Tabel invorderingsmaatregelen
wanneer
Maatregel
Kosten
Na de
€ 7 (belastingschuld tot € 454)
Aanmaning om binnen 14
vervaldatum
dagen te betalen
van de aanslag
€ 17 (belastingschuld vanaf € 454)
Na de 14
Dwangbevel (via de post of € 43 (belastingschuld tot € 90) + € 4 voor elke
dagen van de via de deurwaarder) om
extra € 45 belastingschuld met een maximum van
aanmaning
binnen 2 dagen te betalen € 12.677
Na de 2 dagen Deurwaarder met
van het
hernieuwd bevel om binnen € 17
dwangbevel 2 dagen te betalen
Geen extra kosten, maar de RBG kan op ieder
willekeurig moment de belastingschuld van uw
Start overheidsvordering
betaalrekening halen. U kunt dit niet storneren
(terug laten boeken)
Aanslag nog
niet betaald
Geen extra kosten, maar de RBG vraagt aan uw
werkgever/uitkeringsinstantie de belastingschuld
of start loonvordering
op uw loon/uitkering in te houden. Hierbij
houden we rekening met de beslagvrije voet*
Beslag op de voorlopige
teruggave van de
€ 34
Rijksbelastingdienst
of beslag op uw
€ 34
bankrekeningnummer
geen extra kosten. De partner ontvangt een
Aanslag nog
verzoek het bedrag binnen 14 dagen te betalen.
niet betaald
of partnervordering
Daarna volgt loonvordering of beslag op de
voorlopige teruggave of overig beslag bij de
partner (dan: minimaal € 34)
of beslag op uw onroerende
Minimaal € 240
zaken (huis)
of beslag op uw roerende
Minimaal € 77
zaken (auto, caravan enz.)
Publieke bekendmaking
Aanslag nog
€ 33 voor een advertentie
van openbare verkoop van
niet betaald
€ 30 voor aanplakbiljetten
uw bezittingen
Aanslag nog Openbare verkoop van uw
Minimaal € 94
niet betaald
bezittingen
* De beslagvrije voet is het gedeelte van het inkomen waarop de RBG geen beslag mag
leggen. Dit gedeelte is minimaal 90% van de bijstandnorm. Uw
werkgever/inhoudingsplichtige houdt het bedrag dat u meer aan inkomen hebt in en draagt dit
af aan de RBG

