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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Patrick De Smedt, Voorzitter; de heer Albert Beerens; mevrouw Lutgard Van der Borght; de
heer William Engels; de heer Johan Deleu; de heer Jan Couck; mevrouw Marijke De Vis; mevrouw
Joske Vermeir; mevrouw Inez De Coninck; de heer Jeroen Eenens; mevrouw Els Van Buggenhout;
mevrouw Annelies De Pauw; de heer Luc De Ridder; de heer Wouter Van Driessche; de heer Roland
Mortier; de heer Floris Van den Broeck; mevrouw Els Van Gucht; mevrouw Evelien Beeckman; de heer
Willem De Pauw; de heer Jasper Baeyens; mevrouw Linda Verbesselt; de heer Bert De Wel; mevrouw
Eliane Laurent; mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van de invordering van schuldevorderingen maakt de gemeente Opwijk in de diverse
stadia van de invorderingsprocedure administratieve kosten.
Een burger die van goede wil is en betalingsmoeilijkheden ondervindt, zal steeds de kans krijgen om
een afbetalingsregeling af te spreken. De financieel directeur is steeds bereid om een afbetalingsplan
toe te staan wanneer de debiteur blijk geeft van goede trouw en een redelijke termijn wordt voorop
gesteld.
Argumentatie
Dit reglement bepaalt de retributies die de meerkost voor de administratie vergoeden voor de
invordering van schulden wanneer de debiteur duidelijk onwillig is. Het betreft vermijdbare kosten die
de wanbetaler door eigen nalatigheid en inertie heeft veroorzaakt. Het is evident dat de debiteur zelf
de gevolgen draagt van zijn eigen handelen of het gebrek daaraan.
De reële kosten van gerechtsdeurwaarders en aangerekend door andere administraties, bijvoorbeeld
voor het nemen van hypothecaire inschrijving worden op grond van de wettelijke voorziene princiepes
doorgerekend.
Daarnaast geldt evenwel ook de meerkost voor de administratie en dus onrechtstreeks voor de
belastingbetaler, bestaande uit materiaal (papier, inkt, enveloppes, .. ) en personeelskost
(opzoekingen, opmaak documenten, opvragen attesten, samenstellen adviezen, ...). Afhankelijke van
de toegepaste procedure worden meer complexe, tijdrovende en arbeidsintenseieve handelingen van
de administratie verwacht. Wanneer de gemeente dergelijke procedures niet zou voeren, zou dit een
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gevoel van straffeloosheid tot gevolg hebben dat een doortastend en correct beleid in de weg zou
staan.
Er wordt voorzien in de volgende tarieven die in verhouding staan tot de complexiteit van de te
voeren procedures.
1ste aanmaning: gratis
2de en 3de aanmaning: € 20,0
aanmaning bij niet naleven van afbetalingsplan : € 20,0
opmaak dwangbevel na uitvoerbaarverklaring / fiscaal dwangschrift : € 30,0
derdenbeslag: € 50,0
nemen hypothecaire inschrijving: € 50,0
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het
college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het vaststellen van de
gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de
voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement debiteurenbeheer - inningskosten vorderingen - goed
voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025.

Bijlagen
1. Retributiereglement inzake verhaal van inningskosten van vorderingen.docx
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
Retributiereglement inzake verhaal van inningskosten van vorderingen
Afdeling I - Algemene bepalingen
Artikel 1
Voor de dienstjaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven voor de kosten verbonden
aan de invordering van vorderingen.
Artikel 2
De niet-fiscale vorderingen in dit reglement omvatten alle vorderingen ontstaan met ingang van 1
januari 2020.
Het gaat om vorderingen uit hoofde van opgelegde retributies, GAS-boetes, schadevergoedingen,
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vorderingen uit hoofde van een gerechtelijke uitvoerbare titel en terugvorderingen van ten onrechte
betaalde bedragen.
Indien de debiteur de onbetwiste vordering niet betaalt binnen de wettelijke bepaalde vervaltermijn,
worden de hieronder bepaalde retributies aangerekend ingeval de in die artikelen vermelde acties
worden ondernomen met het oog op de invordering van de schuld.
De fiscale vorderingen in dit reglement omvatten alle belastingen gevestigd na 1 januari 2020. Indien
de debiteur de voreringen niet betaalt binnen de wettelijke bepaalde vervaltermijn, worden de
hieronder bepaalde retributies aangerekend ingeval de in die artikelen vermelde acties worden
ondernomen met het oog op de invordering van de schuld.
Afdeling II- Kosten voor een tweede en derde aanmaning en aanmaning na niet-naleving van een
Afbetalingsplan
Artikel 3
Indien de debiteur niet betaalt binnen de termijn voorzien in de gratis eerste aanmaning, wordt
telkens een kost van € 20,00 aangerekend voor de verzending van een tweede en een derde
aanmaning.
Indien een debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt wordt hem een
aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van € 20,00 aangerekend.
Afdeling III - Kosten voor verdere gedwongen uitvoering
Artikel 4: opmaak dwangbevel
Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten
inbegrepen, kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangbevel met het oog op
betekening door een gerechtsdeurwaarder.
Voor het aanmaken van dit dwangbevel dan wel het overmaken van een dossier aan de
gerechtsdeurwaarder, wordt een kost van € 30,00 aangerekend.
Artikel 5: gedwongen uitvoering
Indien na betekening van een dwangbevel de debiteur nog steeds in gebreke blijft, kan de financieel
directeur volgende stappen nemen in gedwongen uitvoering en invordering. Hiervoor wordt telkens
de overeenstemmende kost opgegeven.
Deze kost wordt aangerekend bovenop de eventuele gerechtskosten en
gerechtsdeurwaarderskosten en reële kosten die op grond van de wettelijke regelingen worden
doorgerekend aan de debiteur.
Derdenbeslag:
Het beslag wordt aangetekend aangekondigd nadat opzoekingen werden verricht
om een derde-schuldenaar van de debiteur te vinden : € 50,00
Het nemen van een hypothecaire inschrijving
Indien de debiteur een onroerend goed bezit,
hieraan gaan uitgebreide opzoekingen vooraf: de effectief betaalde kost aan het kantoor
rechtszekerheid (nieuwe benaming hypotheekkantoor) wordt doorgerekend, vermeerderd met €
50,00 administratieve kosten per hypotheekinschrijving.
Artikel 6: Samenvatting

 1 ste aanmaning: gratis
 2 de en 3 de aanmaning: €20,0
 aanmaning bij niet naleven van afbetalingsplan : € 20,0
 opmaak dwangbevel na uitvoerbaarverklaring / fiscaal dwangschrift : € 30,0
 derdenbeslag: € 50,0
 nemen hypothecaire inschrijving: € 50,0
Artikel 7: Inwerkingtreding
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Het reglement treedt in werking op 1 januari 2020

Algemeen Directeur
Katleen Biesemans

Voorzitter
Patrick De Smedt
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