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Zitting van donderdag 27 juni 2019 

Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Schepenen 

Grégory Happart, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Michaël Henen, Clotilde Mailleu, Lizzy Buijsen-Baillien, Steven Heusschen: Raadsleden 

Huub Broers: Voorzitter wnd. 

Maike Stieners: Algemeen directeur 

4. Retributiereglement op het verhalen van kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen 

De raad 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 

op de gemeenten en latere wijzigingen 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 177 betreffende de invordering 

van fiscale en niet-fiscale ontvangsten 

Overwegende dat de invordering van fiscale ontvangsten, retributies en andere niet-fiscale ontvangsten gepaard 

gaat met diverse kosten (personeelskosten en administratiekosten) voor het verzenden van aanmaningen en 

ingebrekestellingen (aangetekend) 

Overwegende dat voor de terugvordering van deze kosten in de belasting- en retributiereglementen niets voorzien 

is 

Overwegende dat het billijk is dat deze kosten op de schuldenaars die laattijdig betalen worden verhaald 

besluit 
 

Stemmen voor: Huub Broers, Jacky Herens, William Nijssen, Yolanda Daems, Jean-

Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, 

Steven Heusschen 

Stemmen tegen: Benoît Houbiers 

Onthoudingen: Jean Levaux, Michaël Henen, Clotilde Mailleu 

Ongeldig: Grégory Happart 

Stemmen niet :   

  

 
Artikel 1 Met ingang van heden wordt ten voordele van de gemeente Voeren een retributie geheven voor 

de administratie- en aanmaningskosten voor het verzenden van betalingsherinneringen zowel bij 
fiscale ontvangsten, retributies en andere niet-fiscale ontvangsten. 

 
Artikel 2 De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
 - voor een eerste aanmaning: geen kosten 
 - voor elke volgende aanmaning per gewone zending: € 7,50 (inclusief portkosten) 
 - voor een aangetekende aanmaning: € 15,00 (inclusief portkosten) 
 



Artikel 3 Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de volgens onderhavig retributiereglement aangerekende 
kosten aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande aanslagbiljetten, retributies en 
andere niet-fiscale schulden (hoofdsom). 

 
Artikel 4 Dit retributiereglement wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet 

lokaal bestuur. 
 
Namens de gemeenteraad 

Bij verordening 

(get.) Maike Stieners (get.) Huub Broers 
Algemeen directeur Voorzitter wnd. 
 

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen 

Maike Stieners Huub Broers 
Algemeen directeur Burgemeester 
 


