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Lieven Meert, OCMW-voorzitter-schepen;
Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Guy D'haeseleer,
Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen,
Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche,
Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Misja De Ridder,
Bruno Van Der Haeþhen, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove, gemeenteraadsleden;
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9.

Gemeentebelastingen - retributiereglement inzake de invorderingskosten van nietfiscale ontvangsten - aanpassing

De raad
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15
bijzonder artikel 160;

juli 2005 en latere wijzigingen, in

het

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2015 houdende invoering van een

retributiereglement inzake de invorderingskosten van niet-fiscale ontvangsten waarin een
eenvormige invorderingsmodaliteit werd vastgesteld en waarin de retributie werd vastggsteld voor
het verzenden van een eerste aanmaning en een aangetekende aanmaning;
Overwegende dat wanneer er geen gevol$ gegeven wordt aan de betalingsverzoeken, een

dwangbevel wordt opgemaakt dat betekend wordt bij deurwaardersexploot;

Overwegende dat het aangewezen is om de kosten ,van het betekenen van het dwangbevel bij
deurwaardersexploot eveneens in het retributiereglement op te nemen zodat de gemaakte

deurwaarderskosten kunnen verhaald worden bij de wanbetaler indien de niet-fiscale ontvangst
toch nog betaald zou worden op de rekening van de stad na het betekenen van het dwangbevel bij
deurwaa rdersexploot;
Besluit

met 17 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri
Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Michel Casteur,
Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn
Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)
14 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke
D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle
Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van
Oudenhove)

Artikel

1

Het gemeenteraadsbesluit inzake de invorderingskosten van niet-fiscale ontvangsten van 16
december 2015 wordt vanaf de vijfde dag na bekendmaking van onderhavig retributiereglement
opgeheven en wordt vanaf dan door de hiernavolgende bepalingen vastgesteld.

Artikel 2
De factuur dient, indien de inning van de retributie niet voor of tegelijk met het verstrekken van de

prestaties of leveringen kan geschieden, zo spoedig mogelijk na het verstrekken van de prestaties
of leveringen opgemaakt en verstuurd tej worden.

Artikel 3
Voor alle uitgaande facturen van de stad inzake niet-fiscale ontvangsten of ontvangsten
voortvloeiend uit de door de gemeenteraad goedgekeurde retributiereglementen, ongeacht door
welke stadsdienst deze worden verstuurd, bedraagt de retributie:
- Voor het versturen van een eerste maning na een termijn van 30 dagen volgend op de

-

factuurdatum: gratis
Voor het versturen van een aangetekende aanmaning: de kosten voor de aangetekende zending
vermeerderd met € 15 administratiekosten.
Voor het verhalen van de gemaakte deurwaarderskosten indien de wanbetaler de niet-fiscale
ontvangst toch nog betaald zou hebben op de rekening van de stad na het betekenen van het
dwangbevel bíj deurwaardersexploot: de aangerekende kosten van de deurwaarderaan de stad.

Artikel 4
Facturen inzake niet-fiscale ontvangen of ontvangsten voorvloeiend uit de door de gemeenteraad
goedgekeurde retributiereglementen worden enkel beslecht volgens de burgerlijke rechtspleging.

Artikel

5

Conform artikel 253, S1, 30 van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de
provincíegouverneur worden verzonden.
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