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Bespreekpunt Financiën/Ontvangsten

32 2017_GR_00284 Retributiereglement - Aanrekenen van kosten ten gevolge van 
het versturen van betalingsherinneringen - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester; de heer Tom Vandeput, schepen; 
mevrouw Valerie Del Re, schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
de heer Gerald Corthouts, schepen; de heer Kevin Schouterden, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; 
de heer Joost Venken, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de 
heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, 
gemeenteraadslid; de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de 
heer Koen Beulen, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Steven Vandeput, gemeenteraadslid; de 
heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; de heer 
Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, 
gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; 
de heer Jan Wouters, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, gemeenteraadslid; de heer Peter Ramaekers, gemeenteraadslid; de 
heer Joost Laureys, waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, 
gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Het huidige retributiereglement voor de aanrekening van kosten ten gevolge van het versturen van 
betalingsherinneringen, van toepassing op de niet-fiscale schulden,  dient uitgebreid te worden:

Door een aanpassing in het wetboek inkomsten (en de verwijzing naar dit wetboek in het decreet van 
30 mei 2008) is er geen wettelijke basis meer om de kosten voor de aangetekende ingebrekestelling 
bij fiscale schulden te verhalen op de debiteur. Om deze kosten toch te kunnen blijven verhalen op de 
debiteur dienen deze kosten opgenomen te worden in het retributiereglement zodat er een wettelijke 
basis is voor zowel de niet-fiscale als fiscale schulden.

Argumentatie
De invordering van de retributie of belasting gaat gepaard met kosten welke gemaakt worden voor het 
verzenden van betalingsherinneringen en aangetekende zendingen.

Voor de terugvordering van de kosten is er niets voorzien in de retributie- of belastingreglementen.

Het is billijk om deze kosten op de nalatige debiteuren te verhalen.
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Door de wijziging in het wetboek inkomstenbelastingen (en de verwijzing naar dit wetboek in het 
decreet van 30 mei 2008) dienen de kosten voor het uitsturen van een betalingsherinnering in het 
kader van de gemeentebelastingen opgenomen te worden in een retributiereglement.

Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 43, §2, 15°van het gemeentedecreet 

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van 
de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt bijgevoegd retributiereglement voor het aanrekenen van kosten ten gevolge 
van het versturen van betalingsherinneringen goed vanaf 1 januari 2018.

Bijlagen
1. Reglement_aanrekenen_kosten.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris
Joost Laureys

de voorzitter 
Carlo Gysens



 
 

 
Artikel 1 
Vanaf 1 januari 2018 wordt er een retributie geheven voor de kosten gemaakt voor het verzenden van de 
betalingsherinneringen welke worden verhaald op de debiteuren die laattijdig hun verschuldigde retributies, 
niet-fiscale schulden of fiscale schulden betalen.  
 
Artikel 2 
De retributie wordt als volgt vastgesteld :  

- voor een herinnering: geen kosten 
- voor de aangetekende ingebrekestelling : 20,00 euro  

 
Artikel 3 
Bij betaling zullen eerst de volgens dit reglement aangerekende kosten aangezuiverd worden en vervolgens 
de openstaande retributie, niet-fiscale schuld of fiscale schuld.  
 
Artikel 4 
Bij niet-betaling van de retributie voor de kosten zal deze ingevorderd worden conform artikel 94 van het 
gemeentedecreet. Indien de retributie voor de kosten wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden 
ingevorderd.   
 
Artikel 5 
Deze beslissing vervangt de gemeenteraadsbeslissing terzake van 23 april 2013 vanaf 01 januari 2018. 
 
Artikel 6 
Deze verordening zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt. 
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