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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 december 2019

FINANCIËLE DIENST  - Financiën

64 2019_GR_00342 Retributie voor administratie- en 
aanmaningskosten van fiscale en niet-fiscale 
vorderingen (2020-2025) - Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Annie Mathieu; mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie 
De Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; 
mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer 
Godefroid Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier 
Huygens; mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; 
mevrouw Betty Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
de heer Wim Peeters

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Het is wenselijk dat de kosten voor het verzenden van aangetekende 
aanmaningen/herinneringsbrieven worden verhaald op diegenen die laattijdig de door 
hun verschuldigde sommen betalen, bij zowel fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen.

Voor zowel fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen zal altijd een kosteloze eerste 
aanmaning/herinneringsbrief verstuurd worden. Bij een aangetekende aanmaning of een 
aangetekende herinneringsbrief zullen 15,00 euro kosten aangerekend worden.

Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

De grondwet, art 170 §4, tweede lid.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
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Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 
reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 
met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 
kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het meerjarenplan

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Er wordt vanaf 1 januari 2020 een retributie geheven voor het verzenden van 
aangetekende herinneringsbrieven voor openstaande fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen.

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de schuldenaar van de fiscale en niet-fiscale 
schuldvordering waaraan de aangerekende kost is gerelateerd.

Artikel 3
De retributie voor de administratie- en aanmaningskosten voor fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen wordt als volgt vastgesteld:

 aangetekende aanmaningen/herinneringsbrieven: € 15 administratie- en 
verzendingskosten.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


