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VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 
Herk-de-Stad, 09 november 2020

In opdracht:

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Vergadering van 9 november 2020

Aanwezig:
Lore Michiels, voorzitter
Bert Moyaers, Burgemeester
Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, 
Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst
Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Michel Laenen, Sofie De Waele, 
Jimmy Graulus, Karolien Grosemans, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Martine Vancauteren, Wim Hayen, Danny Jamers, Tim 
Raskin, Johny Franssen, Gunter De Ryck, Ludo Knaepen, 
Raadsleden
Nathalie Creten, algemeen directeur

Verontschuldigd: Jessie Schrijvers, Raadslid

Afwezig: /

AGENDAPUNT:
Retributiereglement voor het versturen van aangetekende aanmaningen in het kader van niet-fiscale 
vorderingen.

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
Op 1 januari 2020 is het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen in werking getreden;
Voor de invordering van schulden door het OCMW verandert er in principe niets door de 
inwerkingtreding van het nieuwe wetboek;
Wel is het tegenwoordig de tendens (bv. telecomsector, wetsvoorstel consumentenbescherming) om  de 
schuldenaar nog een laatste mogelijkheid te bieden om zonder  kosten over te gaan tot betaling.
Binnen het OCMW van Herk-de-Stad zijn er in het verleden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
een aantal reglementen goedgekeurd die het verzenden van aanmaningen en het aanrekenen van kosten 
regelen. De aangerekende kosten zijn: eerste aanmaning per gewone post brengt 5 euro administratiekost 
met zich mee, een tweede aanmaning per gewone post brengt aanvullend 5 euro administratiekost met 
zich mee, een derde aangetekende aanmaning brengt aanvullend 20 euro administratiekost met zich mee. 
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In totaal kan de factuur van de schuldenaar dus in totaal met maximum 30 euro stijgen. Ook de in de 
reglementen gehanteerde periode tussen de verschillende aanmaningen is kort: 7 dagen na eerste 
aanmaning kan al een tweede aanmaning gestuurd worden en 9 dagen daarna kan ook de derde 
aanmaning verstuurd worden.
De gemeente Herk-de-Stad beschikt momenteel over een reglement dat de aanrekening van kosten (10 
euro) voor een aangetekende verzending regelt voor niet-fiscale vorderingen.
De inwerkingtreding van het nieuwe invorderingswetboek wordt echter aangegrepen om de invordering 
van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen gemeente en OCMW van Herk-de-Stad zoveel 
mogelijk op elkaar af te stemmen. Volgende aanpak zal daarbij gehanteerd worden:
1) Ten vroegste 10 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn van de factuur (standaard: 30 
dagen) of het aanslagbiljet (standaard: 2 maanden) wordt een eerste aanmaning naar de schuldenaar 
gestuurd. Deze eerste aanmaning zal via gewone post verlopen. indien technisch mogelijk, en mits 
akkoord van de schuldenaar, kan deze eerste aanmaning ook via andere kanalen (mail, sms, doccle,...) 
gebeuren. Voor de eerste aanmaning worden er geen kosten aangerekend aan de schuldenaar.
2) Ten vroegste 30 dagen na het versturen van de eerste aanmaning, zal een tweede aanmaning via 
aangetekend schrijven bezorgd worden aan de schuldenaar. Hiervoor zal een retributie van 15 euro 
aangerekend worden aan de schuldenaar;
3) Ten vroegste 30 dagen na het versturen van de tweede aanmaning kan een dwangbevel uitgevaardigd 
en uitvoerbaar verklaard worden en overgemaakt worden aan de deurwaarde.
Teneinde de administratieve en verzendingskosten in kader van de aangetekende aanmaning te kunnen 
aanrekenen aan de schuldenaar is een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn vereist over de 
hoogte van de retributie.
Deze beslissing heeft een beperkte negatieve impact op het budget aangezien er geen retributie (ipv 5 
euro) meer gevraagd wordt voor de gewone aanmaningen en aangezien de retributie voor de 
aangetekende aanmaning daalt van 20 euro naar 15 euro.
Langs de andere kant zal er één gewone aanmaning minder verstuurd worden zodanig dat de kost voor 
het OCMW voor het opmaken en versturen van deze aanmaning ook wegvalt.
Voor 2019 bedroeg de totale vordering voor deze kosten 200 euro.
Gelet op het wetboek van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-
fiscale schuldvorderingen;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 177;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 april 2014 houden huisvesting: 
goedkeuring wijziging aanrekening kosten bij onbetaalde facturen;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 april 2014 houden 
thuiszorgdiensten: goedkeuring wijziging aanrekening kosten bij onbetaalde facturen;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 april 2014 houden pacht: 
goedkeuring wijziging aanrekening kosten bij onbetaalde facturen;
Met 19 stemmen voor (Bert Moyaers, Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido 
Ector, Bart Gruyters, Noel Vandenrijt, Lo Guypen, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Toon Durwael, Evi 
Appeltans, Martine Vancauteren, Lore Michiels, Wim Hayen, Tim Raskin, Johny Franssen, Gunter De 
Ryck, Ludo Knaepen), 3 onthoudingen (Michel Laenen, Karolien Grosemans, Danny Jamers)

BESLUIT:
Artikel 1.
Met ingang van 1 december 2020 wordt voor het versturen van een aangetekende aanmaning ingevolge 
een niet-fiscale schuld een retributie van 15 euro ten laste van de schuldenaar aangerekend.
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Artikel 2.
Alle voorgaande besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn, voor zover die het aanrekenen van 
kosten in het kader van het versturen van aanmaningen en de betaaltermijnen regelen, worden 
opgeheven.
Artikel 3.
Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 286 tot en met 288 en artikel 330 van het decreet lokaal 
bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, mee te delen aan de heer Provinciegouverneur.

NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
In opdracht:
algemeen directeur
w.g. Nathalie Creten

voorzitter
w.g. Lore Michiels
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