GEMEENTE
KNOKKE-HEIST

Overzichtslijst overgemaakt op 4 DECEMBER 2012

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 29 november 2012
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

Graaf L. Lippens, Burgemeester;
M. Willems, I. Reubens, D. De Vlamynck, D. Lannoy, L. Lierman, P.
Geerinckx, P. De Groote, Schepenen;
J. Vandepitte, M. Rombout, K. van der Hooft, A. Desutter, D.
Despiegelaere, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, S. Obreno, F. De
Smet, F. Naert, L. De Waele, A. Van Hoof, K. Demeyere, P. Vlietinck, J.
Verbouw, V. Engelrelst, L. Sabbe, I. Goeminne, O. Bodyn, Raadsleden;
M. Gobert, Wd. Secretaris
A. Vandenbussche, A. Bosschaerts, J. Vansteenkiste, S. Devlieger,
Raadsleden

De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op de artikelen 42§3, 43§2 2° en 94;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2007 houdende de vaststelling van de kosten voor de
invordering van niet-fiscale ontvangsten;
Overwegende dat de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid instaat voor de invordering van de
niet-fiscale ontvangsten;
Overwegende dat bij niet tijdige betaling van de niet-fiscale ontvangsten herinneringen worden gestuurd
en dit in volgende stappen :
eerste herinnering – zonder kosten
tweede herinnering (aangetekend) – 6,25 EUR;
Overwegende dat er voor een eerste herinnering geen kosten worden aangerekend, alhoewel het
opmaken van herinneringen (werk, papier, verzendingkosten) heel wat kosten met zich meebrengt;
Overwegende dat een aanpassing van het reglement zich opdringt als volgt :
eerste herinnering – 5,00 EUR
tweede herinnering (aangetekend) – 10,00 EUR;
Overwegende dat met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen die
geviseerd en uitvoerbaar verklaard zijn door het college van burgemeester en schepenen de financieel
beheerder een dwangbevel kan uitvaardigen;
Overwegende dat voor het betekenen van een dwangbevel er kosten worden gemaakt door de
deurwaarder;
Overwegende dat deze kosten volledig ten laste zijn van de in gebreke blijvende schuldenaar;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT:
Artikel 1.
Voor de invordering van de niet-fiscale ontvangsten worden de volgende kosten aangerekend :
eerste herinnering
tweede herinnering (aangetekend)
betekenen van een dwangbevel

5,00 EUR
10,00 EUR
kosten van de deurwaarder

De kosten zijn ten laste van de schuldenaar van de niet-fiscale ontvangsten.
Art. 2.
Voor de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen kan de financieel beheerder een
dwangbevel uitvaardigen. De hieraan verbonden kosten zijn volledig ten laste van de schuldenaar van de
niet-fiscale ontvangsten.
Art. 3.
Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de volgens onderhavig reglement aangerekende kosten (port- en
administratiekost) aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangst
(hoofdsom).
Art. 4.
Huidig besluit treedt in werking op 1 januari 2013.
Art. 5.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2007 houdende de vaststelling van de kosten voor de invordering
van de niet-fiscale ontvangsten wordt opgeheven vanaf 1 januari 2013.
Art. 6.
Afschrift van dit besluit wordt binnen twintig dagen overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Wd. Secretaris,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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