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Aanvraag 
Betalingsregeling 

 

 
 
 
Het CJIB staat slechts onder zeer strikte voorwaarden een betalingsregeling toe. Een betalingsregeling is in ieder geval niet 

mogelijk voor zaken waarin: 

 

- actie wordt ondernomen om het openstaande bedrag te verhalen op uw goederen, inkomsten of vermogen  

- een dwangmiddel wordt toegepast (inneming rijbewijs, buitengebruikstelling voertuig of gijzeling) 

- een arrestatiebevel is uitgevaardigd 

- u al vervangende hechtenis ondergaat 

 

Verder gelden de volgende voorwaarden: 

 

- het totaal openstaande bedrag voor de boetes waarvoor u een betalingsregeling aanvraagt moet minimaal € 225,00 zijn 

- wanneer u in de twaalf maanden voorafgaand aan uw verzoek een betalingsregeling bij het CJIB hebt gehad die u niet bent 

nagekomen, krijgt u geen nieuwe betalingsregeling 

- voor een transactievoorstel van de politie of de officier van justitie wordt nooit een betalingsregeling toegestaan 

 

Als u na het lezen van deze informatie van mening bent dat u voor een betalingsregeling in aanmerking kunt komen, vult u dan 

dit formulier volledig in en stuurt u het met de gevraagde documenten naar: 

 

Centraal Justitieel Incassobureau 

Team Persoonsgerichte Aanpak 

Postbus 1794 

8901 CB  LEEUWARDEN 

 
Het CJIB beoordeelt vervolgens of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. Het CJIB beoordeelt hierbij alle zaken die op 
uw naam open staan. Ook als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kan er een reden zijn om uw verzoek af te wijzen. Over 
de uitkomst van de beoordeling ontvangt u van ons een brief. 
 

 1  Uw gegevens 
 
 

 

1.1 Soort persoon  Natuurlijk persoon   Rechtspersoon (Ga verder bij 1.7) 
  
1.2 Achternaam  
  
1.3 Tussenvoegsel(s)  
  
1.4 Voorletter(s)  
  
1.5 Geboortedatum  
 Dag Maand Jaar 

1.6 Geboortejaar  
  
1.7 Straatnaam/Postbus  
  
1.8 (Huis)nummer  

  
1.9 Postcode  

  
1.10 Plaats  

Vermeld hier de achternaam 
zoals die op het paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs is 
vermeld. 

  
1.11 BSN  
  
1.12 GBA-nummer  
  
1.13 V-nummer  
  
1.14 Naam Rechtspersoon  
  

Vul de gegevens in die van 
toepassing zijn. 

 

1.15 KVK-nummer  
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 2  Uw gezinssituatie 
 
 > Aankruisen wat van toepassing is 
 
Voert u een 
gezamenlijke 
huishouding? 

Van een gezamenlijke huishouding is sprake wanneer twee  
personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en aan 
kunnen tonen dat zij de kosten van de huishouding delen. 

 Ja  Nee 

   
Hebt u thuiswonende 
kinderen (minderjarig of 
studerend)? 

  Ja  Nee 

   
 3  Uw inkomsten per maand 
 
Uw netto inkomen  > Stuur een kopie mee van uw salarisstrookje of uitkerings- 

specificatie. Als u een eigen bedrijf hebt en daar een  
inkomen uit ontvangt, moet u een kopie meesturen van uw 
laatste definitieve belastingaanslag en uw belastingaangifte 
waarop deze aanslag is gebaseerd. Indien u gedetineerd  
bent, moet u een kopie van uw rekeningcourant meesturen. 

€ 

 
Indien u een gezamen- 
lijke huishouding voert, 
wat is dan het netto 
inkomen van degene 
met wie u de 
gezamenlijke 
huishouding voert?  

> Stuur een kopie mee van het salarisstrookje of 
uitkeringsspecificatie. 

€ 

 
Hebt u overige 
inkomsten?  

Bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag.> Stuur hiervan een kopie 
mee. 

€ 

 
Totaal netto inkomsten   € 

   
 4 Uw uitgaven per maand 
 
Netto huur of 
hypotheeklasten 

> Als u kostgeld betaalt, moet u een verklaring meesturen 
waarin de hoogte van het kostgeld is vermeld. Diegene aan wie  
u kostgeld betaalt, moet de verklaring voorzien van zijn/haar 
naam, adres en woonplaats en deze ondertekenen. 

€ 

 
Gas/elektra  € 
 
Water   € 
 
Ziektekosten  € 
 
Overige verzekeringen Bijvoorbeeld inboedel- en autoverzekering. € 
 
Alimentatie  € 
 
Levensonderhoud Boodschappen etc. € 
 
Overige uitgaven  Bijvoorbeeld maandelijkse aflossing schulden. € 
 
Uw totale uitgaven   € 
 > Stuur kopieën mee van uw bankafschriften waarop deze  

bedragen zijn afgeschreven. 
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 5 Betalingsvoorstel 
  
Ik stel de volgende betalingsregeling voor:  
   
 
  
 
  
 
 

 
 

 
 

 

 6 Ondertekening 
 
Als er een wijziging plaatsvindt in mijn financiële situatie, moet ik het CJIB hierover informeren. Als ik dit nalaat of valse 
gegevens verstrek over mijn financiële situatie kan dit leiden tot het afbreken van de betalingsregeling. 
 
 
  
 
 
 
  

  

Plaats  Datum ondertekening Handtekening  

 
 
Stuur alle gevraagde documenten mee om vertraging van uw aanvraag en kostenverhogende maatregelen te 
voorkomen! Correspondentie heeft geen schorsende werking voor de betalingsverplichting. 
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