UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE GEMEENTERAAD
IN ZITTING VAN : 18 DECEMBER 2017
Aanwezig de dames en de heren:
J. Creemers, Burgemeester, M. Giebens, Y. Van Dooren,
K. Drees, D. Verlaak, G. Haeldermans, R. Didden, M. Raets, Schepenen,
G. Vermassen, A. Willen, J. Cuppens, S. Didden, L. Pieters,
J. Tollenaere, P. Hendrikx, R. Dupont, M. Janssen, T. Schaefer,
K. Vandewal, G. Keuren, F. Neyens, I. Franssen, D. Damen,
G. Hellings, G. Geusen, H. Vermeulen, R. Opsteyn en G. Telen, Raadsleden
en R. Corstjens, stadssecretaris.
Verontschuldigd : L. Pieters
NOTULE: 115 - FINANCIEN
(4330)
484.01 - Belasting retributiereglement ter invordering schuldvorderingen

Vaststellen retributiereglement ter invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en
gemeentelijke administratieve geldboetes met ingang van 1 januari 2018. Besluit.

De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig het
gemeentedecreet;
Gelet op de financiële toestand van de stad Maaseik;
Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42 en 43 (bevoegdheden
gemeenteraad), artikel 94 (bevoegdheden financieel beheerder invordering fiscale en niet-fiscale
ontvangsten), en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 30 en 32 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op artikel 298 van het wetboek van Inkomstenbelasting van 1992 dat gewijzigd werd bij wet
van 20 februari 2017 en in voege trad vanaf 1 mei 2017. Hierdoor vervalt de verplichting om
herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen aangetekend te verzenden;
Gelet op het feit dat ingevolge artikel 94 van het gemeentedecreet wordt opgelegd dat er bij de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen wel een aangetekend schrijven voorafgaat aan het
dwangbevel;
Overwegende dat het versturen van een aangetekende zending wel nog een belangrijk drukkingsen bewijsmiddel is in kader van het debiteurenbeheer;
Overwegende dat de invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen gepaard gaat
administratieve lasten en ook kosten die gemaakt worden voor het opmaken en verzenden van
aanmaningen en aangetekende zendingen. Dat het billijk is dat deze kosten verhaald worden op
nalatige betalers;
Overwegende dat het stadsbestuur van Maaseik dan ook een procedure dient uit te werken voor
de aanrekening van de kosten ten gevolge van het versturen van deze betalingsherinneringen en
aangetekende zendingen;
Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT: Met 17 stemmen voor 8 onthoudingen
de raadsleden van Open VLD (J. Tollenaere, S. Didden, D. Damen en R. Dupont)
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en de raadsleden van de N-VA (G. Geusen, G. Telen, F. Neyens en I. Franssen)

Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2018 wordt ten voordele van de stad een retributie geheven
voor de administratie- en aanmaningskosten voor het verzenden van de betalingsherinneringen
zowel bij fiscale als niet-fiscale schuldvorderingen en gemeentelijke administratieve boetes, welke
verhaald worden op de debiteuren die laattijdig hun verschuldigde aanslagbiljetten, retributies en
andere niet-fiscale schulden betalen.
Artikel 2: De retributie als volgt vast te stellen :
 Voor de gewone aanmaning (niet aangetekend): geen kosten.
 Voor de aangetekende aanmaning: € 10,00 (= totale kostprijs van de administratiekosten
voor de opmaak en verzending van de aangetekende aanmaning)
Artikel 3: De retributie is eisbaar met dezelfde vervaldatum als de hoofdsom.
Artikel 4: Bij betaling zullen eerst de volgens onderhavig retributiereglement aangerekende kosten
(kosten aangetekende zendingen en administratiekosten) aangezuiverd worden en vervolgens de
openstaande fiscale en/of niet-fiscale vordering (hoofdsom).
Artikel 5: Bij niet betaling van de ‘onbetwiste’ en opeisbare retributie deze in te vorderen conform
artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Bij niet betaling van de
‘betwiste’ en opeisbare retributie wordt deze burgerrechtelijk ingevorderd.
Artikel 6: Bij vastgestelde wanbetaling, in het bijzonder wanneer er sprake is van onwil, herhaling
of nalatigheid, kan het college van burgemeester en schepenen de dienstverlening van de stad
schorsen zonder dat dit enig recht geeft op schadevergoeding uit hoofde van de debiteur.
Artikel 7: De bepalingen in dit reglement vervangen vanaf 1 januari 2018 alle bepalingen met
betrekking tot aanmaningen en andere kosten. Deze beslissing heft vanaf dan alle hiermee
strijdige bepalingen op in alle bestaande huishoudelijke, retributie- en tariefreglementen.
Artikel 8: Onderhavig reglement is niet van toepassing op de aanmaningen en invorderingen voor
de retributies van de stedelijke bibliotheek, hier wordt het bovenlokaal gebruikersreglement
gevolgd.
Artikel 9: Een afschrift van dit besluit voor te leggen aan de toezichthoudende overheid.

Aldus gedaan in zitting op datum als boven
NAMENS DE GEMEENTERAAD :
De Secretaris, i.o.
(get.) R. Corstjens

De Burgemeester, i.o.
(get.) J. Creemers

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De Secretaris,

De Burgemeester,

R. Corstjens

J. Creemers
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