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Programma

1. Centrale vraag: Hoe kunnen overheidsinstanties 
en de ontvangers van de vaste lasten beter 
samenwerken bij oninbare schulden?

2. Korte schets bevindingen praktijkonderzoek 
Inclusieve stad

3. Huidige invulling aan ‘Incasso op maat’ en 
experimenten CJIB en CZ

4. Stellingen en ophalen tips



Systeem veronderstelt modelburger

1. Minimaal VMBO-T
2. Alerte communicatie
3. Wetskennis
4. Financiële buffer
5. Stabiel leven
6. Incassokosten, bronheffing en andere bijzondere 

incassobevoegdheden vormen prikkel tot betalen



De onverzekerde scooter



Niet-kunner in beeld



Boete voor verkeersovertreding 

7.968.912
IND Leges Immigratie-
& Naturalisatiedienst 

8.160

Door rechter opgelegde boete 

65.531

Schadevergoedingsmaatregel 

13.539
Hulp bij problematische schuldsituatie

Transactievoorstel

8.972

Executiedocumentatie

Coördinatie van
vrijheidsstraffen 

18.392

Bestuursrechtelijke premies

2.378.434

Coördinatie van
arrestatiebevelen 

21.180
OM-afdoening

309.509

Coördinatie van 
taakstraffen    

39.314

Inkomende Europese boetes

1.016
Uitgaande Europese boetes

28.809

Signalering van niet terugkeren verlof

Ontnemingsmaatregel 

1.433

Voorwaardelijke
invrijheidstelling 

1.136

Bestuurlijke boetes 

41.191

Het CJIB in cijfers







De debiteur bestaat niet



Betrokkene
kan betalen

Betrokkene
kan niet betalen

Betrokkene wil 
betalen

Betrokkene wil niet betalen

Stimuleren:
betaalgemak vergroten

Tijd en ruimte geven:
voorzieningen inzetten

Handhaven:
instrumenten (dwangmiddelen) 

inzetten

Opsporen en bewegen
naar een ander kwadrant:

voorzieningen inzetten

Strategie: Efficiënte standaard dienstverlening

Willen & Kunnen - Het kwadrantenmodel

Menu



Niet-kunner in beeld



Wens: herkennen van de niet-kunner in 
een vroeg stadium 

Droom: de niet-kunner komt niet verder 
dan fase inning, en we spelen in op 
preventie. De niet-kunner is in de 

toekomst een wel-kunner



Onderzoeken

Samenwerken

Data analytics

Experimenteren

Diensten op maat



Experiment inclusieve stad

• Per gemeenten worden 5 inwoners aan de hand van 
vastgestelde doelgroep geselecteerd

• Alleen personen met een of meerdere verkeersboetes kunnen 
meedoen,  personen met een boete voor een misdrijf  en 
personen die tijdens het experiment recidiveren niet. 

• De betrokkene betaalt de initiële boete. Eventuele 
verhogingen op het initiële boetebedrag worden ongedaan 
gemaakt in ruil voor een ‘maatschappelijke wederdienst’. 

• Experimenteren met vroegsignalering

• Pilot duurt een half jaar



Voorbeeld uitwisselen data



De verandering in benadering



One size fits all#, maatwerk voor iedereen

Elke gelijke situatie 
behandelen we gelijk en 

elke ongelijke situatie 
ongelijk, maar hoeveel 

situaties zijn er nu 100% 
gelijk……..?



Innovatie en tegen de stroom in

18

Deurwaarders zijn 
samenwerkingspartners, verlengstuk CZ 

via automatisering en worden 
aangestuurd op kwaliteit.

Lage drempel, lage kosten 
en meer minnelijk.

Klant bepaalt, 
hoe hij betaalt.

Klant bepaalt kanaal, 
CZ 28 balies.



De investering

19

Allround 
opleiden

Grip en sturing op hele 
incassoketen via ICT.

Totaal financieel klantbeeld
Minnelijk in huis

Dagelijkse data-uitwisseling met 
deurwaarder

Mandaat bij 
collega



De keerzijde
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De lat vanuit de klant komt elke 
dag hoger te liggen, dit vraagt 
daarom van onze collega’s elke 

dag iets extra’s!

Structureel begeleiden, 
coachen, opleiden en 

leiderschap zijn noodzakelijk.



De resultaten

21

8,3 7,3

35% minder mensen in 
wanbetalersregeling.

Hogere 
klanttevredenheid

Betere Cashflow en 
lager Debiteurensaldo90%+ klanten in betalingsproblemen 

wordt door CZ succesvol geholpen



Samen staan wij sterk
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Van Schulden naar 

Kansen

DLF

Klanten in 
betalingsachterstanden 
hebben vaak meerdere 

schulden.

Warme overdracht naar 
hulpverleners noodzakelijk.

Schuldenlab070



Samenwerking gemeente Breda en CZ
Regie aan de klant

• Causaal verband Schulden 
en zorgconsumptie.

• Regie over de stelsel heen.

• Maatwerk

• Kwaliteit voor de klant

• Inzet gerichte zorg



Stelling 1 

Het CJIB vergroot de 
schuldenproblematiek 



Stelling 2

Het uitgangspunt blijft 

iedereen moet betalen



Stelling 3 

Als belastingbetaler vind ik 
bijzondere incassobevoegheden

van de overheid zoals bronheffing 
en verrekening van toeslagen 

legitiem.



Stelling 4 

De boete van het CJIB 

moet je voelen.



Stelling 5

Vertrouwen werkt beter dan 
wantrouwen



Stelling 6 
Ik zit boordevol ideeën over hoe de 

samenwerking tussen 
overheidsinstellingen, ontvangers 
‘vaste lasten’ enerzijds en sociale 
wijkteams anderzijds kan worden 

verbeterd.



Bedankt voor uw aandacht en input!

k


