Ondeniverp: Aanrekening van diverse kosten ten gevolge van
betalingsherinneringen en de aanrekening van venruijlintresten
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Aanwezig: lgor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Filip
Vanvinckenroye, lngrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita
Vanhove-Reekmans en Frank Vroonen, schepenen; Danny Hasevoets, Benny
Vreven, Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex
Dubois, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Dimitri
Driesen, Sabine Van de Sande en Marina Boussu, raadsleden; Pascal
Giesen, secretaris;
De qemeenteraad
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet waarbij de gemeenteraad
alles wat van gemeentelijk belang regelt.
Gelet op artikel43, 52, 15" is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen
van de gemeentebelastingen en retributies.
Ovenruegende dat de invordering van retributies en belastingen gepaard gaan
met diverse kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen, laatste
betalingsherinneringen en aangetekende zendingen.
Overwegende dat voor de terugvordering van deze kosten in de retributie- en
belastingsreglementen niets is voozien.
Ovennregende dat het billijk zou zrln dat deze kosten op de nalatige
betaalplichtigen zouden kunnen worden verhaald en dat er bovendien in
hunnen hoofde venruijlintresten zouden moeten kunnen worden aangerekend.
Gelet op artikel 94 van het gemeentedecreet dat voorziet in de mogelijkheid
om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van
onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het
gemeentebestuur zicht tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in
te vorderen.
Gelet op het gemeenteraadsbesluitvan 281312013 betreffende de retributie
voor de aanrekening van diverse kosten ten gevolge van
betalingsherinneringen en de aanrekening van venruijlintresten.

Besluit.
eenparig

Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 281312013 betreffende het
retributiereglement voor de aanrekening van diverse kosten ten gevolge van
betalingsherinneringen en de aanrekeni ng van verwijlintresten wordt
opgeheven op 11112018.
Artikel 2: Voor de periode van 11112018 tot en met 3111212019 zullen de
kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen en aangetekende
zendingen verhaald worden op diegenen die door hun verschuldigde
retributies of belastingen niet betalen en worden er ook in hunnen hoofden
veruvijlintresten aangerekend.
De kosten worden vastgesteld als volgt (uitzondering parkeerretributies,
belastingen en boetes bibliotheek)
- voor de eerste herinnering : gratis
- voor de tweede herinnering : € 5
- voor een aangetekende zending : € 10
:
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Kosten parkeerretri buties (zie gemeenteraadsbesl uit 1 I I 5 I 201 6)
- voor een eerste herinnering : € 5
- voor een aangetekende zending : € 10
Kosten boetes bibliotheek (zie besluit college 291912010 en conform reglement
P.B.S.):
- voor een aangetekende zending : € 10
Kosten belastingen :
- voor een eerste herinnering : gratis
- voor een aangetekende zending : prijs van een aangetekende zending
Artikel 3: De wettelijke nalatigheidsintresten worden aangerekend vanaf de
eerste van de maand volgend op de maand waarin de retributie of belasting
verschuldigd is.
Artikel4: Artikel 94 van het gemeentedecreet vooziet in de mogelijkheid om
een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van
onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het
gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie,
bijkomende kosten en intresten in te vorderen.
Artikel 5: Dit besluit bekend te maken overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6 : ln het kader van artikel 253 van het gemeentedecreet een kopie van
onderhavig besluit aan de hogere overheid aangeketend op te sturen.
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