
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS 

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 . 

Aanwezig: 

Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad 

Jo Roggen, burgemeester 

Chris Jamar, derde schepen 

Benny Munten, Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Eva Prouvé, Sandy Monette, Monique 

Adams, Johan Guldix, Glenn Huveneers, gemeenteraadsleden 

Herman Stiers, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: 

Elke Allard, Rik Lassaut, Roland Strouven, Ria Schepmans, schepenen 

Bart Andries, Kevin Huybrechts, gemeenteraadsleden 

In openbare zitting 

 

Retributie m.b.t. debiteurenbeheer.  

De gemeenteraad 

Juridische basis: 

1. Het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42 § 3 en 253 § 1,3°. 

2. De omzendbrief BB-2011/01 “Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit” van 10 

juni 2011. 

Voorgaande: 

1. De gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2013 houdende “Retributie m.b.t. debiteurenbeheer”. 

Probleemstelling: 

De belastingen en retributies dienen door de gemeenteraad vastgesteld te worden voor de aanslagjaren 

2019 tot en met 2024. 

Motivering:  

De kosten voor het verzenden van herinneringen en aangetekende zendingen aan diegenen die laattijdig 

de door hun verschuldigde sommen betalen, kunnen gerecupereerd worden door middel van een 

retributie. 

De bedragen kunnen behouden blijven. 

 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 Artikel 1. 

Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2024 worden de kosten voor het verzenden van herinneringen en 

aangetekende zendingen verhaald op diegenen die laattijdig de door hen verschuldigde sommen (ook deze 

ontstaan voor 01 januari 2019) betalen. 

Artikel 2. 

De kosten worden vastgelegd als volgt: 

voor verzending van een herinnering: € 5,00 

voor een aangetekende zending met ontvangstbewijs zijn de kosten van verzending te laste van de 

belastingplichtigen. 

Artikel 3. 



De wettelijke nalatigheidsintrest wordt aangerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de maand 

waarin de achterstallen verschuldigd zijn. 

Artikel 4. 

Bij gebrek aan betaling in der minne zullen volgende stappen binnen de hierna bepaalde termijnen 

worden ondernomen. 

Artikel 5. 

§1 Het invorderingsrecht wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen. Bij gebrek aan 

betaling binnen de dertig dagen na verzending van het invorderingsrecht zal een gewone herinnering 

worden verzonden. 

§2 Alle klachten met betrekking tot de prestaties, die ingevorderd worden door het College van 

Burgemeester en Schepenen, dienen uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur of 

het betalingsverzoek schriftelijk of via duurzame drager te worden meegedeeld aan het College van 

Burgemeester en Schepenen, Dienst Financiën, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets. De betrokkene wordt na de 

beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen in kennis gesteld van de beslissing 

betreffende de gegrondheid van de klacht. 

Artikel 6. 

Bij gebrek aan betaling binnen de dertig dagen na verzending van de herinnering, zoals bepaald onder 

artikel. 5 §1, zal een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden verzonden. 

Artikel 7. 

Bij gebrek aan betaling binnen de acht dagen na het verzenden van het aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs, zoals bepaald onder artikel 6, zal het dossier aan een gerechtsdeurwaarder worden 

overgemaakt, teneinde het verschuldigde bedrag evenals de kosten en de intresten, burgerrechtelijk in te 

vorderen. 

Artikel 8. 

Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende 

overheid. 

 

Namens de raad: 

In opdracht: de Algemeen directeur 

get. Herman Stiers 

De voorzitter van de raad 

get. Jean-Pierre Nyns 

Voor eensluidend uittreksel: 

De Algemeen directeur 

 

Herman Stiers 

De voorzitter van de raad 

 

Jean-Pierre Nyns 

 


