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Aanwezig

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 27 JUNI2O13

Aelvoet Carlos, Voorzitter ;

Vander Meeren Luc, Burgemeester;
Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe lsabelle en Dhondt Willy,
Schepenen ;

Vervaeck Marnix, Van Der Straeten Nicole, Van Merhaeghe Pascal, De Cordier Koen,
Cousaert Yves, Van Tieghem Maarten, Dedeken Kristel, Speleers Piet,
Van Cauwenberghe Olivier en Desloovere Koen, Raadsleden ;

Van Houtte Kateleen, Gemeentesecretaris.

DAGORDE : GEMEENTEFINANCIËN. RETRIBUTIEREGLEMENT INVORDERINGSKOSTEN
NIET-FISCALE ONTVANGSTEN.

De Gemeenteraad,

ln openbare zitting vergaderd;

Gelet op onze beslissing van 27 juni 2013 tot vaststelling van de procedure en de
voonivaarden inzake de facturatie van niet-fiscale ontvangsten;

Overuvegende dat met de voormelde beslissing een eenvormige invorderingsprocedure en
eenvormige factuurvoorwaarden werden vastlegd voor alle niet-fiscale ontvangsten die voortspruiten
uit door de gemeenteraad vastgestelde retributie- en tariefreglementen;

Overwegende dat niet-fiscale vorderingen ontstaan uit een dienst of levering die gebeurt op
verzoek door een derde die weet dat daarvoor moet betaald worden;

Overwegende dat bepaalde diensten of leveringen tegen contante betaling verstrekt worden,
dat andere gebeuren mits nazending van een factuur;

Overwegende dat aan de debiteuren van niet-fiscale vorderingen een betaaltermijn wordt
verleend van 30 dagen vanaf de dag volgend op de factuurdatum, dat deze termijn als redelijke kan
beschouwd worden;

Overwegende dat er bij niet-betaling binnen deze 30 dagen een 1u keer kosteloos herinnerd
wordt en er daarbij een bijkomende betaaltermijn van 15 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de
herin neringsdatum toegestaan wordt;

Overwegende dat de bij niet-betaling binnen deze betaaltermijn een 2" keer herinnerd wordt,
dat deze 2" herinnering verplichtend per aangetekende zending dient verstuurd te worden opdat er
zou kunnen gerechtelijk ingevorderd worden;

Overwegende dat de debiteuren via de factuur en de 1" herinnering goed op de hoogte
gebracht worden van de uiterste vervaldata'
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Overwegend dat het vaak om facturen met heel kleine bedragen gaat en dat de facturatie- en
betalingsopvolging personeelkosten en administratieve kosten veroorzaakt;

Ovenrvegende dat er een toenemend aantal wanbetalingen vastgesteld wordt, waardoor de
kosten voor de betalingsopvolging verhoudingsgewijs sterk toenemen, dat het daarom aangewezen is
om bij herhaalde wanbetaling ook invorderingskosten worden aangerekend;

Overwegende dat een bepaling van deze kosten zeer moeilijk is, maar er minstens met
onderstaande elementen dient rekening gehouden te worden:

r de gemiddelde totale loonkost van een administratief medewerker: 32,00 EUR per effectief
gewerkt uur,

r wanbetaling veroorzaakt veel manueel werk dat bij een tweede herinnering opgelopen is tot 5
à í 0 minuten per vordering,

. de portkosten zijn bij een tweede herinnering opgelopen tot minstens 6,13 EUR (gewone
zending en aangetekende zending),

. de kosten voor omslagen, papier, inkt en slijtage printers zijn bij een tweede herinnering
opgelopen tot het drievoudige van de kost van een factuur,

r de kosten van hard- en specifieke software
dat de totale invorderingskost bij een tweede herinnering kan geraamd worden op minstens 15,00
EUR, dat dit in hoofdzaak bijkomende kosten zijn waarvoor het aangewezen is om deze te verhalen
op die debiteuren die ze veroorzaken;

Overwegende dat deze invorderingskosten op geen enkele wijze in relatie staan tot de
bedragen van de in te vorderen facturen, dat ze identiek zijn voor facturen met kleine en giote
bedragen, dat er daarom ook geen onderscheid dient gemaakt te worden bij het verhalen van deze
kosten;

Ovenruegende dat er in het handelsverkeer een analoge regeling bestaat in toepassing van de
Richtlijn Betalingsachterstand 201117|ÊU van toepassing op betalingen van handelstransacties waarbij
er een minimale forfaitaire invorderingskost van 40,00 EUR werd opgelegd;

Gelet op de artikelen 42, 43 en 248tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de artikelen 1,2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de besprekingen in de raad;

BESLUIT: met í2 stemmen voor (Open VLD en CD&V) bij 4 stemmen tegen (NV-A).

Art. 1. Er wordt een retributie geheven voor invorderingskosten van niet-fiscale vorderingen die
voortspruiten uit door de gemeenteraad vastgestelde retributie- en tariefreglementen en die
ingevorderd worden via een factuur.

Att.2. De retributie wordt opgelegd aan de debiteuren die hun factuur niet betalen binnen de na eerst
een factuur en vervolgens een 1" herinnering ontvangen te hebben en aan wie een 2" herinnering per
aangetekende zending dient verstuurd te worden.

Art. 3. De retributie bedraagt 15,00 EUR per factuur waarvoor er een 2" herinnering per aangetekende
zending dient gestuurd te worden
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Art. 4. De retributie wordt gevoegd br1 het bedrag van de openstaande factuur en wordt samen met de
openstaande factuur ingevorderd.

Art. 5. Bij onvolledige betaling wordt eerst de retributie voor invorderingskosten aangezuiverd en
vervol gens wordt de n iet-fiscale vorderin g gedeeltelij k aan g ezu iverd.

Art. 6. Deze beslissing treedt in werking op 1 september 2013 en heft alle hiermee shijdige bepalingen
op in de alle bestaande retributie- en tariefreglementen.

Art. 7. Een afschrift van deze beslissing zal overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet ter
kennisgeving worden overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Art. 8. ln toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet zal deze beslissing ter kennis worden
gebracht van het publiek en een beknopte beschrijving zal worden verstuurd aan de
provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

Namens de Gemeenteraad,

)

De Gemeentesecretaris,
get. Van Houtte Kateleen

De Gemeentesecretaris,

Van Houtte Kateleen

Voor eensluidend afsch rift ,

De Voorzitter,
get. Aelvoet Carlos.

De Voorzitter,

Aelvoet Carlos.
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