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Titel 
Agendapunt:  Retributie op versturen van aanmaningen en verwijlinteresten: 2020-

2025 

  

Toelichting 
 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 
periode. Retributie op versturen van aanmaningen en verwijlinteresten wordt 
verlengd in de komende legislatuur.  
 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2013 
 
Feiten en context 

niet van toepassing  
 
Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 
• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 
41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  
 
Advies 

geen advies vereist 

 

Argumentatie 

Het billijkheidsprincipe bepaalt dat de kosten die gegenereerd worden door een 
weigering van betaling, effectief zouden gedragen worden door de 
belastingplichtige die deze kosten genereert en niet door de belastingplichtige die 
zijn kosten tijdig aan het gemeentebestuur betaald; 

Het is noodzakelijk om te beschikken over een éénduidige definiëring van de kost die 
gepaard gaat met invorderingen die betrekking hebben op retributies of 
huurcontracten, wanneer deze vorderingen bij betwisting aan de rechtbank worden 
voorgelegd; 
Het gebruik van Algemene Voorwaarden is algemeen verspreid en wordt door de 

Rechtbanken gesanctioneerd. 
 
Financiële gevolgen 
Financiële gevolgen worden voorzien op actie 2025B5-4, maar geïnd bij de diverse 
individuele retributies of belastingen waarop ze betrekking hebben;  
 

Besluit 
 

Artikel 1 - bedragen 

Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en eindigt op 31.12.2025 een 
retributie gevestigd om de kosten voor het verzenden van aanmaningen en 



aangetekende brieven te verhalen op diegenen die laattijdig de door hun 
verschuldigde sommen betalen  
 

De kosten worden vastgesteld als volgt: 
-voor de verzending van een aanmaning:  4 € 
-voor de verzending van een aangetekende brief:  8 € 
- artikel 177, 2°, van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) een dwangbevel : 10 € 
 
Artikel 2 - verwijlinteresten 

De kosten vermeld in artikel 1 worden vermeerderd met de verschuldigde 
verwijlintresten. 
De wettelijke verwijlintrest wordt aangerekend vanaf de eerste van de maand 
volgend op de maand waarin de vordering verschuldigd is. 
 
Artikel 3 - bezwaar 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van 
burgemeester en schepenen.  
 
Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 
•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 
•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 
 
Artikel 4 -Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017. 

 
 

Opmerkingen algemeen directeur 
 

 


