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Aannames 

1. De overheid is de grootste schuldeiser bij 
mensen met problematische schulden.

2. Door ophogingen gaan vorderingen 
overheid snel ‘over de kop’ waardoor 
burgers in de knel komen. 

3. De oplossing bij schuldenproblematiek is 
eenvoudig.
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“Een openstaande rekening van €400 die na 2 
aanmaningen is opgelopen naar €1.200. Zulke 

extreme verhogingen mogen commerciële 
incassobureaus in Nederland niet rekenen. Maar 

de Nederlandse overheid wel. Want als je een 
boete van €400 niet betaalt, eist het CJIB na 2 

aanmaningen het drievoudige.”

Kassa – maart 2018



1. De overheid is de grootste schuldeiser bij mensen 
met schulden 

• Analyse 200 dossiers Kredietbank

• Schuldenlast mensen met problematische 
schulden:
o 30% overheid
o 70% private partijen

• Aandeel publieke schulden lager bij ouderen

• Stelling = niet waar

30%

70%

Overheid Privaat



Wat zijn ophogingen? 



Voorbeeld - CJIB



Voorbeeld – gemeente Zwolle 



2. Door ophogingen gaan vorderingen overheid snel ‘over     
de kop’ waardoor burgers in de knel komen

• Overige kosten maken niet dat vordering ‘over de kop’ gaat.

• In specifieke situaties lopen ophogingen heel snel op:
o Schending inlichtingenplicht + hoog benadelingsbedrag
o Verhogingen CJIB bij verkeersboetes. Maar, kan voorkomen worden. 
o Bij inschakeling deurwaarder. 

• Stelling = over het algemeen genomen niet waar maar burger kan in 
specifieke situaties wel in de knel komen.



Ophogingen voorkomen of kwijten? 

• Klein deel burgers krijgt te maken met ophogingen.

• Ruimte om ophogingen te voorkomen en te kwijten hangt nauw samen 
met type vordering en daaraan verbonden wettelijke kaders.

• Ophogingen voorkomen? 
1. Geen overige kosten in rekening brengen in de minnelijke fase van incasso 
2. Een betalingsregeling aanbieden
3. Pro-actieve benadering (parallel aan het incassoproces)
4. Maatwerkprocedure
5. Gedragswetenschappelijke inzichten verwerken in teksten
6. Noodstopprocedure
7. Invorderingsproces terugdraaien



3. De oplossing bij schuldenproblematiek is eenvoudig

• Uitzonderingsjaar: alle door de overheid gecreëerde en oninbare 
verhogingen kwijtschelden.

• Experts unaniem: uitzonderingsjaar gaat niet beoogde effect hebben. 

• Stelling = niet waar

• Wat helpt dan wel? 
o Noodstopprocedure CJIB
o Versoepelingen in wet- en regelgeving geven bestuursorganen meer ruimte

• Mogelijkheid om af te zien van terugvordering als per ongeluk fout is 
gemaakt.

• Versoepeling terugbetalingstermijn.
• Schuldregeling bij teveel ontvangen uitkering vaker mogelijk.



Conclusies

• Ondersteuning bij problematische 
situaties vraagt een integrale aanpak

• In specifieke situaties lopen ophogingen 
heel snel op. Evenredig?

• Recent belangrijke belemmeringen in 
wet- en regelgeving beslecht. 
Uitvoeringsorganisaties zijn aan zet. 
Vraagt veel vakmanschap.

• Meer maatwerk aan de ‘voorkant’ 
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