Poststuk : UITT000275

in in ii ii ii ii ii Mini ii

GEMEENTE PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2019

Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Mare Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Jef Van Bree, Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gervefn,
Anita Horions, Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Els Kuppens,
Ann Kauffmann, Flans Proost, Louis Dirkx, Benny Bax en Sofie Monsieurs, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Retributiereglement op de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Aanleiding en doel
De gemeente dient onkosten te maken voor het verzenden van aanmaningen met het oog op de invordering van
fiscale en niet-fiscale ontvangsten. Via een retributiereglement kunnen deze kosten aangerekend worden aan de
wanbetaler.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, Ş4.
FHet Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Het decreet van 17 maart 2004 op de openbaarheid van bestuur.
Motivering
In het kader van de organisatiebeheersing en het debiteurenbeheer is het aangewezen om eenvormige
factuurvoorwaarden en invorderingsmodaliteiten op te stellen voor alle fiscale en niet-fiscale uitgaande vorderingen
van de gemeente.
Het is billijk om van wanbetalers, na een eerste kosteloze herinnering, een bijdrage te vragen in de kosten van de
invorderingsprocedure in geval van uitblijvende betalingen.
Er dient bepaald te worden welke administratie-, aanmanings- en vervolgingskosten zullen aangerekend worden in
geval van niet - betaling van niet - betwiste facturen
Stemming
Aantal ja-stemmen: 26.
Aantal onthoudingen: 4, nl. van de raadsleden Frank Seutens, Leon Alders, Kim Strzebonski en Benny Bax.
BESLUIT:
Artikel 1.Er wordt een retributie geheven voor de innings - en aanmaningskosten van openstaande fiscale en niet-fiscale
schulden.
Artikel 2.De inningsprocedure voor de fiscale ontvangsten verloopt als volgt:
- de betaaltermijn voor fiscale ontvangsten wordt bepaald op 2 maanden;
- na het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een kosteloze aanmaning met een nieuwe betaaltermijn van 30
dagen;
- na het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een aangetekende aanmaning, verhoogd met port - en
administratiekosten, met een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen;

-

-

na het verstrijken van deze laatste termijn ontvangt de debiteur een laatste aangetekende ingebrekestelling,
verhoogd met port - en administratiekosten, met een nieuwe betalingstermijn van 15 dagen, met de expliciete
vermelding dat in geval van niet - betaling een dwangbevel zal opgemaakt worden;
facultatief kan aan de in gebreke blijvende debiteur nog een aanmaning via deurwaardersbrief gestuurd worden
met een extra bijkomende termijn van 15 dagen;
na het verstrijken van deze laatste termijn wordt een dwangbevel overgemaakt bij deurwaardersexploot.

Artikel 3.De inningsprocedure voor niet - fiscale ontvangsten verloopt als volgt:
- de betaaltermijn voor niet-fiscale ontvangsten wordt bepaald op 30 dagen;
- na het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een kosteloze aanmaning met een nieuwe betaaltermijn van 30
dagen;
- na het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een aangetekende aanmaning, verhoogd met port - en
administratiekosten, met een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen;
- na het verstrijken van deze laatste termijn ontvangt de debiteur een laatste aangetekende aanmaning, verhoogd
met port - en administratiekosten, met een nieuwe betalingstermijn van 15 dagen, met de expliciete vermelding
dat in geval van niet - betaling een dwangbevel zal opgemaakt worden;
- facultatief kan aan de in gebreke blijvende debiteur nog een aanmaning via deurwaardersbrief gestuurd worden
met een extra bijkomende termijn van 15 dagen;
- na het verstrijken van deze termijn wordt een dwangbevel overgemaakt bij deurwaardersexploot.
Artikel 4.De retributie vanaf de tweede aanmaning wordt vastgesteld op een vast bedrag van port - en administratiekosten
van tien (10) euro. De effectieve kosten van de aanmaning via deurwaardersbrief zullen aangerekend worden aan de
betrokken debiteur.
Artikel 5.Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de volgens onderhavig retributiereglement aangerekende kosten aangezuiverd
worden, en vervolgens de openstaande fiscale of niet-fiscale schuld.
Artikel 6.Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330
van het Decreet Lokaal Bestuur.
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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