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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 30 APRIL 2019

Aanwezig: Hugo Simoens, Voorzitter
Theo Francken, Burgemeester
Paul Duerinckx, Davy Suffeleers, Tania Roskams, Pieter Verheyden, An Wouters, Schepenen

Geert Bovyn, Raf De Canck, Martine Adams, Ellen Lammens, Jo Pierson, Werner Boullart, Liesbeth
Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, Daniëlle Vanwesenbeeck, Gilberte Muls,
Walter Vangoidsenhoven, Leen Sempels-Verreck, Jeroen Verbinnen, Maïlee Hovsepian, Leden
Lidie Vansingel, Algemeen directeur - waarnemend
Verontsch uldigd : Joha n Geens, Algemeen directeu r

Algemeen reglement op de aanrekening van administratieve kosten in verband met het
en andere reslementen, uurcontracten
innen van facturen toeþasseliik op de
en kohierbelastingen.
Classificatiecode: 484 Belastingen. Taksen

Feiten en context
ln zitting van 28 april 2010 werd er door de gemeenteraad beslist om kosten voor het verzenden van
een tweede en een aangetekende vordering (derde en laatste aanmaning voor mogelijk gerechtelijke
vervolging) te verhalen op diegenen d¡e laattijdig de door hun verschuldigde niet-fiscale bedragen
betalen, zoals retributies, andere reglementen waarbij een vergoeding dient te worden betaald aan
de gemeente en huurgelden.
De administratieve kosten werden vastgelegd als volgt:
- voor de verzending van een tweede aanmaning: 5,00 EUR
- voor een aangetekende zending (derde aanmaning): 10,00 EUR
Bij gebreke van betaling in der minne, zullen de kosten samen met het verschuldigde bedrag
gerechtelijk ingevorderd worden.

Aangezien de tarieven van de post de afgelopen jaren gestegen zijn is het nodig om de tarieven voor
de aanmaningen aan te passen.
Om de uniformiteit te behouden is het ook nodig om het tarief van de aangetekende
herinneringsbrief van de belastingen mee op te nemen in dit reglement.

Juridische gronden
De Nieuwe Gemeentewet
Het gemeentedecreet

Decreet over het lokaal
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Advies commissie
Gunstig advies van de commissie op 16 april
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Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Artikel 1. Het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2010 wordt opgeheven op 1 mei 20L9 en
wordt vervangen door volgende bepalingen.
Art.2. De kosten voor het verzenden van een tweede aanmaning en een aangetekende vordering
(derde en laatste aanmaning voor mogelijke gerechtelijke vervolging) worden verhaald op diegenen
die laattijdigde door hun verschuldigde niet-fiscale bedragen betalen, zoals retributies, andere
reglementen waarbij een vergoeding dient te worden betaald aan de gemeente, huurgelden en de
aangetekende herinneringsbrief bij kohierbelastingen.
Art.3. De administratieve kosten worden vastgesteld als volgt:
- voor de verzending van een tweede aanmaning: 5,00 EUR
- voor een aangetekende zending (derde aanmaning, herinneringsbrief): 1-2,50 EUR

Art.4. Bij gebrek van betaling in der minne, zullen deze kosten samen met het verschuldigde bedrag
gerechtelijk ingevorderd worden.
Art.5. Dit reglement is van toepassing voor de vorderingen opgemaakt vanaf 0L/05/20t9.
Art.6. D¡t reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over
het lokaal bestuur.
Namens de gemeenteraad:
De Algemeen directeur -

De Voorzitter,

waarnemend,

Hugo Simoens

Lidie Vansingel

Voor éénsluidend afsch rift,
Lubbeek, 7 mei 2O!9
De Vo rzitter,

De Algemeen directeu
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