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Geachte heer Sibma, 

 

Afgelopen jaar ontving ik ruim 15 000 klachten en bijna 29 000 telefoontjes van 

burgers, bedrijven en instellingen, waarvan 444 klachten het CJIB betreffen. In 

2011 waren dit er nog 174. Dat is een stijging van 160%. Deze klachten en 

signalen geven mij een goed beeld van wat er beter kan in het openbaar bestuur 

in Nederland en wat daarbij van belang is voor uw organisatie.  

  

Op 20 maart 2013 bied ik de Tweede Kamer mijn jaarverslag over 2012 aan. Als 

onderdeel daarvan besteed ik in deze jaarbrief aandacht aan de belangrijkste 

onderwerpen die spelen in de relatie tussen de burger en uw organisatie.   

 

Forse toename klachten over het CJIB 

Er is helaas sprake van een forse stijging van klachten over het CJIB. Dat is de 

reden waarom u voor het eerst een jaarbrief ontvangt. Mijn verklaring voor de 

toename van het aantal klachten is dat vanwege de crisis steeds meer mensen 

financieel in de knel raken en een verkeersboete van honderden euro's niet 

langer kunnen betalen. Waren hoge verkeersboetes en een streng 

betalingsregime in een periode van hoogconjunctuur nog wellicht gepast, in 

laagconjunctuur zijn zij volstrekt onredelijk. Ik krijg dan ook veel klachten over de 

(per 1 juni 2011 ingetreden) boeteverhogingen en een weinig flexibele, 

meedenkende opstelling bij betalingsnood van burgers. Ik wil dat over de 

verschuiving van het huidige economisch tij beter wordt nagedacht en zie hierbij 

ook een signaleringsfunctie voor het CJIB voor weggelegd. Hierbij benoem ik 

concrete thema's die wat mij betreft direct aandacht behoeven.  

 

Vergissingen bij betalen boete via internetbankieren 

Een vergissing is menselijk en wordt bij het betalen van een boete via internet-

bankieren al snel gemaakt. Burgers die een klein bedrag te weinig overmaken of 

een fout maken in het overnemen van het 16-cijferige kenmerknummer worden 

geconfronteerd met forse verhoging(en) van het sanctiebedrag. Daarover heb ik de 

minister van Veiligheid en Justitie in december 2011 een brief geschreven. De 

minister liet in zijn reactie van mei 2012 weten een onderzoek in te zullen stellen 

naar de wenselijkheid en haalbaarheid van alternatieve systematiek voor dit 
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probleem. Hij gaf daarbij aan dat voor een oplossing mogelijk de wet moet worden 

aangepast. Inmiddels zijn er over dit punt ook in de Tweede Kamer vragen gesteld 

aan de minister van Veiligheid en Justitie. Ik heb de minister gevraagd mij te 

informeren over de uitkomst van dit onderzoek. Graag wil ik dat u nu al zo veel 

mogelijk rekening probeert te houden met menselijke vergissingen bij het 

incasseren van verhogingen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een burger aangeeft 

tijdig en volledig te hebben betaald. Zo'n signaal moet aanleiding geven om niet 

over te gaan tot verhoging.  

 

Verhaal zonder dwang 

Een ander punt waarvoor ik uw aandacht wil vragen, is de inningsmodaliteit van 

verhaal zonder dwang. Als het CJIB een openstaand boetebedrag afschrijft van 

een bankrekeningnummer dat bij het CJIB bekend is, dan hoeft er geen rekening 

gehouden te worden met de beslagvrije voet. Zeker voor mensen die maandelijks 

al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, kan dit grote problemen 

opleveren. Betrokkenen kunnen op grond van de wet wel verzet instellen tegen 

het gebruik van dit dwangmiddel, maar dan is het leed al geschied. Ik ben blij dat 

klachten bij de Nationale ombudsman over verhaal zonder dwang het CJIB 

aanleiding heeft gegeven om voortaan voor niet meer dan 500 euro per 

beschikking verhaal zonder dwang toe te passen. Uitschieters worden daarmee 

voorkomen. Toch wil ik u vragen om in voorkomende gevallen coulant te zijn, 

wanneer blijkt dat burgers door de inning van een groot bedrag ineens, zonder 

rekening te houden met een eventuele beslagvrije voet in de problemen dreigen 

te komen.  

 

Betalingsregeling 

Dit jaar hebben veel burgers zich tot de Nationale ombudsman gewend, omdat 

het CJIB geen betalingsregeling wilde treffen voor een of meer openstaande 

Mulderbeschikkingen. Burgers klagen bij mij over het strakke beleid dat het CJIB 

daarin hanteert. Ik heb van uw medewerkers begrepen dat overleg is geweest 

met het ministerie om te bespreken of er voor het CJIB meer ruimte kan komen 

om terzake Mulderbeschikkingen wel betalingsregelingen te kunnen treffen, maar 

dat het ministerie daarin niet wilde meegaan. Zeker in tijden van aanhoudende 

financiële crisis, verwacht ik oog voor deze positie van vele burgers in de 

uitvoeringspraktijk.  
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Spelregels behoorlijke invordering 

In een rondetafelbijeenkomst hebben wij reeds met elkaar van gedachten 

gewisseld over een behoorlijke wijze van invordering. In mijn rapport 'In het krijt 

bij de overheid' (No 2013/003) heb ik spelregels opgenomen voor een behoorlijke 

wijze van invorderen. Deze spelregels gelden voor alle overheidsinstanties die als 

schuldeiser optreden. Zeker in deze tijd van laagconjunctuur is een behoorlijke 

invordering van groot belang. Ik verzoek daarom om de spelregels zo veel 

mogelijk te hanteren.   

 

Voertuigketen 

Dit jaar heb ik de Dienst Wegverkeer (RDW) ook een jaarbrief gestuurd. Boetes 

berusten vaak op gegevens van de RDW. Dat betekent dat de RDW een 

bijzondere verantwoordelijkheid heeft richting de burger. Ik verwacht dat de RDW, 

maar ook de andere ketenpartners waaronder het CJIB, in voorkomende gevallen 

ook zelf actief contact zoeken met ketenpartners om te voorkomen dat de burger 

van het kastje naar de muur wordt gestuurd.  

 

Communicatie met de burger en klachtbehandeling 

Het CJIB is een instantie die veel contact heeft met de burger, zowel schriftelijk 

als telefonisch. Ik wil benadrukken hoezeer het van belang is dat er in al die 

contactmomenten oog blijft voor het belang van de individuele burger, met name 

wanneer het gaat om een welwillende burger, die probeert met de overheid tot 

een oplossing te komen. Afgelopen maanden heb ik meerdere klachten 

ontvangen van burgers die er bij het callcenter van het CJIB niet doorheen 

kwamen. Een ander veelgehoord signaal is dat mensen een standaardreactie van 

het CJIB ontvangen, op bijvoorbeeld een gemotiveerd verzoek om een betalings-

regeling. De acceptatie door de burger van de reactie van het CJIB lijdt hieronder. 

Ik wil hiervoor eveneens uw aandacht vragen.  

 

Van uw medewerkers heb ik in september 2012 vernomen dat er een 

toenemende aandacht is voor een informele benadering bij de behandeling van 

klachten. Direct contact opnemen met de burger en mediation zijn daarin nieuwe 

elementen. Ik juich deze ontwikkeling toe en hoop dat deze werkwijze zijn 

vruchten zal afwerpen, zowel binnen uw organisatie, als richting de betrokken 

burgers.  
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Kortom 

Ik vraag kortom: 

- aandacht voor de positie van burgers die financieel in de knel  komen; 

acties om te komen tot een proportioneel sanctiestelsel; 

- rekening te houden met de beslagvrije voet bij het innen van boetes;  

- een redelijke beoordeling van verzoeken om een betalingsregeling. 

 

Graag ga ik over deze onderwerpen en verbeterpunten met u in gesprek op 

maandag 13 mei, van 11.00 tot 12.00. Deze jaarbrief wordt ook aan de Tweede 

Kamer gestuurd en komt op de website van de Nationale ombudsman. Mocht u 

vragen hebben dan ben ik natuurlijk graag bereid tot een verdere toelichting. U 

kunt contact opnemen met Munish Ramlal (beleidsadviseur). Hij is bereikbaar via 

0703563680 of m.ramlal@nationaleombudsman.nl. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nationale ombudsman, 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 



 

Aantal klachten over CJIB 

 2011 2012 

Aantal ontvangen klachten 174 444 

Aantal behandelde klachten 183 432 

Wijze van behandelen   

1. Interventies 41 90 

2. Bemiddelingen 0 0 

3. Onderzoeken met rapport 4 0 

- Gegrond 2 0 

- Deels gegrond 0 0 

- Niet gegrond 1 0 

- Geen oordeel 1 0 

4. Onderzoeken met brief 0 2 

5. Tussentijds opgelost of beëindigd 3 73 

6. Verwijzen of informeren 135 267 

 


