
   

 
Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt? 
 

De gemeente Veldhoven heeft een streng beleid als het gaat om het betalen van de 

belastingen. De activiteiten die hiermee te maken hebben noemen we invordering. De 

data waarvoor u moet betalen staat op de aanslag gemeentebelastingen. Dit gebeurt 

er als u niet op tijd betaalt: 

 

1. Aanmaning 

Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Dit is een brief waarin uw 

betaalachterstand staat. Via deze aanmaning kunt u binnen 14 dagen na de datum 

van de aanmaning nog betalen. Bij de aanmaning horen extra kosten. Deze extra 

kosten moet u ook betalen. 

 

2. Dwangbevel 

Als u het bedrag niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning heeft betaald, 

dan wordt een dwangbevel verstuurd. Dit is een brief waarin een bevel staat om te 

betalen. Ook bij een dwangbevel horen extra kosten, die u moet betalen. De kosten 

zijn minimaal € 46,-. Hoe hoger de betalingsachterstand is, hoe hoger de extra kosten 

voor het dwangbevel zijn. 

 

3. Deurwaarder 

Als de gemeente een dwangbevel heeft gestuurd, worden de taken overgenomen door 

een deurwaarder. Voor de gemeente Veldhoven is dit de deurwaarder:  

Cannock Chase Public  

Postbus 103  

6650 AC DRUTEN  

telefoon: 0487 – 515 123  

Vanaf het moment dat een dwangbevel is verstuurd, gaan alle contacten en betalingen 

via Cannock Chase Public. In deze laatste fase van de invordering kunt u niet meer op 

de bankrekening van de gemeente Veldhoven betalen. Als het dwangbevel bij u is 

afgegeven kunt u binnen twee dagen betalen aan de deurwaarder óf met hen 

afspraken maken voor een betalingsregeling.  

 

4. In beslag nemen van uw bezit 

Als u na het dwangbevel nog niet betaalt, dan gebruikt de deurwaarder andere 

maatregelen om u te dwingen tot het betalen van de betaalachterstand. U kunt hierbij 

denken aan het in beslag nemen van zaken die u in uw bezit heeft (meubels of spullen 

in uw woning, uw auto), uw loon of uitkering en als het nodig is op onroerende zaken 

(uw huis, de grond).  

 

5. Verkoop van uw bezit 

Als u na het in beslag nemen van uw bezit nog niet heeft betaald, dan kan de 

belastingdeurwaarder overgaan tot verkoop van in beslag genomen zaken. Uit de 

inkomsten van de verkoop wordt de belastingschuld betaald, met extra kosten die 

erbij zijn gekomen. 

  

 

 


