Gemeenteraad
Besluit

6

GOEDGEKEURD
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Financiën - Belastingen

Retributiereglement voor administratie- en aanmaningskosten bij de invordering
van openstaande schuldvorderingen - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick Lismont; de heer Jan Wicheler; mevrouw Rita Thierie; mevrouw Annick Princen; de
heer Kristof Schiepers; de heer Gert Houbey; de heer Geert Moyaers; de heer Pascal Vanmolle;
mevrouw Marlies Boonen; de heer Winand Abrahams; de heer Koen Putzeys; mevrouw Linda Bex; de
heer Filip De Geyter; de heer Rudi Koninckx; de heer Rohnny Dams; de heer Danny Goyens; mevrouw
Evy Lesuisse; mevrouw Kim Peters, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Ingrid Scheepers; de heer Manu Bronckart

Beschrijving
Aanleiding en context
Het vorige retributiereglement op de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen (28/02/2017)
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.
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 gemeente, 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 10 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
Gingelom - Gemeenteraad van 10 december 2019 - 2019_GR_00191 : Retributiereglement voor administratie- en
aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen

1/4

de gemeente 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 bij gewone zending: gratis
2- tweede aanmaning bij aangetekende zending: 10,00 euro
3- opmaak van een dwangbevel: 10,00 euro bijkomend op de kost van de 2de aangetekende zending
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 10 euro aangerekend. Volgens het Decreet 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.
Juridische grond
De artikelen 41, 162, 170 §4 en 173 van de Grondwet.
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.
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.
De omzendbrief KBABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit.
De financiële toestand van de gemeente.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 14 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Marlies Boonen; Rohnny Dams; Filip De Geyter;
Gert Houbey; Evy Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Rita
Thierie; Pascal Vanmolle; Jan Wicheler
- 3 stem(men) tegen: Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers
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Artikel 1
Voorwerp van de retributie:
Met ingang van 1 januari 2020 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.
Vanaf de inwerkingtreding vervangt dit reglement het retributiereglement op de invordering van nietfiscale ontvangsten dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 februari 2017.

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 bij gewone zending: gratis;
- voor de opmaak en verzending van een tweede aangetekende aanmaning: 10,00 euro,
- voor de opmaak van een dwangbevel: 10,00 euro bijkomend op de kost van de 2de aangetekende
aanmaning.

Artikel 4
Wijze van inning:
De administratie- en aanmaningskosten worden toegevoegd aan de openstaande schuldvordering.

Artikel 5
Een afschrift voor uitvoering wordt aan de financieel directeur overgemaakt.

Artikel 6
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §1, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur
bekend gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter gemeenteraad
Patrick Lismont
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