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In openbare zitting vergaderd,
Bibliotheek - retributiereglement: vaststelling
Bevoegd lid
Jeroen Van Acker, schepen
Regelgeving
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40, 41 en 177
Gemeenteraadsbesluit van 30 januari 2019 met betrekking tot het retributiereglement op het
aanrekenen van administratiekosten bij openstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten
Gemeenteraadsbesluit van Lovendegem van 18 december 2014 betreffende het
retributiereglement fotokopieën voor erkende verenigingen
Gemeenteraadsbesluit van Zomergem van 21 december 2017 betreffende het retributiereglement
voor administratieve prestaties, artikel 3
Gemeenteraadsbesluit van 11 september 2019 betreffende de goedkeuring retributiereglement
bibliotheek
Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 betreffende de goedkeuring gebruikersreglement
fotokopieën door erkende verenigingen
Feiten en motivering
Naar aanleiding van het nieuwe gebruikersreglement fotokopieën voor erkende verenigingen dient
het retributiereglement van de bibliotheek aangegepast te worden.
Het reglement wordt aangevuld met de tarieven voor het nemen van fotokopieën door erkende

verenigingen. Het nemen van fotokopieën wordt beperkt tot A4-formaat en zwart-wit. Voor meer
uitgebreide opdrachten in kleur of andere formaten kan men terecht bij gespecialiseerde
aanbieders. De voorgestelde tarieven zijn:
– A4 recto zwart-wit op wit papier: € 0,04
– A4 recto/verso zwart-wit op wit papier: € 0,06
Tegelijk kunnen ook de tarieven voor de fotokopieën/afdrukken door individuele gebruikers die in
het bestaande retributiereglement van de bibliotheek zijn opgenomen verder verfijnd worden. Er
waren in het huidige reglement geen afzonderlijke tarieven voorzien voor recto-verso kopies of
kopies op A3-formaat, deze worden nu wel toegevoegd. Voor individuele gebruikers blijft het
immers zinvol dat zij voor het maken en afdrukken van bv. een schoolopdracht in de bibliotheek
terecht kunnen, als zij bv. thuis niet over een printer beschikken. In functie hiervan wordt de
mogelijkheid voor het afdrukken/kopiëren op A3-formaat ook opnieuw aangeboden. De
voorgestelde tarieven (gebaseerd op de bestaande tarieven en actuele prijslijsten in een aantal
kopiecenters) zijn:
- A4 recto/verso zwart-wit: € 0,15
- A4 recto/verso in kleur: € 0,75
- A3 recto zwart-wit: € 0,20
- A3 recto/verso zwart-wit: € 0,30
- A3 recto kleur: 0,75
- A3 recto/verso kleur: € 1
Financiële impact
De jaarlijkse inkomsten uit de dagelijkse werking van de bibliotheek kunnen geraamd worden
tussen € 11.000 en € 12.000. Deze inkomsten zullen geboekt worden op jaarbudgetrekening
xxxx/GBB-CULT/0703-00/7390001/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
De inkomsten uit fotokopieën die genomen worden door de erkende verenigingen kunnen
geraamd worden op tussen de € 2.500 en € 3.500. Deze inkomsten zullen geboekt worden op
jaarbudgetrekening xxxx/GBB-CULT/0703-00/7000099/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement van de bibliotheek goed. Het reglement treedt in
werking op 1 januari 2020.
Artikel 2
Het gemeenteraadsbesluit van Lovendegem van 18 december 2014 betreffende het
retributiereglement fotokopieën voor erkende verenigingen en het gemeenteraadsbesluit van 11
september 2019 betreffende het retributiereglement van de bibliotheek worden opgeheven per 1
januari 2020.
Artikel 3
In artikel 3 van het gemeenteraadsbesluit van Zomergem van 21 december 2017 betreffende het
retributiereglement voor administratieve prestaties wordt de laatste paragraaf met betrekking tot
het maken van kopies in de bibliotheek door verenigingen opgeheven per 1 januari 2020.
Bijlagen die integraal deel uitmaken van het besluit
Retributiereglement Bibliotheek Lievegem
Artikel 1
Voor (deelname aan activiteiten van) de diensten van de gemeentelijke openbare bibliotheek van
Lievegem worden volgende retributies ingevoerd:
Lidmaatschap
Alle gebruikers (inclusief pas): gratis
Nieuwe pas (verlies, beschadiging, …): € 1,25
Ontleningen

Boeken en materialen (strips, dvd’s, luisterboeken, …): gratis
Reservatie: 0,50 €
IBL-boeken (aangevraagd bij andere bibliotheken): € 3,00
Telaatgeld
Per dag – per boek / materiaal: € 0,15
Administratiekosten opmaak factuur niet-teruggebrachte materialen: € 15
Vergoeding van verloren boeken en materialen
Oorspronkelijke aankoopprijs: 100%
Kamishibai-verteltheater: € 80,00
Activiteiten
Occasionele activiteiten (waarbij het exacte tarief door het college wordt vastgelegd): € 0,00 - €
10,00
Afdrukken van op internet/fotokopieën voor individuele gebruikers (enkel op wit papier)
- A4 recto zwart-wit: € 0,10
- A4 recto/verso zwart-wit: € 0,15
- A4 recto in kleur: € 0,50
- A4 recto/verso in kleur: € 0,75
- A3 recto zwart-wit: € 0,20
- A3 recto/verso zwart-wit: € 0,30
- A3 recto kleur: 0,75
- A3 recto/verso kleur: € 1
Fotokopieën voor erkende verenigingen (enkel op wit papier)
- A4 recto zwart-wit: € 0,04
- A4 recto/verso zwart-wit: € 0,06
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de gebruiker of door de ouders van een minderjarige gebruiker,
die beiden hoofdelijk en solidair gehouden zijn tot betaling van de retributie.
Artikel 3
De betaling door individuele gebruikers gebeurt contant, elektronisch of via overschrijving.
Fotokopieën voor erkende verenigingen kunnen enkel betaald worden via factuur.
De retributie is te betalen binnen de dertig dagen na verzending van de factuur.
Betwistingen van de factuur dienen te gebeuren binnen de dertig dagen volgend op de verzending
van de factuur ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4
§1. Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de financieel
directeur een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij
gerechtsdeurwaardersexploot.
§2. Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan beroep worden
gedaan op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure.

Bekendmaking
Het retributiereglement wordt bekendgemaakt via de website en via het digitaal loket aan ABB.
Het reglement wordt ook bezorgd aan team communicatie, team onthaal, team IT en team
financiën.
De bibliotheek informeert haar leners via alle beschikbare kanalen.
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