Vestiging van een retributie op de dienstverlening in de openbare bibliotheek
GEMEENTERAAD VAN 2 DECEMBER 2019

Artikel 1. Met ingang van 1 januari 2020 en voor een periode 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. De inschrijving als ontlener is gratis voor alle gebruikers. Aan personen die in
het buitenland wonen, wordt bij de inschrijving een waarborgsom van € 25,00 gevraagd;
deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het
lidmaatschap.
Artikel 3. De vergoeding voor het vervangen van een verloren of beschadigde lenerspas
bedraagt € 2,00.
Artikel 4. Het ontlenen van materialen in de openbare bibliotheek is gratis voor alle
gebruikers.
Artikel 5. Verstreken uitleentermijn van ontleende werken.
§1. Na het verstrijken van de uitleentermijn van werken betaalt de ontlener
aanmaningsgeld. Dit bedraagt per begonnen week achterstand en per object € 0,15. De
rugzakjes worden niet aangerekend.
§2. De kost per te verzenden aanmaningsbrief of maningsmail bedraagt 1,00 euro voor
de eerste 3 aanmaningen. De 4e aanmaning wordt aangetekend verstuurd per post. Ook
die onkosten worden dan aangerekend aan posttarief. Eén maand na versturen van de 4e
aanmaning worden niet afgehandelde zaken voor verdere behandeling aan de
gemeenteontvanger overgemaakt.
§3. Indien de verschuldigde retributie niet is betaald op de vervaldag van een tweede
aanmaning, zal de betrokkene geen gebruik kunnen maken van de diensten van de
bibliotheek. Bij betaling kan deze situatie desgevallend herzien worden.
Artikel 6. Zowel gedeeltelijke als volledige beschadiging of verlies van werken dient
vergoed te worden:
- ofwel vergoedt de gebruiker de bibliotheek door aankoop van dezelfde titel en dit enkel
na overleg met de bibliothecaris.
- ofwel betaalt de gebruiker de actuele handelsprijs van het werk.
Voor werken die niet meer te verkrijgen zijn, wordt door de bibliothecaris het te betalen
bedrag bepaald. De lener dient elke beschadiging van de bibliotheekmaterialen bij het
terug inleveren spontaan te melden. Indien een werk meerdere elementen omvat
(verschillende cd's, tekstboeken, cd-rom bij boek e.a.) en één of meerdere elementen
beschadigd of verloren zijn, zal steeds het gehele werk dienen vergoed te worden. Bij
verlies of beschadiging van een cd-, cd-rom- of videodoosje zal een vergoeding
aangerekend worden pro rata van de actuele prijs. Bij gedeeltelijke beschadiging van een
werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.
Artikel 7. §1. De administratieve onkosten voor de reservatie van een werk bedragen €
0,50 per werk.
§2. De administratieve onkosten voor de aanvraag van een werk in het raam van de
afspraken rond het leenverkeer tussen bibliotheken bedragen € 1,50 per werk.
Ook de hieraan verbonden vraagkosten van de uitlenende bibliotheek komen ten laste
van de aanvrager. Openbare bibliotheken rekenen onderling bijvoorbeeld geen
verzendkosten maar wel fotokopieën aan; andere bibliotheken vaak beide. De catalogi en
vaak ook de tarieven van beide zijn terug te vinden op www.bibliotheek.be.
Voor interbibliothecair leenverkeer tussen de bibliotheken van de intergemeentelijke
samenwerking Neteland worden geen kosten aangerekend aan die bibliotheken en
gebruikers.

Artikel 8. Het gebruik van de internetpc’s in de bibliotheek is gratis.
Ook het gebruik van de pc en de vrije internettoegang aan de hand van eigen laptops,
smartphones e.d. in de lees- en internetruimte is gratis.
Artikel 9. 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 10. 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 11. 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 recto verso 0,10 euro enkel
0,20 euro recto verso
Kleur 0,15 euro enkel 0,30 euro enkel
0,30 euro recto verso 0,60 euro recto verso
Het afleveren van een print of kopie is enkel mogelijk bij materialen die afkomstig zijn uit
de bib of aantoonbaar relevant zijn met betrekking tot de doelstelling van een
bibliotheek.
Artikel 12. Alle vermelde tarieven worden ingevorderd als een retributie, verschuldigd
door de aanvrager of genieter.
Artikel 13. §1. De retributies gerelateerd aan het ontlenen van materialen en het
afleveren van een print of kopie moeten betaald worden aan de infobalie in de bibliotheek
wanneer het zelfuitleensysteem dit aangeeft of bij het afleveren van de diensten. Bij het
gebruik van de inleverbus voor ontleende werken moeten openstaande retributies of
schulden bij het eerstvolgende bibliotheekbezoek vereffend worden.
§2. 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.
§3. De retributie voor dranken is vooraf betaalbaar.
Artikel 14. De invordering van de niet-betaalde retributie zal gebeuren overeenkomstig
het besluit van de gemeenteraad houdende vestiging van een retributie op de
invordering van onbetaalde niet-betwiste niet-fiscale ontvangsten en overeenkomstig de
wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor betwiste niet-fiscale
ontvangsten.

