STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de politieraad
-----------------------------------------------------------------------------------ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008
------------------------------------------------------------------------------------

Financiën

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 onkosten - wijziging –
Goedkeuring

De politieraad,
Gelet op de toestand van de stadsfinanciën;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 februari 2002 aangaande hetzelfde onderwerp;
Overwegende dat momenteel kosten worden aangerekend voor het verzenden van een rappel, een
laatste bericht en een aangetekende zending;
Overwegende dat het billijker voorkomt en administratief eenvoudiger is om de kosten voor het
verzenden van een rappel te verlagen van € 5,00 naar € 0,00 (dus geen kosten meer voor een eerste
rappel) en om het tarief voor het verzenden van een aangetekende zending te verhogen met € 5,00
tot € 17,50;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie financiën;
Gelet op de gemeentedecreet;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1

De kosten voor het verzenden van rappels, laatste berichten, aangetekende zendingen
worden verhaald op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde sommen betalen
zoals retributies en terug te vorderen onkosten (verslepingen, reinigen cellen, …).
Eveneens worden er verwijlintresten aangerekend.

Artikel 2

De kosten worden vastgesteld als volgt:
•
•
•

voor de verzending van een rappel: € 0,00;
voor de verzending van een laatste bericht: € 10,00;
voor een aangetekende zending: € 17,50.

Artikel 3

De wettelijke nalatigheidinterest wordt aangerekend vanaf de eerste van de maand
volgend op de maand waarin de retributie en/of het huurgeld verschuldigd is. Er wordt
steeds een minimum bedrag aangerekend van € 12,50.

Artikel 4

Bij gebreke van betaling in der minne, zullen deze kosten en intresten burgerrechtelijk
ingevorderd worden.

Artikel 5

Onderhavig besluit wordt van kracht vanaf 1 januari 2009.

Artikel 6

Het gemeenteraadsbesluit van 16 februari 2002 aangaande hetzelfde onderwerp wordt
ingetrokken vanaf het in voege treden van dit reglement.

Artikel 7

Dit besluit zal voor kennisneming naar de gouverneur verzonden worden.

Gedaan in zitting ten stadhuize, datum als hierboven.

