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1. Question de Madame Bernadette VRIAMONT, conseillère communale, du 19 mars 2018 -=- 

 Vraag van mevrouw Bernadette VRIAMONT, gemeenteraadslid, van 19 maart 2018. 
 

Het vorderen van schulden door de gemeente Schaarbeek 
 
Het aantal mensen met schulden groeit verontrustend snel. Niet minder dan 9,6% van de inwoners van 
het Brussels Gewest worstelt met onbetaalde facturen en alle kosten die dat met zich meebrengt. Dat is 
jammer genoeg het resultaat van de toenemende armoede in onze stad maar hangt ook onmiskenbaar 
samen met het boomen van een ware schuldindustrie : gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en 
advocaten die geld verdienen aan de schuld van anderen. Dat doen ze door extra, vaak illegaal kosten 
aan te rekenen, bovenop de initiële schuld. Natuurlijk moeten schulden terugbetaald, maar de wet 
verbiedt expliciet het aanrekenen van kosten die niet duidelijk en redelijk zijn in verhouding tot het 
openstaande bedrag. Maar daar trekken schuldindustriëlen zich niks van aan. 
 
Ook gemeentes vorderen schulden in, zowel naar aanleiding van onbetaalde facturen als naar 
aanleiding van onbetaalde boetes. 
Het is in het belang van zowel de schuldeiser als de schuldenaar dat het invorderen van schulden en 
samenwerken met externe invorderaars zeer zorgvuldig gebeurd, zowel door de gemeente, als door 
organisaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De publieke overheid heeft namelijk een 
voorbeeldfunctie en moet erop toezien dat de externe invorderaars waarmee ze samenwerkt correct 
werken. We kunnen niet aanvaarden dat mensen in een diepe financiële put terechtkomen, omdat ze 
de factuur van publieke dienstverlening niet kunnen betalen. 
 
Daarom mijn vragen :  

1. Door welke diensten, instellingen en/of organisaties binnen de gemeente worden schulden 
(onbetaalde schoolfacturen, boetes, etc…) bij burgers ingevorderd? 

2. Graag een overzicht voor elk van deze diensten en/of organisaties binnen de gemeente : 
a. Hoe een invordering gebeurt? 
b. Of en desgevallend met welk type externe schuldinvorderaar (gerechtsdeurwaarder, 

incassobureau, advocaten, andere) wordt samengewerkt? 
c. In welke mate kosten van de invorderingsprocedures worden aangerekend aan de 

schuldenaars? 
d. Of de mogelijkheid wordt voorzien tot het opmaken van een redelijk afbetalingsplan? 
e. Via welke weg de schuldinvordering wordt geregeld (algemene voorwaarden in contract, 

collegebesluit, beslissing gemeenteraad,…)? 
 
Réponse 
 

 
BIJLAGE 1: INVORDERING VAN BELASTINGEN EN ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) 

 
a. De Cel Inningen van de Directie FINANCIËN zorgt voor alle invorderingshandelingen van 
gemeentetaksen in de minnelijke fase: 
Het aanslagbiljet wordt kosteloos naar de belastingbetaler verzonden na goedkeuring van het kohier 
door het College. Herinneringen worden kosteloos verstuurd naar de schuldenaars die hun schuld niet 
vereffend hebben na de wettelijke termijn van twee maanden. 
Bezorgd om de financiële moeilijkheden van veel burgers, gunt de Gemeenteontvanger vaak 
betalingsplannen (meestal onderhandeld); het komt ook voor dat het College de intresten voor 
laattijdigheid kwijtscheldt wanneer de aanvrager een regelmatige betaler is, en dit op basis van een 
omstandig verslag door de Gemeenteontvanger. 
In het algemeen moet de volledige schuld ingevorderd zijn binnen maximaal 12 maanden, en het 
gebeurt dat de voorwaarden versoepeld worden bij grote bedragen of bij een zwak financieel draagvlak 
van de aanvrager (dit is voornamelijk het geval bij personen met werkloosheidsinkomen of steun vanuit 
het OCMW. 
Tijdens het voorgeschil en het geschil: 
Enkel de dossiers die een goede of gemiddelde solvabiliteit vertonen, vastgesteld na een hele reeks 
onderzoeken, worden aan de Gerechtsdeurwaarder overgedragen. Deze zet een gedwongen inning 
verder aan de hand van de aanwijzingen die de Gemeenteontvanger opgeeft, en dit tot het einde van 
de inningsprocedure. 
Het staat vast dat in dit stadium bijkomende gerechtskosten de oorspronkelijke schuld doen toenemen. 
Daarentegen zijn de deurwaarderskosten strikt omkaderd vermits de tarieven vastgelegd zijn in een 
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K.B. van 30 november 1976, waarbij het bovendien verboden is om voor akten hogere bedragen te 
vragen dan vastgelegd. 
b. Dezelfde Cel heeft als opdracht de invordering te verzorgen van onbetaalde administratieve 
Politiesancties. Binnen deze procedure is er geen minnelijke schikking aangezien deze reeds gevoerd 
en afgerond werd hogerop (Politie en Cel Administratieve sancties). Wij beperken ons tot de gewone 
onderzoeken naar solvabiliteit. Daarna volgt het dossier dezelfde procedure als deze voor de taksen 
zoals hierboven beschreven. 
c. Commentaar: het is belangrijk te benadrukken dat vooraleer overgegaan wordt tot een 
gedwongen inning via deurwaarder, de schuldenaar minstens één keer op de hoogte gebracht werd van 
betalingsfaciliteiten ingeval een moeilijke financiële toestand. Zowel schuldeiser als schuldenaar 
hebben er bovendien belang bij een schikking te treffen in de minnelijke fase; in het andere geval zijn 
beiden blootgesteld aan de kosten van een gerechtelijke procedure. 
 
 

 
BIJLAGE 2 : INVORDERING SCHOOLKOSTEN EN ANDERE RETRIBUTIES 

 
ANNEXE 1 : RECOUVREMENT DES TAXES ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES (SAC)  
SCHOOLKOSTEN 
a. De Cel niet-fiscale Inningen van de Directie FINANCIËN zorgt voor alle 
invorderingshandelingen van schoolkosten (opvang, warme maaltijden en fruit) in de minnelijke fase : 
 
De factuur wordt kosteloos naar de schuldenaar verzonden na goedkeuring van het factuurboek door 
het College. Een eerste herinnering wordt kosteloos verstuurd naar de schuldenaars die hun schuld 
niet vereffend hebben binnen een termijn van een maand. Daarentegen wordt een tweede herinnering 
verstuurd met 15,00 € kosten zoals volgens het retributiereglement op de uitgifte van administratieve 
documenten dat door de gemeenteraad gestemd werd. 
Op het einde van het schooljaar krijgt de schuldenaar een ingebrekestelling waarin alle openstaande 
schuld opgenomen is, en dit via aangetekende zending met 21,00 € kosten zoals volgens hetzelfde 
reglement en het artikel 137bis de la NLC. 
 
Ingeval niet-betaling(en) aan het einde van deze procedure, begint de voorgeschilprocedure: 
 
Een aantal onderzoeken worden gevoerd om de solvabiliteit van de schuldenaar te onderzoeken. 
Naargelang de resultaten heeft de Cel niet-fiscale Inningen drie mogelijkheden. 
 
De gedwongen inning via een niet-fiscaal dwangbevel: 
Bij goede of gemiddelde solvabiliteit van de schuldenaar wordt een niet-fiscaal dwangbevel opgesteld. 
Deze wordt gericht en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen. Ze 
wordt betekend via deurwaardersexploot waarbij de schuldenaar één mand tijd heeft om een beroep in 
te dienen. Daarna vervolgt de gerechtsdeurwaarder de gedwongen inning van de schuld volgens de 
richtlijnen van de Gemeenteontvanger tot afsluiting van de inningsprocedure. Tijdens deze procedure 
worden gerechtskosten aan de oorspronkelijke schuld toegevoegd naargelang de uitgevoerde 
handelingen. Het geheel van deze kosten zijn omkaderd door het K.B. van 30 november 1976. 
 
De verzoening voor de Vrederechter: 
Bij een slechte solvabiliteit, d.w.z. wanneer de schuldenaar enkel de schulden gespreid kan betalen, 
kan de Cel niet-fiscale Inningen overgaan tot een verzoeningsprocedure via Vrederechter. Deze is 
gratis en geldt voor geschillen met een bedrag kleiner dan 1.860,00 €, waarbij de Vrederechter 
bemiddelaar is. Er ontstaan slechts bijkomende kosten indien de schuldenaar of het Gemeentebestuur 
een advocaat als vertegenwoordiger inschakelt, wat voor de gemeente niet het geval is aangezien het 
College een gemeentebeambte aangeduid heeft. 
Tijdens de zitting heeft de schuldenaar de mogelijkheid zijn/haar situatie voor te leggen aan de 
vertegenwoordiger van de Gemeente. Het doel is om tot een akkoord te komen inzake een 
betalingsplan of de effectieve insolvabiliteit vast te stellen. Ingeval niet respect van het akkoord kan de 
Cel niet-fiscale Inningen een gerechtsdeurwaarder inschakelen om een gedwongen inning op te leggen 
met bijkomende gerechtskosten voor de schuldenaar. Op dit ogenblik is deze procedure opgeschort in 
de Cel niet-fiscale Inningen om redenen van interne herstructurering. Daarbij komt dat enkel de 
Vrederechter van het 1ste kanton van Schaarbeek bereid is gevonden om op onze vraag in te gaan met 
een maximum van twee dossiers per week. 
Het oninbaar verklaren: 
Ingeval de schuldenaar effectief niet-solvabel is wordt het geheel aan schulden oninbaar verklaard. 
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b. Opmerkingen 
• In de loop van heel de procedure kan de schuldenaar een betalingsplan aanvragen. Op al onze 

documenten staan de contactgegevens van de cel (mailadres en telefoonnummer) met de 
melding van mogelijkheid tot afspraak in onze lokalen. Op onze ingebrekestelling staat ook 
vermeld dat de schuldenaar een betalingsplan kan aanvragen ingeval financiële moeilijkheden. 
Ook al moet het geheel van de schuld binnen de 12 maanden ingevorderd zijn worden de 
voorwaarden versoepeld bij een groot bedrag of bij een moeilijke financiële situatie. Bijgevolg 
worden - bij vraag om betalingsplan na ingebrekestelling - vaak de administratieve kosten 
gedeeltelijk in mindering gebracht op voorwaarde dat het betalingsplan gevolgd en voldragen 
wordt. Bij een OCMW-gebruiker, een schuldenaar die geholpen wordt door een V.Z.W., of bij en 
persoon die in geldnood verkeert, worden alle administratieve kosten geschrapt. 

• Er kan gedeeltelijke of gehele vrijstelling van opvangkosten, warme maaltijden, en fruit 
aangevraagd worden. Dit is bedoeld voor gezinnen in geldnood: elk dossier wordt voorgelegd 
aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het gemeentereglement voorziet ook in een 
automatische korting voor gezinnen met twee of meer kinderen in het kleuter en basisonderwijs 
en voor eenoudergezinnen. Dit wordt uitgevoerd door de Gemeentelijk onderwijs. 

• Schuldenaars in geldnood worden systematisch op de hoogte gebracht van bestaande hulp om 
hen te helpen hun situatie onder controle te houden en erger te vermijden: tussenkomst van het 
OCMW in de kosten en bemiddeling door het OCMW; collectieve schuldenregeling; aanvraag 
om vrijstelling nabij het Gemeentelijk onderwijs, … 

• Het is voorzien om vanaf volgend schooljaar de telefoonnummers van schuldenaars op te 
halen. Het vooropgesteld doel is de schuldenaar opmerkzaam te maken - door een meer 
rechtstreeks contact – van de openstaande bedragen vooraleer de gerechtsdeurwaarder 
aangesproken wordt, om zodoende bijkomende kosten te vermijden. 
 
 

DE STANDPLAATSRECHTEN OP DE MARKTEN 
 

a. De Cel fiscale Inningen van de Directie Financiën zorgt in de minnelijke fase  voor alle 
invorderingshandelingen van standplaatsrechten op de markten: 
De facturen worden kosteloos naar de geabonneerde marktkramers verzonden na 
goedkeuring van het factuurboek door het College. Herinneringen worden eveneens kosteloos 
verstuurd naar de marktkramers die hun schuld niet vereffend hebben na de wettelijke termijn 
van 5 werkdagen. Daarbij wordt een ingebrekestellingen verstuurd inclusier beheerskosten 
voorzien in het reglement over het afleveren van administratieve documenten en kost voor 
aangetekende zending, met een totaalbedrag van 21,00€. 
Gezien de huidige economische conjunctuur gunt de Gemeenteontvanger vaak 
betalingsplannen aan marktkramers die financiële moeilijkheden kennen (vaak in 
driemaandelijkse schijven). 
Indien bijdragen later blijven openstaan, neemt de dienst Middenstand het dossier over en 
stuurt een verwittiging een aangetekende zending ter herinnering zonder andere kosten dan 
deze hierboven vermeld. 
Uiteindelijk worden marktkramers die facturen niet betalen uitgesloten van hun standplaats door 
een Collegebeslissing waarvan de Analyse door de dienst Middenstand voorgelegd wordt. 
Wat betreft de geschilfase: enkel dossiers die na een reeks onderzoeken een goede of 
gemiddelde solvabiliteit vertonen, worden overgedragen aan de Gerechtsdeurwaarder. 

b. Commentaar: zowel voor de taksen als voor de meeste retributies, werden de schuldenaars 
verschillende malen ingelicht over de mogelijkheden tot een betalingsplan van de 
Gemeenteontvanger. Ingeval financiële moeilijkheden wordt deze oplossing te baat genomen. 
Men stelt gelukkig vast dat wij geen enkel dossier in geschilfase lopen hebben. 

 
 
DE HUURGELDEN 
 

a. De Dienst Vastgoedbeheer en de Dienst Boekhouding nemen een deel van de inningen van 
huurgelden in de minnelijke fase voor hun rekening. De Dienst Boekhouding heeft dit antwoord 
meegegeven: 
 
« Wat betreft huurschulden (Brems en Radium) stuurt de Dienst Vastgoedbeheer (Mladen) een 
(kosteloze herinnering), waarna een tweede herinnering volgt (met 15,00 € herinneringskost). 
Daarna overhandigt de DV het dossier aan de dienst inningen, die een aanmaning stuurt. 
 
Wat betreft de huurgelden (Paleizenstraat 195, D’Anethanstraat 2, in beheer door DV vanaf 
01/07/2018) stuur ik een eerste herinnering (zonder kosten), dan een tweede herinnering (met 
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15,00 € herinneringskost), en dan een aanmaning (met nogmaals 15,00 € herinneringskost). 
Daarna stuur ik het dossier door naar de dienst inningen. 
 
cfr: (vermelding bij elk herinneringsdocument) 
 
Op grond van het retributiereglement van de Gemeenteraad van 24 april 2013 moet ik u 
inlichten dat een retributie van 15,00 € gevorderd zal worden telkens een herinnering gestuurd 
zal worden voor deze openstaande schuld. 
 
Er wordt geen enkele nalatigheidsintrest aangerekend op het verschuldigd bedrag. 
 
Ter afsluiting: er wordt een zekere soepelheid aan de dag gelegd wat betreft betalingstermijn en 
stellen bij moeilijkheden voor om de schuld te spreiden over ten hoogste 12 maanden met 
schijven van minimum 25,00 € per maand. » 
 

b. De Cel niet-fiscale Inningen van de Directie FINANCIËN komt tussen in het kader van de 
invordering van huurgelden in de minnelijke fase en houdt toezicht op de gedwongen inning. 
 
In de minnelijke fase stuurt de Cel niet-fiscale Inningen een ingebrekestelling voor de 
huurschulden van de serviceflats (Brems en Radium) na ontvangst van het dossier. Deze 
ingebrekestelling bevat administratieve kosten en de huurder heeft de mogelijkheid een 
betalingsplan af te sluiten. 
 
Ingeval het betalingsplan niet gevolgd wordt en bij niet-reageren, laat deze de Gemeenteraad 
een advocaat aanduiden om een rechtszaak aan te spannen en de belangen van de Gemeente 
te verdedigen. Bijgevolg heeft de Cel niet-fiscale Invorderingen geen greep meer op het 
vervolg. 
 
De advocaat krijgt de opdracht de huurder te veroordelen tot het betalen van de verschuldigde 
bedragen en/of een aanvraag in te dienen tot uitzettingsprocedure nabij het Vredegerecht. De 
huurder stelt zich hierbij bloot aan belangrijke gerechtskosten. 
 
 

 
 


