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Goedkeuring van het retributiereslement op het aanrekenen van administratiekosten bii de invordering van
openstaande fiscale en niet-fiscale vorderingen en gemeenteliike administratieve sanct¡es

Aanleidins

De dienst financieel beleid en boekhouding wordt reeds jaren geconfronteerd met een toenemend aantal dossiers met
betalingsachterstand. De opvolging hiervan wordt tijdsintensiever en de kosten nemen sterk toe. Tot op heden werden deze kosten
niet verhaald op de schuldenaars.

Regelseving

Artikelen 40, 4L en 177 van het decreet lokaal bestuur va n 22 decemb er 2O17

De raad is bevoegd voor hetvaststellen van de machtigingtot het heffen van retributies en devoorwaarden ervan, inclusief
verminderingen en vrijstellingen.
De schuldenaar van een fiscale of niet-fiscale vordering kan tot betaling worden aangemaand met een aangetekende brief. De

gemeente kan administratieve kosten aanrekenen voor die aangetekende brief.

Feiten, context en argumentatie

De opmaak en verzending van facturen, belastingsaanslagen en andere schuldvorderingen worden gedragen vanuit de algemene

middelen. Wanneer de schuldenaar of de belastingplichtige echter in gebreke blijft om de openstaande schuldvordering te betalen,
kan niet worden verwacht dat de gemeente, en onrechtstreeks de andere (belastingplichtige) burgers, meebetal.en voor de extra

kosten die de invordering van de schuld vergt. ln dat geval kan volgens artikel 177 van het decreet lokaal bestuur een

administratieve kost worden aangerekend bij aanmaning tot betaling. Deze administratieve kost kan naast de loutere
verzendingskost alle andere kosten bevatten die verband houden met de opvolging van achterstallige schuldvorderingen. Het is
aangewezen hiervoor een forfaitair bedrag vast te stellen.
Daarnaast gaat het bij niet-fiscale vorderingen vaak om relatief lage bedragen. Het aanrekenen van een administratieve kost bij

aanmaning kan voor de schuldenaars een stimulans betekenen om tijdig te betalen.
Om uniformiteit te hebben is het wenselijk dat de procedure voor invordering van openstaande schuldvorderingen gelijklopend is

tussen fiscale, niet-fiscale schuldvorderingen en vorderingen die ontstaan uit GAS-boetes.

De aanmaningsprocedure voorziet in de volgende stappen:
- stap 1: eerste aanmaning (gewone zending)
- stap 2: tweede aanmaníng (aangetekende zending)
- stap 3; opmaak van een dwangbevel dat wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot
Voor de eerste aanmaning is het billijk om geen kosten aan te rekenen aangezien de mogelijkheid bestaat dat schuldenaars per

abuis zijn vergeten te betalen. Ook voorziet artikel 177 van het decreet lokaal bestuur hiervoor geen rechtsgrond aangezien deze

verzending niet aangetekend gebeurt.
De tweede aanmaning gebeurt wel aangetekend en in deze fase kan een administratieve kost worden aangerekend.
Belangrijk is dat de aangerekende tarieven redelijk zijn. Rekening houdende met de materiële kosten en personeelskosten kan

worden aangenomen dat de aanrekeningvan een administratieve kostvan € 20 passend is.

ln een parlementair antwoord van 15 januari 2018 bevestigde de bevoegde Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur dat het
bedrag van € 20 redelijk is.

Vanaf stap drie belanden we in de gedwongen uitvoeringsfase. Dit betekent dat de financieel directeur een dwangbevel opmaakt
dat door het colleee van burgemeester en scheoenen uitvoerbaar wordt verklaard. Dit dwanebevel wordt aan de schuldenaar



betekend via een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van deze fase vallen automat¡sch lastens de schuldenaar. Het is dan ook
belangrijk om de opmaak van een dwangbevel en de uitvoerbaarverklaring te tariferen. De dienst financieel beleid en boekhouding
stelt hier een tarief van € 30 voor.

Budset

De administratiekost is een ontvangst en zal worden geboekt op budgetcode 2O2O/GBB/ott1-00/7450000/GEMEENTE/tzllp-GEEN

Met 18 stemmen voor (Marc Charlier, Bram Peters, Mario Van Rossum, Werner Aerts, Sofie Lombaert, Christine Tinlot, Lut Kint,
Monica Bruylandt-Van de Velde, Mark Van Roy, Dirk De Vos, Robert Steuts, Jan Trappeniers, Omer Graulus, Sebastiaan Coudré,
Kristina Eyskens, Hugo Vankelecom, Elmo Peeters, Yvette Schepers), 8 onthoudingen (Willy Roeykens, Geoffroy De Schaetzen, Bram
Bartholomees, Thomas Geyns, Serge Liesenborghs, Rose Vanbegin, Geoffroy de Visscher, Nadine Gabet)

Besluit

Artikel 1. De raad heft een gemeentelijke retributie voor de administratiekosten bij de invordering van openstaande fiscale en niet-
fiscale vorderingen en gemeentelijke adm¡nistratieve sancties.
Artikel 2. De retributie is verschuldigd door de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Artikel 3. De retributie wordt als volgt vastgesteld:
- kosteloos voor de verzending van de eerste aanmaning
- € 20 voor de verzending van de tweede aanmaning die aangetekend wordt verstuurd
- € 30 voor de opmaak en uitvoerbaarverklaring van een dwangbevel
Artikel 4. De administratiekosten worden toegevoegd aan de openstaande schuldvordering. Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst
de administratiekosten worden aangezuiverd en vervolgens de openstaande schuldvordering (hoofdsom).
Artikel 5. De kosten voor de opmaak en uitvoerbaarverklaring van een dwangbevel en de kosten van de gerechtsdeurwaarder
vallen volledig ten laste van de debiteur en worden bij de openstaande schuld toegevoegd.
Artikel 6. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 septemb er 2O2O.
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