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Beste mandataris,
Er is nieuws vanuit het federaal parlement, en dit keer ook voor jouw gemeente.
Vermoedelijk zijn jullie druk in de weer met de opmaak of de controle van de meerjarenbegro9ng in jullie
stad of gemeente. Vorige week keurde de commissie Economie - op ons ini?a?ef - een wetsvoorstel goed
dat de schuldindustrie aan banden legt. Dit voorstel wordt ﬁnaal gestemd ?jdens de plenaire ziCng van 19
december en de wet zal eind april/begin mei eﬀec?ef van kracht zijn.
Ook lokale besturen innen schulden. Met de opmaak van de meerjarenbegro?ng lijkt het ons het
uitgelezen moment om jullie goed te informeren en de nodige input te bezorgen om de nieuwe regels reeds
mee te nemen. Mandatarissen in de meerderheid kunnen het goede voorbeeld tonen, vanuit
de opposi9e kunnen jullie wijzen op de nieuwe wetgeving en vragen om deze nu al toe te passen. Een
voorbeeld van persbericht kunnen jullie in bijlage terug vinden.
Wat wijzigt er?
De belangrijkste principes van ons voorstel zijn de volgende:
•
•
•

•
•

•

Een factuur moet binnen de 7 werkdagen na factuurdatum bezorgd worden aan de consument;
consumenten krijgen 20 dagen de ?jd om een factuur te betalen;
Een eerste herinnering mag ten vroegste na 20 dagen gestuurd worden en is gra9s. De eerste
herinnering dient volgende gegevens
verplicht te bevaNen:
de contactgegevens van de gemeente of de stad voor het geval de consument nadere
◦
inlich?ngen wenst te bekomen over de factuur of deze betwist;
de datum van de betalingsherinnering;
◦
het verschuldigde bedrag;
◦
de referen?es van de openstaande factuur;
◦
de termijn waarover de consument beschikt om de betaling uit te voeren, zonder dat hem
◦
bijkomende kosten in rekening zullen worden gebracht (minstens 10 dagen);
een gedetailleerd overzicht van de kosten, die in rekening zullen worden gebracht met het
◦
oog op de minnelijke invordering van de schuld, indien de consument nalaat om de betaling
uit te voeren binnen de toegestane termijn;
de mogelijkheden om een aQetalingsplan of betalingsfaciliteiten overeen te komen
◦
verwijzing naar de instan?es of organisa?es waarop de consument beroep kan doen
◦
voorschuldbemiddeling, wanneer hij betalingsmoeilijkheden heeR.
Na de 1e herinnering krijgt de consument minstens 10 dagen de ?jd om te betalen;
Staat de factuur nog steeds open? Bijkomende ingebrekestellingen, aangetekende zendingen,... zijn
mogelijk maar de totale kost mag niet meer zijn dan de werkelijke kostprijs en dan volgende
maxima:
40 euro wanneer de hoofdsom niet hoger is dan 400 euro;
◦
10 % op de schijf van 400,01 tot 5000 euro;
◦
5 % op de schijf van 5000,01 tot 10 000 euro;
◦
1% op de schijf van 10 000,01 tot 200 000 euro;
◦
0,5% op de schijf vanaf 200 000,01 euro.
◦
In geen enkel geval mag het totaal van de kosten meer bedragen dan 6650 euro.
◦
Van zodra de consument een aQetalingsplan vraagt of bij het ocmw of een erkende dienst voor
schuldbemiddeling budgetbegeleiding aanvraagt wordt de invorderingsprocedure on hold gezet tot
wanneer de stad of de gemeente een antwoord heeR geformuleerd op het door de consument of
het OCMW/de bemiddelingsdienst voorgestelde aQetalingsplan.

Lokaal belang?
We slaagden erin unanimiteit te vinden rond ons voorstel, de wijzigingen komen er dus sowieso aan. Lokaal
worden heel wat retribu?es geïnd, denk maar aan parkeerboetes, uitleendiensten, de verhuur van zalen,
kinderopvang,... Kortweg: wanneer de overheid zich op de economische markt begeeR, valt ze onder deze
regels. sp.a is op lokaal vlak steeds de voortrekker in de strijd tegen armoede, laat ons dat ook in deze zijn.
De schuldindustrie maakt enorme winsten op kap van mensen die het moeilijk hebben, aan ons om op de
rem te staan!
Bij vragen kunnen jullie steeds bij ons terecht:
Melissa Depraetere - Depraetere.melissa@gmail.com - 0474 65 11 49 - Kamerlid
Céline Vannieuwenhuyse - celine.vannieuwhuyse@s-p-a.be - 0479 92 09 85 - Expert
Consumentenbescherming
Niels PaNyn - niels.paNyn@s-p-a.be - 0479 42 30 85 - Expert Jus??e
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sp.a GEMEENTE vraagt gemeentebestuur om schuldindustrie aan banden te leggen

Het wetsvoorstel van sp.a om de schuldindustrie aan banden te leggen werd recent unaniem
goedgekeurd in het parlement. De nieuwe wet treedt vanaf mei 2020 in werking. NAAM: “Dankzij
de nieuwe wetgeving krijgen mensen met betalingsproblemen meer ﬁnanciële ademruimte. Wij
vragen het gemeentebestuur om het goede voorbeeld te tonen en de regels nu al toe te passen”.
Voor sp.a GEMEENTE is het belangrijk dat iedereen zijn factuur betaalt en dat de gemeente alle
inkomsten correct kan innen, maar dat moet wel op een menswaardige manier gebeuren. “Iedereen
moet 30 dagen de Djd krijgen om zijn of haar factuur te betalen, dat zorgt ervoor dat iedereen toch
één keer een inkomen heeG ontvangen. Bovendien vergeten velen al eens een factuur te betalen, de
eerste herinneringskost moet daarom graDs zijn. Het kan niet zijn dat de overheid mensen op kosten
jaagt door de factuur onnodig hoog en snel te laten oplopen”, aldus NAAM.
Voor GEMEENTE gaat het onder meer om retribuDes op VOORBEELD, VOORBEELD en VOORBEELD
(BV PARKEERBOETES, KINDEROPVANG,…). “We vragen dat de bijkomende kosten op 10% van de
oorspronkelijke factuur worden begrensd, op die manier duwen we mensen niet onnodig in
armoede”, besluit NAAM.
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sp.a GEMEENTE legt schuldindustrie aan banden

Het wetsvoorstel van sp.a om de schuldindustrie aan banden te leggen werd recent unaniem
goedgekeurd in het parlement. De nieuwe wet treedt vanaf mei 2020 in werking. . NAAM:
“Dankzij de nieuwe wetgeving krijgen mensen met betalingsproblemen meer ﬁnanciële
ademruimte. Wij tonen met het gemeentebestuur het goede voorbeeld en passen de regels nu al
toe”.
Voor sp.a GEMEENTE is het belangrijk dat iedereen zijn factuur betaalt en dat de gemeente alle
inkomsten correct kan innen, maar dat moet wel op een menswaardige manier gebeuren. “Iedereen
moet 30 dagen de Djd krijgen om zijn of haar factuur te betalen, dat zorgt ervoor dat iedereen toch
één keer een inkomen heeG ontvangen. Bovendien vergeten velen al eens een factuur te betalen, de
eerste herinneringskost moet daarom graDs zijn. Het kan niet zijn dat de overheid mensen op kosten
jaagt door de factuur onnodig hoog en snel te laten oplopen”, aldus NAAM.
Voor GEMEENTE gaat het onder meer om retribuDes op VOORBEELD, VOORBEELD en VOORBEELD
(BV PARKEERBOETES, KINDEROPVANG,…). “We begrenzen de bijkomende kosten op 10% van de
oorspronkelijke factuur, op die manier duwen we mensen niet onnodig in armoede”, besluit NAAM.

