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OCMW PELT
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VERGADERING VAN 31 MAART 2022
Aanwezigen:
Juul Vrolix, voorzitter;
Frank Smeets, burgemeester, en Raf Drieskens, Ann Van Dorpe, Leen Gielen, Liesbeth Fransen, Jaak Fransen, Niels
Valkenborgh, Dirk Vanseggelen, Marc Geerts en Katrien Kenis, schepenen;
Frank Seutens, Leon Alders, Linda Vissers, Tonny Kauffmann, Gilbert Van Baelen, Carine Van Gerven, Anita Horions,
Katrijn Conjaerts, Kim Strzebonski, Cindy Schildermans, Dennis Fransen, Fien Nouwen, Ann Kauffmann, Louis Dirkx,
Sofie Monsieurs en Stijn Philippe, raadsleden;
Peter Spooren, secretaris van de vergadering.
Retributiereglement voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande schulden.
Aanleiding en doel
Het OCMW dient kosten te maken in het kader van het debiteurenbeheer. Via een retributiereglement kunnen deze
kosten deels aangerekend worden aan een in gebreke blijvende debiteur.
Juridische gronden
De grondwet, meer bepaald artikel 170, §4.
Het 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
invorderingsmodaliteiten op te stellen met betrekking tot de uitgaande vorderingen van het OCMW.
In het kader van de specifieke situatie van de dossiers van het OCMW wordt het debiteurenbeheer in overleg tussen
de financiële dienst en de sociale dienst uitgevoerd.
In consensus wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing per dossier. Dit kan gaan om:
a. Uitstel van betaling
b. (aangepaste) afbetalingsplannen
c. Aanmaningen vanuit de sociale dienst
d. Aanmaningen vanuit de financiële dienst
e. Ingebrekestellingen vanuit de financiële dienst
f. Oninbaar stellen van de schuld
g. Tussenkomst gerechtsdeurwaarder
 Minnelijk
 Gedwongen via dwangbevel (uitvoerbaar verklaard door het vast bureau)
Het is billijk, gezien de opdracht van het OCMW, om van in gebreke blijvende cliënten van het OCMW geen bijdrage
te vragen in de kosten van de invorderingsprocedure die intern vanuit het OCMW gevoerd wordt.
Het is echter ook billijk om een bijdrage te vragen in de kosten van de procedure in die dossiers, waar de betrokken
debiteur weigert om, na een traject binnen het OCMW, mee te zoeken naar een oplossing, en waar uiteindelijk toch
een beroep gedaan wordt op de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder voor een minnelijke of gedwongen
uitvoering.
Er dient bepaald te worden welke administratie-, aanmanings- en vervolgingskosten zullen aangerekend worden in
geval van niet-betaling van niet-betwiste openstaande vorderingen.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
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BESLUIT :
Artikel 1.Er wordt een retributie geheven voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande schulden.
Artikel 2.De retributie geldt vanaf de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder in de invorderingsprocedure. De effectieve
kosten van de tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder zullen aangerekend worden aan de betrokken debiteur.
Artikel 3.Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de volgens onderhavig retributiereglement aangerekende kosten aangezuiverd
worden, en vervolgens de openstaande schuld.
Artikel 4.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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voor eensluidend uittreksel:
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