UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 10 maart 2016
Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig: MM. P. Reekmans, burgemeester- voorzitter;
Arrondissement Leuven
K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, schepenen;
GEMEENTE
G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L. Steenwegen, G. Arnauts, W. Vanderstukken,
H. Arnauts, H. Hendrickx, Y. Sterkendries, S. Vandermeulen, T. Peeters,
B. Bogaerts en B. Coeckelberghs, raadsleden;
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K. Wauters, gemeentesecretaris.
De gemeenteraad:
Retributiereglement inzake de invorderingskosten van de niet-fiscale ontvangsten en
vaststefflng van de algemene factuurvoorwaarden

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 94;
Gelet op het decreet van 2juni 2006 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15juli 2005;
Overwegende dat ingevolge artikel 160, §3 van het Gemeentedecreet de budgethouders
instaan voor de uitgaande facturatie van niet-fiscale schuldvorderingen;
Overwegende dat deze uitgaande facturatie enkel mag slaan op ontvangsten en tarieven
opgenomen in door de gemeenteraad goedgekeurde retributiereglementen;
Overwegende dat het aangewezen is om eenvormige factuurvoorwaarden en
invorderingsmodaliteiten op te stellen voor alle uitgaande facturen van de gemeente;
Overwegende dat de financieel beheerder volgens artikel 94 van het Gemeentedecreet een
dwangbevel kan uitvaardigen bij gerechtsdeurwaardersexploot voor onbetwiste en opeisbare
niet-fiscale vorderingen;
Overwegende dat aan de debiteuren van niet-fiscale schuldvorderingen een redelijke
betaaltermijn dient verleend;
Met 16 stemmen voor
Besluit:
Artikel 1: Er wordt met ingang op heden een retributie geheven op de innings- en
aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale ontvangsten die gebeuren op basis van
geldende retributie- of andere reglementen.
Artikel 2: De inningsprocedure verloopt als volgt:
a. de betalingstermijn voor niet-fiscale ontvangsten wordt bepaald op 30 dagen;
b. na het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een (kosteloze) aanmaning met een nieuwe
betalingstermijn van 30 dagen;
c. na liet verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een te betalen aangetekende (tweede en
laatste) waarschuwing, verhoogd met administratiekosten, met een nieuwe betalingstermijn
van 14 dagen;
d. ten vroegste één maand na het verstrijken hiervan wordt een dwangbevel overgemaakt bij
deurwaardersexploot, behalve indien de rechten van de gemeente in gevaar zijn.
Artikel 3 :nDe retributie (vanaf de tweede en laatste waarschuwing) wordt vastgesteld op de
kostprijs van de aangetekende zending (volgens de vigerende posttarieven)
Artikel 4: Bij betaling worden eerst de aangerekende kosten en vervolgens de openstaande
niet fiscale ontvangst (in hoofdsom) aangezuiverd.
Artikel 5: De invordering van de retributie zal gebeuren (samen met de hoofdsom):
• voor de onbetwiste niet fiscale ontvangsten: overeenkomstig artikel 94 van het
gemeentedecreet
• voor de betwiste niet fiscale ontvangsten: overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende
de burgerlijke procedure
Artikel 6: Afschrift van dit besluit zal aan de toezichthoudende overheid worden
toegezonden.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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Namens de raad.
De secretaris i.o.,
(Get.) K. Wauters

(
Voor eensluidend uittreksel.

De secretaris i.o.

K. Wauters

