STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

Openbare zitting van 17 december 2013
Aanwezig:
burgemeestervoorzitter Louis Tobback;
de schepenen
Dirk Robbeets, Dirk Vansina, Denise Vandevoort, Myriam Fannes, Mohamed
Ridouani, Els Van Hoof, Bieke Verlinden en Erik Vanderheiden;
de raadsleden Frieda Aerts, Herwig Beckers, Sabine Bovend’aerde, Jaak Brepoels, Karin Brouwers, P4ea
Lies Corneillie, Rik Daems, Fatiha Dahmani, Mich De Winter, Fred Debrun, Zeger Debyser, Katelije
D4wa4€, Marleen Demuynck, David Dessers, Tine Eerlingen, Laila El Abouzi, Saïd El Khadraoui, Johan
Geleyns, Hagen Goyvaerts, Renate Hufkens, Alfons Laeremans, Eveline Madrid, Pierre Neefs, Lothe
Ramakers, Gunther Rens, Liesbet Stevens, Toon Toelen, Griet Valgaeren, Karen Van Herck, Thomas Van
Oppens, Peter Van Rompuy, Hilde Van Wichelen, Lalynn Wadera en Mieke Wellens;
stadssecretaris Gust Vriens;
Afwezig:
schepen CarI Devlies en de raadsleden Patricia Ceysens, Katelijne Dedeurwaerder en Eveline Madrid
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FINANCIËN 1 Retributies
Algemeen reglement op de aanrekening van diverse kosten en verwijlinteresten toepasselijk op de nietfiscale schuldvorderingen van de stad Leuven Wijziging Goedkeuring
-

-

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de toestand van de stadsflnanciën;
Gelet op de wet van 29juli1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, latere
wijzigingen en de omzendbrieven ter zake;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, de latere wijzigingen en de
omzendbrieven ter zake;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het decreet van 2 juni 2006 tot wijziging van het decreet van 15
juli 2005 en het decreet van 23 januari 2009 betreffende wijziging van het gemeentedecreet, inzonderheid
artikel 62;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van
sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2008 aangaande het algemeen reglement op de
aanrekening van diverse kosten in verband met aanmaningen en de aanrekening van verwijlinteresten
toepasselijk op de retributiereglementen en de terug te vorderen kosten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 mei 2011 waarbij het algemeen reglement op de aanrekening van
diverse kosten en verwijlinteresten in verband met invorderingen toepasselijk op de niet-fiscale
schuldvorderingen van de stad Leuven werd goedgekeurd;
Gelet op artikel 94 van het gemeentedecreet waarbij met het oog op de invordering van onbetwiste en
opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen de financieel beheerder een dwangbevel kan uitvaardigen, geviseerd
en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat dit dwangschrift wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot;
Overwegende dat de uitgaande facturatie betrekking heeft op de ontvangsten en tarieven die opgenomen
werden in door de gemeenteraad goedgekeurde retributie- en tariefreglementen;
Overwegende dat de transparantie wordt verhoogd door het invoeren van eenvormige factuurvoorwaarden en
invorderingsmodaliteiten;
Overwegende dat aan de debiteuren van niet-fiscale schuldvorderingen een redelijke betaaltermijn dient
verleend;
Overwegende dat op elke factuur een uiterste betaaldatum of -termijn vermeld staat;
Overwegende dat bij het uitblijven van een betaling en na verloop van de eerste betaaltermijn een aanmaning
wordt verstuurd met een nieuwe betaaltermijn van 14 dagen;
Overwegende hiervoor geen administratiekost zal aangerekend worden;
Overwegende dat bij niet betaling van de aanmaning, een aangetekende aanmaning wordt verstuurd met een
betaaltermijn van 8 dagen;
Overwegende dat een kost van 20,00 euro voor de aangetekende verzending van de aanmaning zal
aangerekend worden;
Overwegende dat bij niet betaling binnen de 8 dagen na verzending van de aangetekende aanmaning, het
dossier overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet middels een dwangbevel voor invordering,
uitvoerbaar verklaard en geviseerd door het college van burgemeester en schepenen, zal overgemaakt worden
aan de gerechtsdeurwaarder, die zal instaan voor de betekening en inning;
Overwegende dat 20,00 euro zullen aangerekend worden voor de administratiekosten voor de aanmaak van
dwangbevel en dwangschrift, uitvoerbaarverklaring en visering;
Overwegende dat deze maatregelen moeten leiden naar een stiptere betaling van de uitgaande facturen en
naar een vergoeding van de administratie- en verzendingskosten;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie financiën;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1 Facturatie algemeen
De kosten voor het verzenden van aanmaningen, aangetekende zendingen en dwangbevelen worden verhaald
op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde sommen betalen voor niet-fiscale ontvangsten. Eveneens
worden er verwijlintresten aangerekend.
Dit reglement is van toepassing op facturen die opgemaakt en verstuurd worden door de stad Leuven.
—

—

Artikel 2 Tarief
De kosten worden vastgesteld als volgt:
•
voor de verzending van een aanmaning: € 0,00;
•
voor een aangetekende zending: € 20,00;
voor het dwangbevel: € 20,00.
—

De wettelijke nalatigheidinterest wordt aangerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de maand
waarin de niet4iscale schuld verschuldigd is en dit In overeenstemming met het de bepalingen in het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen 1992. Er wordt steeds een minimum bedrag aangerekend van € 12,50.
Artikel 3 Factuurvoorwaarden
Alle uitgaande facturen vermelden de factuurvoorwaarden, Deze voorwaarden zijn de volgende:
«

•

•
•
•

•

•

de factuur is betaalbaar binnen de termijn vermeld op de factuur. Klachten of bezwaren moeten
binnen een termijn van 15 dagen volgend op de verzendingsdatum van de factuur aan het college van
burgemeester en schepenen, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven per aangetekend
schrijven gericht worden;
indien de klachtenbehandeling door een andere instantie wordt overgenomen worden de nodige
contactgegevens op de factuur vermeld;
bij niet betaling binnen de betalingstermijn van de onbetwiste factuur wordt een aanmaning verstuurd
met het verzoek te betalen binnen de 14 dagen na datum aanmaning;
bij niet betaling binnen de betalingstermijn van de aanmaning wordt een laatste aanmaning
aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 8 dagen na datum opmaak
aangetekende aanmaning. Hiervoor wordt een administratiekost aangerekend van € 20,00 per
factuur;
bij niet betaling binnen de betaaltermijn van de aangetekende zending wordt de factuur voor
invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste
van de gefactureerde. Tevens wordt een administratiekost aangerekend van € 20,00 euro per factuur;
betwiste en opeisbare schuldvorderingen en de kosten die hiermee verband houden zullen
burgerrechtelijk ingevorderd worden.

Artikel 4 Algemene bepalingen
Bij betaling zullen eerst de aangerekende kosten ingevolge onderhavig reglement aangezuiverd worden en
vervolgens de openstaande schuldvordering.
—

Artikel 5 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1januari 2014.
Het gemeenteraadsbesluit van 2 mei 2011 houdende goedkeuring van het algemeen reglement op de
aanrekening van diverse kosten en verwijlinteresten in verband met invorderingen toepasselijk op de nietfiscale schuldvorderingen van de stad Leuven wordt opgeheven vanaf het in voege treden van dit reglement.
Dit besluit wordt voor kennisgeving naar de heer gouverneur gezonden.
-

Stemmino:
Goedgekeurd bij handopsteking met 23 stemmen véér, 2 stemmen tegen en 16 onthoudingen
(41 stemgerechtigde leden)
Stemden vôôr:
sp.a: Brepoels, De Winter, EI Abouzi, EI Khadraoui, Fannes, Neefs, Ramakers, Ridouani, Robbeets, Stevens, Tobback, Vandevoort,
Verlinden, Wadera, Wellens
CD&V: Beckers, Brouwers, Geleyns, Laeremans, Van Hoof, Van Rompuy, Vanderheiden, Vansina
Stemden tegen:
Open VId / LEUVEN+: Bovend’aerde, Daems

Onthielden zich:
NVA: Aerts, Debrun, Debyser, Eerlingen, Hufkens, Vaigaeren, Van Herck, Rens
Groen: Corneillie, Dahmani, Demuynck, Dessers, Toelen, Van Oppens, Van Wichelen
Vlaams Belang: Goyvaerts

Gedaan in het stadhuis, datum als hierboven.
Voor en sluidend uittreksel:
Op last van de raad
de stadsecretaris

de voorzitter

GustVriens

Louis Tobback
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