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Justitiële boetes & maatregelen

Verkeersovertredingen Wahv 

8.024.118
De grootste taak van het CJIB is de inning van verkeersboetes. De meeste
verkeersovertredingen worden afgehandeld binnen de Wet administratiefrechtelijke
handhaving verkeersvoorschriften (Wahv).

Dienstverlening & Incasso (Basiscijfers)

Categorieën  

De verkeersovertredingen (Wahv) worden onderverdeeld in: snelheid, 
parkeren/stilstaan, verkeerslichten en overige overtredingen. Overige 
overtredingen zijn bijvoorbeeld boetes voor niet handsfree-bellen en het 
niet dragen van een gordel en/of helm.

Snelheid

6.641.936 - (82,77%)

Parkeren / stilstaan

362.707 - (4,52%)

Verkeerslichten

222.416 - (2,77%)

Overige

797.059 - (9,93%)



Dienstverlening & Incasso (Basiscijfers)

Justitiële boetes & maatregelen

Transacties 

1.623
Het CJIB kan namens het Openbaar Ministerie een transactievoorstel sturen naar een 
betrokkene. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt iemand er dan van iets te hebben 
gedaan, waarvoor deze betrokkene een straf kan krijgen. De betrokkene kan ervoor kiezen 
niet vervolgd te worden op voorwaarde dat de transactie wordt betaald. Ook het innen van 
het transactiebedrag is een wettelijke taak van het CJIB.

Strafbeschikkingen 

427.955
Het Openbaar Ministerie en opsporingsinstanties leggen voor een aantal veel  
voorkomende strafbare feiten zelf straffen op in de vorm van een strafbeschikking.  
Het CJIB int hiervoor de geldboete.

Boetevonnissen

47.813
Een rechter kan een verdachte een geldboete opleggen voor het plegen van een strafbaar 
feit. Het CJIB int deze boetevonnissen.

Schadevergoedingsmaatregelen

11.916 
Als iemand slachtoffer is geworden van een strafbaar feit (bijvoorbeeld mishandeling), 
dan kan de rechter besluiten dat de dader aan het slachtoffer een schadevergoeding moet 
betalen. De rechter legt dan een schadevergoedingsmaatregel op aan de dader. Het CJIB int 
de schadevergoeding en maakt deze vervolgens over aan het slachtoffer. 

Ontnemingen

1.277
De rechter kan een dader verplichten tot betaling van een geldbedrag in een zogenoemde 
ontnemingsmaatregel. De dader moet dan het bedrag dat hij/zij heeft ‘verdiend’ aan het 
strafbaar feit terugbetalen aan de staat. Het CJIB int deze ontnemingsmaatregel.

Europese boetes in/uit

39.755
Op grond van het kaderbesluit Europees Geldelijke sancties kunnen EU-landen de inning 
van financiële sancties overdragen aan het CJIB. Het versturen van de Europese boete en het 
innen van deze boete is een wettelijke taak van het CJIB. Omgekeerd draagt het CJIB zelf ook 
niet (volledig) betaalde geldelijke sancties over aan andere EU-landen.

In deze Europese context int het CJIB ook overgedragen Europese confiscatiebeslissingen 
(ontnemingsmaatregelen en verbeurd verklaringen). Heeft iemand geld verdiend met een 
strafbaar feit en heeft de rechter in het buitenland deze persoon veroordeeld? Dan kan de 
rechter beslissen dat het geld moet worden terugbetaald. Het CJIB is verantwoordelijk voor 
het verwerken van deze beslissingen.



Dienstverlening & Incasso (Basiscijfers)

Overheidsincasso

Bestuurlijke boetes

40.957
Naast de politie en het Openbaar Ministerie mogen diverse bestuursorganen zelfstandig 
zogenoemde bestuurlijke boetes opleggen. Het CJIB verzorgt voor onderdelen van de 
rijksoverheid de inning en incasso van opgelegde bestuurlijke boetes.

Lasten onder dwangsom

646
Een bestuursorgaan kan een last onder dwangsom opleggen als iemand iets moet gaan 
doen (bijvoorbeeld jaarverantwoording inleveren). Als betrokkene zich niet aan de lastgeving 
houdt wordt de dwangsom in rekening gebracht. Het CJIB int voor diverse bestuursorganen 
de verbeurde dwangsommen.

Kostenveroordelingen 

6.963
Als er een geschil tussen huurder en verhuurder ontstaat over de huurprijs of de 
servicekosten brengt de Huurcommissie kosten in rekening voor de behandeling van het 
geschil. De partij die in het ongelijk wordt gesteld moet deze betalen. Het CJIB int in die 
gevallen de kostenveroordeling.

Bestuursrechtelijke premies

1.212.057
Het CAK brengt premies in rekening aan mensen die bij hun zorgverzekeraar een achterstand 
hebben van zes maanden in het betalen van hun zorgverzekeringspremie. CAK int deze 
premie. Als dat niet lukt, int het CJIB de premie voor CAK.

Lesgeld & OV-fraude

65.853 
Als DUO er niet in slaagt een vordering te innen, wordt de inning aan het CJIB overgelaten.

Lasten onder bestuursdwang

170
Een bestuursorgaan kan een last onder bestuursdwang opleggen als iemand iets moet doen 
om een situatie in de rechtmatige staat te herstellen. Wordt de situatie niet hersteld dan int 
het CJIB de kosten die gemaakt zijn door het bestuursorgaan om de situatie te herstellen.

Diergezondheidsheffing

235
Als RVO er niet in slaagt een vordering te innen, wordt de inning aan het CJIB overgelaten.

Verhuurderbijdrage

813
Met de verhuurderbijdrage wordt de dienstverlening van de Huurcommissie mede 
bekostigd. De jaarlijkse bijdrage is wettelijk verplicht voor verhuurders uit de sociale 
huursector en met meer dan 50 huurwoningen.



Executie

Executie strafrechtelijke beslissingen*

Gevangenisstraf

19.735
Dit zijn straffen die in een uitspraak van de rechter zijn opgelegd als hoofdstraf. Het
CJIB coördineert de tenuitvoerlegging van onherroepelijke gevangenisstraffen, zodat
veroordeelden hun straf snel en zeker ondergaan.

Taakstraf

32.030
De rechter en het Openbaar Ministerie kunnen beslissen een taakstraf op te leggen aan een
dader. Het CJIB coördineert en bewaakt de taakstraf en informeert ketenpartners, zodat de
taakstraf goed kan worden uitgevoerd.

Vervangende hechtenis

7.174
Taakstraffen die niet of niet volledig zijn voltooid, kunnen worden omgezet in vervangende
hechtenis of vervangende jeugddetentie. Voor niet betaalde geldboetevonnissen kan
vervangende hechtenis worden toegepast. Het CJIB coördineert de tenuitvoerlegging van
deze vervangende hechtenissen. Ook draagt het CJIB zorg dat de mislukte taakstraf wordt
aangeboden aan Openbaar Ministerie om te worden omgezet.

Toezicht 

18.079
Een rechter kan beslissen dat er bijzondere voorwaarden aan een verdachte of veroordeelde
worden opgelegd. Voor de naleving van deze voorwaarden wordt een toezichthouder
aangewezen, bijvoorbeeld de (jeugd)reclassering en/of politie. Het CJIB coördineert de
tenuitvoerlegging van deze bijzondere voorwaarden, zodat de toezichthouders in de
gelegenheid worden gesteld het toezicht uit te voeren. Het CJIB zorgt er ook voor dat het
Openbaar Ministerie wordt geïnformeerd wanneer de voorwaarden overtreden worden. Het 
OM kan dan beslissen over het vervolg hiervan.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

1.255
Het Openbaar Ministerie kan beslissen om iemand onder voorwaarden in vrijheid te stellen
(voorwaardelijk vrij te laten). Het CJIB coördineert en bewaakt de voorwaardelijke
invrijheidsstelling en informeert ketenpartners, zodat deze goed wordt uitgevoerd.

Voorlopige hechtenis
Een verdachte kan in afwachting van een definitieve uitspraak voorlopig worden gehecht.
Hieraan zijn strikte voorwaarden en termijnen verbonden. De beslissingen in de fase van de
voorlopige hechtenis worden door het CJIB verwerkt en aangeleverd bij de ketenpartners.

Tbs en PIJ-maatregel
De rechter kan aan een jeugdige een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor
Jeugdigen) opleggen. Een volwassene kan de rechter veroordelen tot Tbs-maatregel.
(Terbeschikkingstelling). Het CJIB coördineert de tenuitvoerlegging van deze strafrechtelijke
beslissingen.

Bijkomende straf
Naast gevangenisstraffen, hechtenissen, taakstraffen en/of geldboetes kan de rechter
een bijkomende straf opleggen. De coördinatie van de tenuitvoerlegging van bijkomende
straffen wordt uitgevoerd door het CJIB.
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