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50. Gemeentelijk retributiereglement invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten,
periode 2020-2025. Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m.
288 en 326 e.v.
Wetten en reglementen
Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288
en 326 e.v.;

De Omzendbrief KB ABB 2019/2 van 15 februari 2019 over de gemeentefiscaliteit;
Artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Verwijzingsdocumenten
/
Verantwoording

De gemeentelijke schuldvorderingen worden niet altijd binnen de vervaltermijn betaald.
De financieel directeur is ertoe gehouden om achterstallige schuldvorderingen, desnoods gedwongen, in te
vorderen vanuit zijn zorg en verantwoordelijkheid voor het debiteurenbeheer.
De stad Zottegem maakt in het kader van de invordering van niet-fiscale vorderingen in de diverse stadia
van de invorderingsprocedure reële en administratieve kosten.
Door de complexiteit van de toegepaste procedure dient de stad meer complexe, tijdrovende en
arbeidsintensieve handelingen te stellen zodat de kosten van de invorderingsprocedure varieert naargelang
de toegepaste procedure.
Deze kosten zijn vermijdbaar en enkel te wijten aan de eigen nalatigheid of inertie van de wanbetaler.
Het stadsbestuur kan kosten doorrekenen aan de belastingschuldige indien zij hiervoor een bepaling
opneemt in haar belastingreglementen of daarvoor een afzonderlijk retributiereglement stemt.
De stad wenst deze kosten door te rekenen aan de wanbetaler.
De stad wil met deze retributie de debiteur aanzetten tot het correct en tijdig betalen van de
gemeentebelastingen.
De debiteur die betalingsmoeilijkheden ondervindt en die van goed trouw blijk geeft, zal de kans krijgen om
een betalingsregeling op een redelijke termijn af te spreken.
De bevoegde schepen komt tussen.
Stemmen
15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

12 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert,
Jan De Maesschalck, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis,
Marnic De Clercq)
BESLIST:
Artikel 1. Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 een retributie geheven voor de
kosten verbonden aan de invordering van niet-fiscale vorderingen.
Artikel 2. De niet-fiscale vorderingen in dit reglement omvatten alle vorderingen van de Stad Zottegem, die
niet kwalificeren als belastingen.
Het gaat om vorderingen uit hoofde van opgelegde retributies, GAS-boetes, schadevergoedingen,
vorderingen uit hoofde van een gerechtelijke uitvoerbare titel en terugvorderingen van ten onrechte
betaalde bedragen.
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Indien de debiteur de 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.

Bij betaling worden eerst de aangerekende kosten en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangsten
(in hoofdsom) aangezuiverd.
Artikel 3. Indien de debiteur niet betaalt binnen de termijn voorzien in de gratis eerste aanmaning, wordt
een kost van € 20,00 aangerekend voor de verzending van een tweede 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.
Artikel 4. Voor de grensoverschrijdende invordering van onbetaalde niet-fiscale vorderingen waarvoor de
stad beroep doet op een derde, komt het bedrag van de retributie overeen met de incasso- en

administratiekosten die de derde hiervoor aan de stad doorrekent, vermeerderd met € 50,00. De retributie
is verschuldigd van zodra het dossier aan de derde wordt overgemaakt.

Artikel 5. Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten
inbegrepen, kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op

betekening door een gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van
€ 30,00 aangerekend.

Artikel 6. Indien na betekening van een fiscaal dwangschrift 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, gerechtsdeurwaarderskosten en
reële kosten die op grond van de wettelijke regelingen worden doorgerekend aan de debiteur.
1° derdenbeslag, het beslag wordt aangetekend aangekondigd nadat opzoekingen werden verricht om een
derde-schuldenaar van de debiteur te vinden en vervolgens overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder: €
50,00

2° 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
hypothecaire inschrijving.

3° uitvoerend beslag op onroerend goed:
- administratieve en juridische procedurevoorbereiding (per onroerend goed): € 1.750,00. Deze retributie is
verschuldigd zodra de door de stad aangestelde deurwaarder aan de debiteur een akte houdende het
‘bevel voorafgaand aan het uitvoerend beslag op onroerend goed’ heeft betekend.

- administratieve en juridische procedurevoorbereiding aanstelling notaris: € 1.250,00. Deze retributie is
verschuldigd zodra de stad de dagvaarding daartoe betekent.
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4° procedure uit onverdeeldheid treden al dan niet in combinatie met uitvoerend onroerend beslag: ingeval
er diverse mede-eigenaars samen met de debiteur zijn moet een procedure gevoerd worden om uit de

onverdeeldheid te treden: € 2.000,00 van zodra de stad de dagvaarding daartoe aan de mede-eigenaars

betekent, voor zover als gevolg daarvan de effectieve verdeling wordt opgelegd in een vonnis dat kracht
van gewijsde heeft.
5° procedure tot aanstelling van een curator over een onbeheerde nalatenschap wanneer er geen gekende
erfgenamen zijn, maar wel een nalatenschap van waaruit een vordering kan voldaan worden: € 1.500,00 van
zodra het namens de stad opgemaakte verzoekschrift tot aanstelling van een curator werd neergelegd,
voor zover dat verzoekschrift uitmondt in de effectieve aanstelling van een curator.

6° procedure van indeplaatsstelling (per onroerend goed): € 1.000,00. Deze retributie is verschuldigd van
zodra het namens de stad opgemaakte verzoekschrift om in de plaats te worden gesteld werd ingediend,
voor zover de stad effectief in de plaats wordt gesteld van de beslag leggende schuldeiser die in gebreke
bleef.

Artikel 7. Samenvattende tabel
2 de aanmaning

€ 20,00

Aanmaning bij niet-naleven afbetalingsplan

€ 20,00

Grensoverschrijdende invordering

€ 50,00

Opmaak dwangbevel na uitvoerbaarverklaring

€ 30,00

Derdenbeslag

€ 50,00

Nemen hypothecaire inschrijving

€ 50,00

Uitvoerend beslag op onroerend goed: betekening-bevel

€ 1750,00

Uitvoerend beslag op onroerend goed: notaris

€ 1250,00

Uit onverdeeldheid treden in combinatie met uitvoeren onroerend beslag

€ 2000,00

Aanstelling curator onbeheerde nalatenschap

€ 1500,00

Indeplaatsstelling uitvoerend onroerend beslag

€ 1000,00

Artikel 8. Wanneer bij wanbetaling sprake is van duidelijke onwil, nalatigheid of herhaling kan het College
van Burgemeester en Schepenen de beslissing nemen om elke dienstverlening te schorsen of stop te
zetten zonder dat dit recht geeft op een schadevergoeding voor de debiteur.
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Artikel 9. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de Stad.

De Gemeenteraad

getekend Koen Codron
algemeen directeur

getekend Peter Lagaert
voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 20 december 2019

Koen Codron

Peter Lagaert

algemeen directeur

voorzitter

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 5 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 7764-5097-2106-1018.

