uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
19 december 2016

Algemene Financiering
RETRIBUTIE INVORDERINGSKOSTEN VAN DE NIET-FISCALE ONTVANGSTEN,
VASTSTELLING FACTUURVOORWAARDEN - 2017-2019.
aanwezig

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D’HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D’AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris

De gemeenteraad,

De financiële toestand van de stad maakt de heffing noodzakelijk om tot een efficiënte inning van
de niet-fiscale ontvangsten te kunnen overgaan.
Gelet op de bespreking in de zitting van het college van burgemeester en schepenen dd. 29
november 2016;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de omzendbrief BB2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de
onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit.

BESLUIT :15 ja-stemmen en 11 neen-stemmen
Art.1.- Met ingang van 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt
een retributie geheven voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale
ontvangsten.
Art.2.- De retributie wordt als volgt vastgesteld:
gratis voor het opmaken en verzenden van de oorspronkelijke factuur en de eerste
aanmaning;
- 25 EUR administratiekosten voor het opmaken en verzenden van de tweede, aangetekende,
laatste aanmaning:
-

Art.3.- Vaststelling factuurvoorwaarden.
- Termijn van betaling en indienen van bezwaar. De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn
van 30 kalenderdagen volgend op de factuurdatum. Klachten of bezwaren moeten binnen een
termijn van 15 kalenderdagen, volgend op de factuurdatum, per aangetekend schrijven bezorgd
worden aan het college van burgemeester en schepenen, Industrielaan 2, 9900 Eeklo, met
vermelding van het factuurnummer, het bedrag van de betwiste factuur, en de motivering voor de
betwisting.

- Betalingsopvolging. Voor aanmaningen worden administratiekosten aangerekend conform de
tarieven vermeld in art.2. Ingeval van niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn, wordt een
schriftelijke aanmaning met uitnodiging tot betaling gezonden aan de debiteur.
Bij niet-betaling volgt een tweede en laatste aanmaning per aangetekende brief. Deze brief geldt
als aanmaning per aangetekende brief in de zin van artikel 94, tweede lid van het
gemeentedecreet. Wanneer een tweede aanmaning vereist is, worden bijkomend 25 EUR
administratiekosten aangerekend.
Zo het openstaand bedrag niet wordt vereffend na de tweede-aangetekende-laatste aanmaning of
niet redelijk en gegrond wordt betwist, zal ingevorderd worden via een dwangbevel dat wordt
overgemaakt bij gerechtsdeurwaardersexploot, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg.
Art.4.- Bij vastgestelde wanbetaling, in het bijzonder als er sprake is van onwil, herhaling of
nalatigheid, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de dienstverlening van
de stad te schorsen of stop te zetten op advies van de bevoegde dienst, zonder dat dit enig recht
geeft op schadevergoeding uit hoofde van de debiteur.

Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

