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Retributiereglement op de invordering van niet-fiscale
ontvangsten. - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Luc Hermans; de heer Eric Vos; de heer Francis Stijnen; de heer Peter Segers; mevrouw
Astrid Wittebolle; de heer Hannes Anaf; de heer Luc Debondt; de heer Marc Boogers; de heer Pierre
Gladiné; de heer Paul Meeus; de heer Dimitri Gevers; mevrouw Godelieve Driesen; mevrouw Annemie
Der Kinderen; mevrouw Katrien Van de Poel; mevrouw Annick De Smet; mevrouw Tine De Wilde; de
heer Reccino Van Lommel; mevrouw Katleen De Coninck; de heer Paul Moelans; mevrouw Pascale
Mathé; de heer Marc Van Damme; mevrouw Vera de Jong; de heer Stef Breugelmans; de heer Willy
Van Geirt; de heer Guy Van Litsenborg; de heer Peter Roes; de heer John Guedon; de heer Eddy
Grooten; mevrouw Josiane Driesen; de heer Jan Van Otten; de heer Jan Boulliard; de heer Herman
Schaerlaekens; de heer Filip Buijs

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
de heer Toon Otten

Verontschuldigd:
de heer Wannes Starckx; de heer Tom Versmissen
Contactpersoon
Eric Pelckmans

Beschrijving
Aanleiding en context
Ter verbetering van de kosten efficiëntie wordt de retributie op de eerste aanmaningsbrief verlaagd
van 5 euro naar 0 euro en wordt de retributie op de tweede (aangetekende) aanmaningsbrief
verhoogd van 10 euro naar 15 euro.
Juridische grond
De bepalingen van het Gemeentedecreet.
Volgens het artikel 94 van het gemeentedecreet kan de financieel beheerder een dwangbevel
uitvaardigen bij deurwaardersexploot voor onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.
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Het in het college van burgelmeester en schepenen van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen
terzake.
Argumentatie
De invordering en opvolging van de openstaansde schulden, het opmaken en versturen van
aanmaningsbrieven en het opmaken van een dossier voor invordering via een deurwaarder geeft voor
de stad een administratieve kost. Het is billijk om deze kost te verhalen op de wanbetaler.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode 7020000.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 worden
administratieve kosten aangerekend voor het verzenden van de 2° (aangetekende) aanmaning en het
opmaken van een dossier voor invordering via een deurwaarder. Deze retributie is van toepassing op
de invordering van openstaande niet-fiscale schuldvorderingen. Vanaf de inwerkingtreding vervangt
dit reglement het voorgaande reglement dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 30 december
2013.
Artikel 2
schuldenaar
De administratieve kosten worden aangerekend aan de laattijdige betaler.
Artikel 3
tarief
Volgende administratieve kosten worden aangerekend voor:
opmaken en verzenden van een eerste aanmaning:
gratis;
opmaken en verzenden van een tweede aanmaning ( aangetekend verstuurd ): 15 euro;
opmaken van een dossier invordering via een deurwaarder (dwangbevel):
15 euro.
De voormelde bedragen worden gecumuleerd.
Artikel 4
wijze van inning
De administratiekosten worden toegevoegd aan de openstaande schuld.
Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de administratiekosten aangezuiverd worden en vervolgens de
openstaande niet-fiscale schuld (hoofdsom).

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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