UITTREKSEL UIT HET NOTULENREGISTER VAN DE RAAD VAN HET
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING VAN : 19 DECEMBER 2017
Tegenwoordig de Dames en de Heren:
M. Raets, Voorzitter,
G. Ignoul, J. Knippenberg, M. Oosterbos, H. Paspont, J. Raets, F. Goossens,
D. Verstappen, V. Keuren, F. Roosen, R. Zoons Raadsleden
en R. Corstjens, Secretaris.
NOTULE: 115 - FINANCIEN
(4574)
482 - Retributiereglement ter invordering van schuldvorderingen

Retributiereglement ter invordering van schuldvorderingen OCMW. Vaststelling. Besluit.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering
overeenkomstig het OCMW-decreet;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, meer bepaald artikel 52 (bevoegdheden raad
voor maatschappelijk welzijn), artikel 92 (bevoegdheden financieel beheerder invordering
ontvangsten), en latere wijzigingen ;
Gelet op de bepalingen van artikel 92 van het OCMW-decreet : “…Met het oog op de invordering
van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel
uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de raad voor maatschappelijk welzijn. Een
dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de
verjaring. Een bevel kan door de raad voor maatschappelijk welzijn alleen worden geviseerd en
uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet
bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief. Het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn kan administratieve kosten aanrekenen voor deze aangetekende brief.
Deze kosten vallen ten laste van de schuldenaar en kunnen eveneens ingevorderd worden via het
dwangbevel…” ;
Overwegende dat het versturen van een aangetekende zending een belangrijk drukkings- en
bewijsmiddel is in kader van het debiteurenbeheer ;
Overwegende dat de invordering van schuldvorderingen 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 ;
Besluit:
Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2018 wordt ten voordele van het OCMW een retributie geheven voor de
administratie- en aanmaningskosten voor het verzenden van de betalingsherinneringen, welke verhaald
worden op de debiteuren die laattijdig hun schulden betalen.
Artikel 2: De retributie als volgt vast te stellen:


Voor de gewone aanmaning (niet aangetekend): geen kosten.
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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
vordering (hoofdsom).
Artikel 5: Bij niet betaling van de ‘onbetwiste’ en opeisbare retributie deze in te vorderen conform artikel 92
van het OCMW-decreet van 19 december 2008 (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 de raad voor maatschappelijk welzijn de dienstverlening 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/of tariefreglementen.
Artikel 8: Een afschrift van dit besluit voor te leggen aan de toezichthoudende overheid.
Aldus gedaan in zitting op datum als boven
NAMENS DE RAAD :
De Secretaris, i.o.
(get.) R. Corstjens

De Voorzitter, i.o.
(get.) M. Raets

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
De Secretaris,

De Voorzitter,

R. Corstjens

M. Raets
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