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Zitting van dinsdag L7 december 2O19

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter,

Eddy Bevers, burgemeester.

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts,
Michel Eeraerts, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain
Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, Robbe Carleer,
Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert
Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden.

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse
Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen.

Dirk Blommaert, algemeen directeur

Verontschuldigd : Thierry Serrien, raadslid

T2 4. RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR KOSTEN VAN FISCALE
VORDERINGEN

AanleidÍng

De belasting- en retributie reglementen zijn vastgesteld tot de periode eindigend op 31 december
2019. Er worden nieuwe belasting- en retributiereglementen vastgesteld voor de aanslagjaren
2020 tot en met 2025.

J u ri d i sche g ron d, toepa ssel ijke reg elgevi ng

Het Decreet over het lokaal bestuur van22 december 2017, artikel 40 $3 en 4I, I4o; zoals
gewijzigd door het Decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van art.41 van het
Decreet van 22 december 2Ot7 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de
belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
De Grondwet, artikel L7O $4;
Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
De omzendbrief KBIABB 2079/2 van 15 februari 2019 betreffende de coórdinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de noodzakelijkheid tot vernieuwing van het bestaand reglement d.d. 16
december 2Ot4;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen.

Feiten, context en argumentatie

Het lokaal bestuur dient indien de debiteur niet betaalt binnen de wettelijk bepaalde vervaltermijn
een herinneringsprocedure te volgen. De herinneringsprocedure bestaat uit een gratis eerste
herinnering, een aangetekende tweede herinnering en indien de debiteur niet overgaat tot betaling
van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, wordt er overgegaan tot het opmaken van
een dwangschrift met het oog op de betekening door een gerechtsdeurwaarder.

Het veelvuldig opstellen van dergelijke documenten weegt door op de gemeentelijke administratíe
en dit zowel logistiek als op financieel vlak.

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
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Het is dan ook aangewezen om deze administratiekosten te verhalen op diegenen die laattijdig de
door hen verschuldigde sommen betalen.

Het bestuur probeert maximaal in der minne in te vorderen. Door eventueel budgetbegeleiding of
door het afsluiten van een afbetalingsplan.
Indien de wanbetaler niet wenst samen te werken met eventueel budgetbegeleiding of door het
afsluiten van een afbetalingsplan, zal het dossier aan de gerechtsdeurwaarder worden
overgemaakt voor verder gevolg.

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze retributie.

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van
het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit:

voor de fractae sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet
Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen
Van Santvoort
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts,
Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange
Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner,
Maaike Bradt
Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony
Vanoverschelde
Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Met ingang van 1 januari 2O2O voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie geheven voor de kosten verbonden aan de invordering van fiscale vorderingen.
Indien de debiteur de vordering niet betaalt binnen de wettelijke bepaalde vervaltermijn, worden
de onder artikel 3 en 4 bepaalde kosten aangerekend, ingeval de in die artikelen vermelde acties
worden ondernomen met het oog op de invordering van de schuld,

Artikel 2: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door diegenen die laattijdig de door hen verschuldigde sommen
betalen.

Artikel 3: Kosten voor een tweede aanmaning en aanmaning na niet-naleving van een
afbetalingsplan

Indien de debiteur niet betaalt binnen de termijn voorzien in de gratis eerste aanmaning, wordt
telkens een kost van € 25,00 aangerekend voor de verzending van een tweede aanmaning.
Indien een debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt wordt hem een
aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van € 25,00 aangerekend.
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Artikel 4: Kosten voor verdere gedwongen uitvoering

Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten
inbegrepen, kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op
betekening door een gerechtsdeurwaarder.
Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van € 25,00 aangerekend.

Indien na betekening van een fiscaal dwangschrift de debiteur nog steeds in gebreke blijft, kan de
financieel directeur volgende stappen nemen in gedwongen uitvoering en invordering.
Hiervoor wordt telkens de overeenstemmende kost opgegeven. Deze kost wordt aangerekend
bovenop de eventuele gerechtskosten en gerechtsdeurwaarderskosten en reële kosten die op grond
van de wettelijke regelingen worden doorgerekend aan de debiteur.

Artikel 5: Bekendmaking

Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het
lokaal bestuur van 22 december 2OL7 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2077 en
latere wijzigingen.

get. Dirk Blommaert
Algemeen Directeur

get. Eddy Moens
Voorzitter
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Ha ndteken i ng CA- medewerker
Gemachtigd bij besluit burgemeester d
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