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 GEMEENTERAAD: 15-12-2020 
INWERKINGTREDING: 01-01-2021 

RETRIBUTIE OP DE INVORDERING  
VAN FISCALE EN NIET FISCALE 
ONTVANGSTEN 
 

Artikel 1. Heffingstermijn Met ingang van 1 januari 2021 wordt ten behoeve van de stad Sint-
Niklaas een retributie geheven op de invordering van fiscale en niet 
fiscale ontvangsten. 
 

 
Artikel 2. Terminologie 

 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
§ 1. Fiscale schuldvordering: 
de ontvangsten uit belastingen (incl. belastingverhogingen). 
 
§ 2. Niet fiscale schuldvordering: 
de ontvangsten uit retributies, huurgelden, pachten en andere op het 
eigendomsrecht gevestigde inkomsten. 
 
§ 3. Niet betwiste schuld: 
een schuld wordt aangezien als niet betwist als ze onbetaald blijft 
zonder dat de schuldenaar ze op gemotiveerde wijze heeft betwist. 
 
§ 4. Betwiste schuld: 
een schuld wordt aangezien als rechtsgeldig betwist onder volgende 
voorwaarden: 
 
A. In het geval van een fiscale schuldvordering is artikel 9 § 1 
van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen, met latere aanvullingen en wijzigingen, van 
toepassing. Dit artikel luidt als volgt: 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een 
aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, 
een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
schepenen, dat handelt als administratieve overheid. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen 
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf 
de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante 
inning. 
Bezwaarschriften kunnen via een duurzame drager worden ingediend 
binnen de termijnen en onder de voorwaarden vermeld in het tweede 
lid indien het college van burgemeester en schepenen in deze 
mogelijkheid voorziet. 
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B. In het geval van een niet fiscale schuldvordering: 
a) De betwisting moet grondig gemotiveerd zijn; een betwisting 
die gericht is op vertraging of uitstel wordt niet als een betwiste 
schuld aangezien. 
b) De betwisting moet gebeurd zijn binnen de betalingstermijn, 
vastgesteld in de factuur. 
c) De betwisting moet per beveiligde zending gebeuren bij het 
college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-
Niklaas. 
 
§ 5. Beveiligde zending: 
Eén van de hierna volgende betekeningswijzen: 
 
A. Een aangetekend schrijven. 
 
B. Een afgifte tegen ontvangstbewijs. 
 
C. Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten 
betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid 
kan worden vastgesteld. 
 

 
Artikel 3. Stappenplan 
 

 
De volgende stappen worden gevolgd: 
§ 1. A. De inning van de fiscale schuldvordering gebeurt door 
middel van een aanslagbiljet. 
In toepassing van artikel 4 § 6 van het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen, moet de betaling van de 
belasting gebeuren binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
B. Indien de inning van de niet fiscale schuldvordering niet 
tegelijk met het verstrekken van de prestatie of dienst kan gebeuren, 
wordt een factuur verstuurd, tenzij anders bepaald in een 
overeenkomst. 
De factuur moet betaald worden binnen een termijn van 30 dagen 
volgend op de datum van de factuur. 
 
§ 2. Indien de betaling niet gebeurd is binnen de gestelde termijn 
zoals bepaald in § 1 hiervoor, zal eerst een eerste aanmaning 
verstuurd worden. 
De betaling moet gebeuren binnen een termijn van 14 dagen volgend 
op de datum van deze eerste aanmaning. 
 
§ 3. A.   Voor fiscale ontvangsten: 
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Indien de betaling niet gebeurd is binnen de gestelde termijn van de 
eerste aanmaning, namelijk binnen 14 dagen vanaf de verzending 
ervan, wordt een laatste aanmaning verstuurd. 
Het aanslagbiljet of factuur moet betaald worden binnen een termijn 
van 7 dagen volgend op de datum van deze laatste aanmaning. 
In deze laatste aanmaning wordt medegedeeld dat, indien het 
openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen voormelde termijn of 
niet is betwist overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 § 4 van dit 
reglement, er in een volgende fase een dwangbevel zal worden 
overgemaakt bij deurwaardersexploot. 
B. Voor niet fiscale ontvangsten: 
Indien de betaling niet gebeurd is binnen de gestelde termijn van de 
eerste aanmaning, namelijk binnen 14 dagen vanaf de verzending 
ervan, wordt een laatste aangetekende aanmaning verstuurd. 
Voor deze laatste aangetekende aanmaning worden 
invorderingskosten aangerekend. 
De factuur, verhoogd met deze invorderingskosten, moet betaald 
worden binnen een termijn van 7 dagen volgend op de datum van 
deze laatste aangetekende aanmaning. 
In deze laatste aangetekende aanmaning wordt medegedeeld dat, 
indien het openstaand bedrag niet wordt vereffend binnen voormelde 
termijn of niet is betwist overeenkomstig de bepalingen van artikel 2  
 
§ 4 van dit reglement, er in een volgende fase een dwangbevel zal 
worden overgemaakt bij deurwaardersexploot. 
 
§ 4. A. Indien het aanslagbiljet of de factuur, verhoogd met de 
eventuele invorderingskosten, niet betaald is binnen de gestelde 
termijn van de laatste aanmaning, namelijk binnen 7 dagen vanaf de 
verzending ervan, en niet is betwist overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 2 § 4 van dit reglement, vaardigt de financieel beheerder 
een dwangbevel uit bij deurwaardersexploot. 
De verdere invorderingskosten die hiervan het gevolg zijn, zijn ten 
laste van de schuldenaar. 
 
B. Indien de betwisting (het bezwaar) van fiscale schuld door het 
college van burgemeester en schepenen werd verworpen, zal voor de 
betaling van deze schuld vanaf de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen de procedure worden gevolgd vanaf § 2 
van artikel 3. 
 
C. De betaling van betwiste niet fiscale schuld, eventueel 
verhoogd met de invorderingskosten, zal afgedwongen worden via de 
burgerlijke rechtspleging. 
Het college van burgemeester en schepenen zal hiervoor een 
raadsman aanstellen ter verdediging en ter vrijwaring van de 
financiële belangen van de stad. 
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Artikel 4. Tarieven  

§1. Voor fiscale ontvangsten: Invorderingskosten voor het 
opmaken en verzenden van  
 het aanslagbiljet en aanmaning    gratis 
 
§ 2. Voor niet fiscale ontvangsten: Invorderingskosten voor het 
opmaken en verzenden  
 van de laatste aangetekende aanmaning (inclusief de kosten 
van de aangetekende  
 zending) voor niet fiscale ontvangsten  15 EUR  
 

 
Artikel 5. Diverse bepalingen 
 

 
§ 1. Bij gedeeltelijke betaling worden eerst de eventuele 
aangerekende invorderingskosten aangezuiverd en vervolgens de 
verschuldigde hoofdsom. 
 
§ 2. Tenzij specifieke regelgeving anders bepaalt, kan, bij 
vastgestelde wanbetaling (in het bijzonder als er sprake is van onwil, 
herhaling of nalatigheid), het college van burgemeester en schepenen 
beslissen op advies van de bevoegde dienst om de gemeentelijke 
dienstverlening te schorsen of helemaal stop te zetten, zonder dat dit 
enig recht geeft op schadevergoeding in hoofde van de schuldenaar. 
 
§ 3. De bepalingen van dit reglement vervangen alle bepalingen 
met betrekking tot betalingstermijnen, aanmaningen, en andere 
kosten, die in alle gemeentelijke huishoudelijke reglementen zijn 
opgenomen. 
 

 
 
 
 


