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Beknopte samenvatting
Het vorige retributiereglement op de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen wordt geactualiseerd
en de toepassing ervan wordt uitgebreid naar de fiscale vorderingen en gemeentelijke administratieve
sancties. De retributie en de procedure voor de invordering van de diverse openstaande
schuldvorderingen wordt gelijklopend gemaakt.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het vorige retributiereglement op de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen wordt geactualiseerd
en de toepassing ervan wordt uitgebreid naar invordering van de openstaande fiscale vorderingen en
gemeentelijke administratieve sancties. De retributie en de procedure voor de invordering van de diverse
openstaande schuldvorderingen wordt gelijklopend gemaakt.
Juridische grond
De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer
bepaald artikels 40, 41, 177, 279, 287, 288, 326 t.e.m. 335.
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
De wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013 en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 29 t.e.m. 33.
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Antwoord van Vlaams Minister Liesbeth Homans op de vraag nr. 207 van 15.01.2018 waarin het
aanrekenen van het bedrag van 20 euro voor de administratie- en aanmaningskosten als redelijk wordt
vooropgesteld.
Argumentatie
De verzending van de schuldvorderingen wordt gedragen vanuit de algemene middelen. Wanneer de
schuldenaar of belastingplichtige echter in gebreke blijft om de openstaande schuldvordering ( tijdig ) te
betalen, kan niet opgelegd worden dat de Stad, en onrechtstreeks andere belastingplichtigen,
meebetalen voor de extra kosten die de invordering van de schuld vergt. In dat geval is de aanrekening
van de bijkomende invorderingskosten op de schuldenaar aanvaardbaar. Conform het artikel 177, tweede
lid van het decreet over het lokaal bestuur, kunnen die kosten zowel de loutere verzendingskost als een
kost voor de administratieve opvolging van de betalingen omvatten. Daarvoor kan een forfaitair tarief
vastgesteld worden.
Belangrijk is dat de aangerekende tarieven voor betalingsaanmaningen redelijk zijn. Rekening houdende
met de materiële kosten en personeelskosten, kan aangenomen worden dat een bedrag van 20 euro
redelijk is. Sommige openstaande schuldvorderingen worden niet binnen de voorziene termijn betaald
zodat de financieel directeur tot gedwongen invordering moet overgaan door het verzenden van
aanmaningen. De opmaak en verzending van dergelijke aanmaningen legt een druk op de gemeentelijke
administratie en dit zowel logistiek als financieel. Het getuigt van behoorlijk bestuur om diegenen die
laattijdig de door hen verschuldigde sommen betalen, niet neutraal te behandelen en te laten bijdragen
in de hieraan verbonden kosten. Hiertoe is het wenselijk dat laattijdige betalers die de Stad verplichten
om kosten te maken ten gevolge van nalatigheid, administratie- en aanmaningskosten aan te rekenen
vanaf de aangetekende verzending van de tweede aanmaning.
Om uniformiteit te hebben is het wenselijk dat de procedure voor de invordering van openstaande
schuldvorderingen gelijklopend is tussen de fiscale ontvangsten, niet-fiscale ontvangsten en gemeentelijk
administratieve sancties evenals de aan te rekenen administratie- en aanmaningskosten. De
aanmaningsprocedure voorziet in volgende stappen: 1- eerste aanmaning ( gewone zending ); 2- tweede
aanmaning ( aangetekende zending ); 3- opmaak van een dwangbevel dat betekend wordt bij
gerechtsdeurwaardersexploot.
Voor het verzenden van de eerste aanmaning is het billijk om nog geen kosten aan te rekenen gezien de
mogelijkheid bestaat dat de persoon per abuis vergeten is te betalen of de schuldvordering niet
ontvangen heeft. Voor de opmaak en verzending van een tweede ‘aangetekende’ aanmaning, wordt
rekening houdende met de materiële kosten ( papier – portkosten ) en personeelskosten, een bedrag van
20 euro aangerekend. Volgens het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur een
dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen. Dat
dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. De hieraan verbonden kosten zijn volledig
ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7450000/ABS/0111

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf heden wordt een retributie geheven voor de administratie- en aanmaningskosten voor
het verzenden van de betalingsherinneringen, zowel bij openstaande fiscale als niet-fiscale
schuldvorderingen en gemeentelijk administratieve sancties.
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Vanaf de inwerkingtreding vervangt dit reglement het retributiereglement op de invordering van nietfiscale ontvangsten dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 december 2016.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Artikel 3
tarief
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
-

voor de verzending van het aanslagbiljet, schuldvordering, GAS-boete, … : gratis;

-

voor de opmaak en verzending van een eerste aanmaning ( niet-aangetekend verstuurd ): gratis;

-

voor de opmaak en verzending van een tweede aanmaning ( aangetekend verstuurd ),
deze retributie is onmiddellijk opeisbaar met dezelfde vervaldatum als de hoofdsom : 20 euro;

-

voor de betekening van een dwangbevel: kosten van de gerechtsdeurwaarder.

Artikel 4
wijze van inning
De administratie- en aanmaningskosten worden toegevoegd aan de openstaande schuldvordering.
Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de administratie- en aanmaningskosten aangezuiverd worden en
vervolgens de openstaande schuldvordering (hoofdsom).
Artikel 5
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.
Artikel 6
afwijkingen
Onderhaving reglement is niet van toepassing op de aanmaningen en invordering in het kader van
(huur)overeenkomsten e. d. ( van minimaal 1 jaar ) waarbij de geldende contractuele bepalingen dienen
te worden toegepast.
Betreffende de vorderingen ingevolge het “retributiereglement voor de Stedelijke Basisschool Turnhout”
kan er, omwille van het recht op onderwijs voor elk kind en omwille van de armoedeproblematiek, bij de
invordering van de openstaande schuld een afwijkend invorderingstraject op maat van de schuldenaar
worden toegepast.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs

Peter Segers
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Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad
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