
 

Provincie Vlaams-Brabant 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN  

Arrondissement Halle-Vilvoorde VAN DE GEMEENTERAAD 
  

GEMEENTEBESTUUR Zitting van donderdag 30 januari 2014 
van  

SINT-PIETERS-LEEUW  

  

  

 

Aanwezig : Luc Deconinck, burgemeester-voorzitter; 

Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, 

Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, schepenen;  

Jean Cornand, Annie Mathieu, Kathleen D'Herde, Marleen Bosmans,  

Joseph Van Cutsem, Wim Peeters, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Eddy Longeval, Lydie De Smet, Guy Jonville, Michel 

Miedzinski, Jenny Sleeuwagen, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen 

Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, 

Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Alain Carremans,  leden; 

Paul Defranc, OCMW-voorzitter / schepen. 

Walter Vastiau, gemeentesecretaris. 

 

Financiële Dienst 

 

Raad nr. Onderwerp 

2014JA064017 Retributiereglement voor administratie- en aanmaningskosten van niet-fiscale 

vorderingen - goedkeuring 

 

De Raad, 

 

Aanleiding en doel 

 

De gemeente int een heel aantal niet-fiscale vorderingen. De betaling van deze niet-fiscale 

vorderingen verloopt niet altijd even vlot.  

 

Juridische gronden 

 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen; 

 

De gecoördineerde omzendbrief fiscaliteit BA2011/01 van 10/06/2011; 

 

Adviezen en visum 

 

Positief advies van de financieel beheerder.  

 

Motivering 

 

De niet-fiscale vorderingen worden niet altijd tijdig betaald. Dit brengt veel administratieve 

lasten met zich mee en ook kosten. Het is billijk dat deze kosten verhaald worden op de 

nalatige betalers. Om echter ook overbodige lasten te vermijden wordt enkel de 

aangetekende zending betalend gemaakt. De eerste en eventueel tweede aanmaning 

worden kosteloos verstuurd om de vergoedingsplichtige alsnog de kans te geven de 

vordering te voldoen zonder kosten.  

Als de niet-betwiste vordering na het verzenden van de aangetekende zending nog steeds 

onbetaald blijft, dan kan een dwangbevel uitgevaardigd worden. De kosten van de 

deurwaarder zijn steeds ten laste van de vergoedingsplichtige.  



Financiële impact  

 

Niet van toepassing 

 

Met algemene stemmen 

 

Besluit 

 

Artikel 1. Met ingang van 1 februari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 

december 2019 wordt er een retributie geheven voor de administratie- en 

aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale vorderingen. 
 

Artikel 2. Indien de niet-fiscale vordering niet tijdig betaald wordt,kunnen de in artikel 3 

bepaalde kosten worden aangerekend. 
 

Artikel 3. De retributie voor de administratie- en aanmaningskosten van openstaande 

niet-fiscale vorderingen worden als volgt opgelegd: 

- verzenden van de oorspronkelijke factuur: gratis 

- opmaken en verzenden van de eerste aanmaning: gratis 

- opmaken en verzenden van de (eventueel) tweede aanmaning: gratis 

- opmaken en verzenden van de aangetekende aanmaning: 25,00 € 
 

Artikel 4. De retributie is verschuldigd door de vergoedingsplichtige van de niet-fiscale 

schuldvordering waaraan de aangerekende kost gerelateerd is. 
 

Artikel 5.  De retributie is onmiddellijk opeisbaar. 
 

Artikel 6. Artikel 94 van het gemeentedecreet 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 zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie 

in te vorderen. 

 

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  

(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

Sint-Pieters-Leeuw, 7 april 2014 

 

 

De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  

 

 

Walter Vastiau Luc Deconinck 
 

  


