UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2019
Retributie inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen.
DE GEMEENTERAAD
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Tony Vancauwenbergh,
Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

Afwezig:

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de gemeente in het kader van invorderingen in de diverse stadia van de
invorderingsprocedure administratieve kosten maakt;
Overwegende dat de gemeente bepaalde kosten wil doorrekenen aan diegenen die laattijdig betalen
zodat deze kosten niet volledig ten laste vallen van de gemeenschap;
Overwegende dat er steeds kosteloos een eerste herinnering wordt gestuurd;
Overwegende dat de debiteuren bij elke factuur en bij elke betalingsherinnering verwittigd worden van
het feit dat het niet tijdig betalen kosten met zich zal meebrengen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven voor de kosten verbonden aan de
invorderingen van fiscale en niet-fiscale vorderingen.
Dit reglement is van toepassing voor alle kosten die gemaakt worden vanaf 01.01.2020
ongeacht de datum waarop de oorspronkelijke vordering werd gemaakt.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de debiteur van de openstaande vordering waaraan de
kosten zijn gerelateerd.
Art. 3.
Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:

-

Art. 4.

indien de debiteur niet betaalt binnen de termijn die voorzien is in de kosteloze eerste
aanmaning wordt telkens een kost aangerekend van € 15 voor de verzending van een
tweede en derde aanmaning.
- indien een debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit niet nakomt, wordt een kost
aangerekend van € 15 voor een aanmaning hiervoor.
- indien een aanmaning aangetekend wordt verstuurd, wordt een kost aangerekend van €
20.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.

de algemeen directeur
Eva Poelemans

Namens de gemeenteraad,
de voorzitter van de gemeenteraad
Marleen Van Meeuwen

de algemeen directeur

Voor eensluidend afschrift,
de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

bij delegatie
Manu Claes
burgemeester

