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RETR IBUT IEREGLEMENT 

Retributie invorderingskosten  

niet-fiscale ontvangsten 
 

 

Artikel 1 Er wordt een retributie geheven voor de innings- en aanmaningskosten van 

openstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 2 De retributie (vanaf laatste waarschuwing) wordt vastgesteld op een vast bedrag 

voor administratiekosten ten bedrage van 10,00 €. 

 

Artikel 3 De inningprocedure voor fiscale en niet-fiscale ontvangsten verloopt als volgt: 

 

• de betalingstermijn voor niet-fiscale ontvangsten wordt bepaald op 30 dagen, 

voor fiscale ontvangsten op 2 maand; 

• na het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een (kosteloze) herinnering met 

een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen voor niet-fiscale ontvangsten en 30 

dagen voor fiscale ontvangsten; 

• na het verstrijken hiervan ontvangt de debiteur een laatste (aangetekende) 

waarschuwing, verhoogd met administratiekosten, met een nieuwe 

betalingstermijn van 30 dagen; 

• na het verstrijken hiervan wordt een dwangbevel overgemaakt bij 

deurwaardersexploot. 

 

In elke stap van de procedure kan de debiteur de openstaande schuld 

schriftelijk betwisten. 

 

Artikel 4 Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de, volgens onderhavig retributiereglement, 

aangerekende administratiekosten aangezuiverd worden, en vervolgens de 

openstaande fiscale of niet-fiscale ontvangsten (in hoofdsom). 

 

Artikel 5 De invordering van de retributie zal gebeuren – samen met de hoofdsom – bij 

dwangbevel voor de niet-betwiste fiscale en niet-fiscale ontvangsten, en 

overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure 

voor betwiste fiscale en niet-fiscale ontvangsten. 

 

Artikel 6 Onderhavig reglement is NIET van toepassing op de aanmaningen en invorderingen 

voor de retributies uitgaande van Plaatselijke Openbare Bibliotheek. Deze 

invorderingskosten en -procedure wordt middels een specifiek apart besluit 

geregeld. 

 

Artikel 7 Het retributiereglement inzake invorderingskosten van niet-fiscale zoals 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 september 2007 op te heffen. 

 



 

Gemeentebestuur Denderleeuw     Alfons De Cockstraat 1     9470 Denderleeuw 

Tel.: 053 640 640     Fax: 053 680 748     gemeentebestuur@denderleeuw.be     www.denderleeuw.be 
 

 fin-rgl-20171026 (R16_Invordering niet-fiscale ontvangsten) 2/2 

Artikel 8 Dit besluit wordt toegevoegd aan de besluitenlijst door te sturen aan de 

toezichthoudende overheid via het ‘Digitaal Loket Toezicht’. 

 

 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 26 oktober 2017. 


