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Aanweziq: lnes Swaelens, Gemeenteraadsvoorzitter
Michel Vanderhasselt, Burgemeester
Jozef Borremans, Christiane Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Schepenen
Marc Faes, Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Frans Holsters, Fred Dielens, Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Rutger Belsack, Sven
De Paepe, Geert De Feyter, Arno De Paepe, Sandra De Nil, Jochen De Mulder, Anna
Parys, Sophie Claeys, Kris De Meuter, Hannes Verdoodt, Steve Convents, Kristof De
Leeuw, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadsleden
Koen Vanholder, Algemeen Directeur
Verontschuldiqd: Stefanie De Roover, Gemeenteraadslid

20. Retributiereglement betreffende vaststelling invorderingskosten voor fiscale en niet-fiscale
ontvangsten.
De Raad,

Bevoegdheid
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 S 3 van het decreet over het Lokaal Bestuur;

.Juridische grond
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 201912 van de Vlaamse Regering;
Gelet op artikel 11 van het Proceduredecreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere
wijzigingen;
Gelet op artikel 443bis, 52, 3" WIB 1992 betreffende de verjaringsstuitende aanmaning;
Gelet op artikel 177 van het decreet lokaal bestuur;

Gonsiderans
Wanneer een schuldenaar in gebreke blijft om een vordering (tijdig)te betalen, is in dit geval
de aanrekening van bijkomende invorderingskosten op de schuldenaar gerechtvaardigd.
Adviezen en voorstel
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Financiële impact
Voor haar algemene financiering heft het lokaal bestuur Ternat een retributie op de
invorderingskosten voor fiscale en n iet-fiscale ontvan gsten
;

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen;

Besluit
Artikel 1. - Er wordt een retributie geheven voor de innings- en aanmaningskosten van
openstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 2. - De retributie is verschuldigd door de debiteur, die wegens laattijdigheid met het
betalen van de openstaande schuld, een aanmaningsbrief ontvangt.

wr

Arrondissement Halle-Vi lvoorde
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente TERNAT

T E R N AÏ

Artikel 3. - De inningsprocedure verloopt als volgt:
de betalingstermijn voor niet fiscale ontvangsten wordt bepaald op 30 dagen, voor
fiscale ontvangsten op 2 maanden;
rìâ het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een (kosteloze) eerste aanmaning
met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen;
rìâ het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een tweede en teverts laatste
aangetekende waarschuwing, verhoogd met port- en administratiekosten, met een
nieuwe betalingstermijn van 30 dagen;
na het verstrijken hiervan wordt een dwangbevel overgemaakt bij
deurwaardersexploot.
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Artikel 4. - De retributie (vanaf de tweede en tevens laatste waarschuwing) wordt
vastgesteld op een vast bedrag voor port- en administratiekosten ten bedrage van € 15,00.

Artikel 5. - Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de volgens onderhavig retributiereglement
aangerekende kosten (port- en administratiekosten) aangezuiverd worden, en vervolgens
de openstaande ontvangst (in hoofdsom).
Artikel 6. - De invordering van de retributie zal gebeuren - samen met de hoofdsom - bij
dwangbevel voor de niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten, en overeenkomstig de
wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale
ontvangsten.
Artikel 7. - Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 betreffende de vaststelling van
het huishoudelijk reglement - fiscaliteit - wordt.opgeheven.
Artikel 8. - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Artikel 9. - Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
De bekendmaking alsook de inwerkingtreding van deze verordening gebeurt respectievelijk
en overeenkomstig het decreet Lokaal Bestuur.

NAMENS DE RAAD,

Algemeen Directeur,
(get.) Koen Vanholder

Gemeenteraadsvoorzitter,
(get.) lnes Swaelens

Voor eensluidend afschrift,
Ternat, 20 december 2019
Koen Vanholder
Algemeen Directeur

lnes Swaelens
Gemeenteraadsvoorzitter

