UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 19 juni 2017.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S.
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;
H. De Schepper, L. Peeters, S. Van Heybeeck, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S.
Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, P. Brosens,
raadsleden ;
V. Gabriels, secretaris.
Verontschuldigd: R. Francken, C. De Rydt, J. Breugelmans, N. Brosens, raadsleden.
Tijdelijk afwezig: A. Dierckx, raadslid.
Onderwerp: Punt 3: Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout: goedkeuring van het tarief voor
laattijdige betaling van facturen.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; dat de kennisgeving
van de oprichting werd gepubliceerd op 10 oktober 2016 in het Belgisch Staatsblad;
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB
Kalmthout, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2016, dat stelt dat
het Autonoom Gemeentebedrijf de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en
diensten die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd; dat het Autonoom Gemeentebedrijf
daartoe een voorstel van tarieven formuleert, waarover de gemeenteraad zich uitspreekt;
Overwegende dat de inning van facturen voor onder andere retributies, huur en onkostennota’s en overige niet-fiscale ontvangsten bij laattijdige betaling kosten met zich meebrengen
voor het AGB Kalmthout; dat het opleggen van een tarief in dit kader een bijkomende
stimulans kan zijn voor de wanbetaler om de verstuurde facturen sneller te betalen;
Gelet op het voorstel van tarief voor de inning van de kosten verbonden aan de laattijdige
betaling van facturen zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in zitting van
heden;
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Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 20 jastemmen van Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David
Cleiren, Jozef Duerloo, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van
Esbroeck, Hans De Schepper, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef
Van den Bergh en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het tarief voor het laattijdig betalen van facturen goed. Ten bate van
het Autonoom Gemeentebedrjif Kalmthout wordt voor een termijn beginnend op 1 juli 2017 en
eindigend op 31 december 2019 een tarief (inclusief BTW) geheven op het laattijdig betalen
van facturen:
 voor het versturen van aanmaningen: 5 euro,
 voor het versturen van een dossier met een verzoek tot verzoening via het
vredegerecht: 5 euro,
 voor het versturen van een aangetekende zending: 10 euro,
 voor het versturen van een dwangbevel of dossier ingevorderd via een
deurwaarder: 15 euro,
 verwijlintresten: de wettelijke nalatigheidinterest wordt aangerekend vanaf de 1e
van de maand volgend op de maand waarin de retributie, huur of onkostennota
verschuldigd is.
Deze bedragen kunnen gecumuleerd worden.
Art. 2.In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
Art. 3.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De gemeentesecretaris

De voorzitter

2/2

