dan € 5.000 betalen óf hebt u nog andere
schulden die u niet kunt aflossen? Dan bieden de bovenstaande
betalingsregelingen misschien geen uitkomst. U kunt dan in
aanmerking komen voor een betalingsregeling op maat. Hierin
houden wij rekening met uw persoonlijke situatie.

Voorwaarden voor een betalingsregeling

Hoe kunt u een betalingsregeling aanvragen?
U kunt een betalingsregeling aanvragen op cjib.nl. U kunt ons
hiervoor ook bellen of schrijven. Als er een betalingsregeling
met u is afgesproken, ontvangt u een bevestigingsbrief met
hierin alle informatie, waaronder het rekeningnummer voor
betalingsregelingen.

Hoe kunt u uw maandelijkse termijnen betalen?
U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig overmaken van de
maandelijkse termijnen. U moet dit doen op het juiste rekeningnummer en onder vermelding van het betalingskenmerk. Bij de
meeste banken kunt u de maandelijkse termijnen automatisch
over laten maken naar het CJIB.

Wat gebeurt er als u een keer niet kunt betalen?

Aan een betalingsregeling is een aantal voorwaarden verbonden.
De voorwaarden hebben te maken met de soort boete die u moet
betalen en de betalingsregeling die u wilt afspreken. Hebt u bijvoorbeeld een boete omdat u uw voertuig niet hebt laten keuren
of niet hebt verzekerd? En wilt u voor deze boete een betalingsregeling afspreken? Dan moet u ervoor zorgen dat uw voertuig
alsnog wordt gekeurd of verzekerd. Doet u dit niet, dan moet u
uw kenteken bij de RDW laten schorsen.

Betaalt u een keer niet op tijd, dan ontvangt u van het CJIB een
betalingsherinnering. Het achterstallige bedrag moet u vóór of
tegelijk met uw volgende termijn betalen. Lukt u dit niet dan
vervalt de betalingsregeling.
Als de betalingsregeling vervalt, ontvangt u hierover een brief
van het CJIB. Hierna hebt u nog 30 dagen de tijd om het totaal
openstaande bedrag aan het CJIB te betalen. Na deze 30 dagen
loopt uw zaak door naar de volgende inningsfase.

Overige voorwaarden zijn:

Wanneer wijst het CJIB een vraag om een
betalingsregeling af?

1. Voor de boete(s) waarvoor u een regeling wilt afspreken, heeft
het CJIB geen deurwaarder ingeschakeld.
2. Voor de boete(s) waarvoor u een regeling wilt afspreken, heeft
het CJIB geen dwangmiddel ingezet, zoals inneming rijbewijs,
buiten gebruik stelling voertuig en gijzeling.

3. U bent de afgelopen 6 maanden eerdere betalingsregelingen
met het CJIB volledig nagekomen.


Aanvullende voorwaarden bij een betalingsregeling op
maat kunnen zijn:
4. U verstrekt binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie, zoals uw persoonlijke en financiële gegevens, aan het CJIB.
5. Het maandelijkse bedrag dat wordt afgesproken, staat in

verhouding tot de hoogte van de boete(s) en de looptijd van de
betalingsregeling.


Hebt u veel of verschillende schulden bij het CJIB en andere
schuldeisers waardoor u uw boetes niet binnen een bepaalde
termijn kunt voldoen? Dan kan het CJIB de betalingsregeling
afwijzen en u doorverwijzen naar een schuldhulpverlener van
de gemeente. De schuldhulpverlener kan samen met u, uw
financiële situatie proberen te verbeteren door bijvoorbeeld
afspraken te maken met schuldeisers.
Hebt u samen met een schuldhulpverlener een regeling met
schuldeisers getroffen, dan worden de meeste boetes daarin
meegenomen. Dit kan een minnelijke regeling zijn of een
wettelijke regeling als de afspraken via de rechter tot stand zijn
gekomen. Aan deze regelingen zijn voorwaarden verbonden waar
de schuldhulpverlener u over informeert.

* Jongeren die op de datum van de overtreding 16 jaar of jonger waren, kunnen een betalingsregeling aanvragen voor een boete van €37,50 of hoger
(excl. administratiekosten).

