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Vestiging van een retributie op de dienstverlening en het
gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek

De gemeenteraad,
Aanleiding
Met het oog op de samenwerking van de bibliotheken van Grobbendonk, Herentals,
Herenthout, Olen en Vorselaar onder de naam Bibliotheek Neteland was het nodig een
volledig nieuw eengemaakt dienstreglement uit te werken. Ten behoeve van de in het
nieuwe reglement vermelde onkosten werd dit apart retributiereglement opgemaakt dat
eveneens ingaat op 6 oktober. Het oude retributiereglement blijft geldig tot en met 5
oktober 2021.
Regelgeving
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 40;
Besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 houdende vaststelling van het
dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek;
Besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vestiging van een retributie
op de dienstverlening in de gemeentelijke openbare bibliotheek;
Besluit van de gemeenteraad van heden houdende vaststelling van het dienstreglement
van de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Feiten, context en argumentatie
In de bibliotheek kan de burger beroep doen op diverse vormen van dienstverlening,
voornamelijk het ontlenen van boeken maar ook bijvoorbeeld het nemen van kopies. Om
de gemeentelijke financiën in evenwicht te houden is het raadzaam van de gebruikers een
bijdrage te vorderen. Het bestaande retributiereglement werd aangepast aan de werkwijze
die tussen de bibliotheken van de Neteland-gemeenten werd overeengekomen.
Adviezen
Raadgevend en niet bindend advies van het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek van 18 maart 2021.
Financieel
De inkomsten met ingang van 6 oktober 2021 uit deze retributie worden jaarlijks
ingeschreven in het meerjarenplan 2020 – 2025.

Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. Met ingang van 6 oktober 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt ten
behoeve van de gemeente onder de navolgende voorwaarden een retributie gevestigd op
de diensten en het gebruik van de openbare bibliotheek.
Artikel 2.
Bibliotheek Neteland is het samenwerkingsverband van de gemeenten Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar.
De inschrijving is gratis onder de 18 jaar.
Vanaf 18 jaar gelden volgende tarieven:
Lidgeld basiskaart
5 euro/jaar
Inwoners van Neteland die een vrijetijdspas hebben of een 2,5 euro/jaar
gelijkwaardige doorverwijzing door het OCMW hebben recht
op 50 % korting op het lidgeld basiskaart
Lidgeld comfortkaart
10 euro/jaar
Inwoners van Neteland die een vrijetijdspas hebben of een 5 euro/jaar
gelijkwaardige doorverwijzing door het OCMW hebben recht
op 50 % korting op het lidgeld comfortkaart
Leerkrachten
Gratis basiskaart
Studenten
Gratis basiskaart
Artikel 3.
De vergoeding voor het vervangen van een verloren of beschadigde lenerspas bedraagt
2,5 euro.
Artikel 4.
Voor de te lenen materialen in de openbare bibliotheek worden de volgende leentarieven
gevraagd:
Boek, cd, dvd, game, strip, tijdschrift …
gratis
e-boek
gratis
Artikel 5.
§1. Na het verstrijken van de uitleentermijn gelden volgende tarieven:
Herinnering drie dagen voor einde termijn
gratis
Rappel 1 (1 week na einde termijn)
gratis
Rappel 2 (3 weken na einde termijn)
gratis
Rappel 3 (4 weken na einde termijn)
melding kostprijs materialen,
één week tijd om in te leveren
+ 6 euro administratieve kost
Na rappel 3 wordt het dossier aan de financiële dienst doorgestuurd die een factuur zal
opmaken voor de niet-teruggebrachte ontleende materialen vermeerderd met een extra
administratieve kost van 15 euro.
Artikel 6.
§1. Verlies of beschadiging van materialen moet vergoed worden.
§2. Voor een lichte beschadiging wordt 20 % van de aankoopprijs gevraagd.
§3. Bij verlies of onherstelbare schade van materialen wordt de aankoopprijs van het
nieuwe materiaal aangerekend.
Artikel 7.
Elke reservatie is gratis.
Interbibliothecair leenverkeer binnen Neteland is gratis.
Voor interbibliothecair leenverkeer van materialen van bibliotheken buiten Neteland wordt
per aanvraag 6,00 euro gevraagd aan de gebruiker.
Er worden voor interbibliothecair leenverkeer geen kosten gevraagd aan de betrokken
bibliotheken.

Artikel 8.
De retributie op het afleveren van een kopie of print met kopieermachine of printer wordt
vastgesteld als volgt:
Per vel A4 80gr/m²
Per vel A3 80gr/m²
Zwart – wit
0,05 euro enkel
0,10 euro enkel
0,10 euro recto verso
0,20 euro recto verso
Kleur
0,15 euro enkel
0,30 euro enkel
0,30 euro recto verso
0,60 euro recto verso
Artikel 9.
Het gebruik van de pc’s en tablets is gratis.
Artikel 10.
Er wordt een retributie gevestigd ten laste van diegenen die wensen gebruik te maken van
de kelder, hall, binnentuin en het lees- en internetlokaal van de openbare bibliotheek. De
tarieven worden als volgt vastgesteld:
a) Verenigingen, aangesloten bij een Herenthoutse adviesraad:
- per avond of per halve dag: 5,00 euro;
- per volledige dag: 10,00 euro;
- per week: 50,00 euro.
b) Particulieren uit Herenthout:
- per avond of per halve dag: 10,00 euro;
- per volledige dag: 20,00 euro;
- per week: 100,00 euro.
c) Verenigingen met zetel buiten Herenthout en particulieren van buiten Herenthout:
- per avond of per halve dag: 20,00 euro;
- per volledige dag: 40,00 euro;
- per week: 200,00 euro.
Organisaties van de openbare bibliotheek en de gemeentelijke adviesraden genieten
vrijstelling van voornoemde tarieven indien het organisaties betreffen die eigen zijn aan
de opdracht van genoemde organisaties.
Voor activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur zijn de bovengenoemde
tarieven niet van toepassing.
Artikel 11.
Het tarief op het schenken van dranken uit de drankenautomaat die geplaatst is in de
bibliotheek, wordt vastgesteld op € 1,00 per beker drank.
Artikel 12.
Alle vermelde tarieven worden ingevorderd als een retributie, verschuldigd door de
aanvrager of genieter.
Artikel 13.
§1. De retributie moet betaald worden aan de infobalie van de bib bij het afleveren van de
diensten.
§2. Bij het gebruik van de inleverschuif moeten openstaande retributies of boeten bij het
eerstvolgende bibliotheekbezoek vereffend worden.
§3. De retributie voor het gebruik van lokalen dient voorafgaandelijk vereffend tegen
afgifte van een ticket en/of kwijting die op elk verzoek van het toezichthoudend
personeel moet vertoond worden.
§4. De retributie voor dranken is vooraf betaalbaar.
Artikel 14.
De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de nietbetwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de
burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale ontvangsten.

Artikel 15.
Het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende vestiging van een
retributie op de dienstverlening en het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek,
wordt met ingang van 6 oktober 2021 opgeheven.
Aldus gedaan in zitting datum als boven.
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