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Onderwerp

Vaststelling van een retributie gevestigd op de diensten van de openbare
bibliotheek

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.2126
Artikel 170 van de Grondwet.
Het bestaande gebruikersreglement van de stedelijke bibliotheek.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid,
de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
FEITELIJKE CONTEXT
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling van een retributie op de
diensten van de openbare bibliotheek.
MOTIVERING
De stad Bilzen doet beroep op het Autonoom Gemeentebedrijf voor het uitvoeren van de
dienstverlening met betrekking tot de bibliotheek.
Het Autonoom Gemeentebedrijf dient als economische entiteit financieel zelfbedruipend te zijn.

De stad Bilzen wenst dat de tarieven, gehanteerd door het Autonoom Gemeentebedrijf, sociaal
verantwoord zijn. De stad zal het verschil tussen marktconforme prijzen en het sociaal wenselijk
tarief aanvullen door middel van een prijssubsidie.
Het is wenselijk om een retributie te heffen op de diensten van de openbare bibliotheek.
BESLISSING
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt, ten voordele van
het AGB Stadsontwikkeling Bilzen, een retributie gevestigd op de diensten van de openbare
bibliotheek.

Art. 2

Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald:
lidmaatschap:
–
–

lidmaatschap tot en met 25 jaar
lidmaatschap vanaf 26 jaar

gratis;
€ 5,00.
€ 2,50.

duplicaat lenerspasje:
uitleningen:
–
–
–

€ 0,10;
€ 3,00;
€ 1,00.

maningsgeld/dag/materiaal
Kunstuitleen 3 maanden/materiaal
maningsbrief/brief

beschadiging of verlies:
–
–

verlies of totale beschadiging courante mat.
verlies of beschadiging niet-courante mat.

kostprijs + 20 %;
Marktwaarde.

reserveringen:
–
–

reservatie
IBL aanvragen (interbibliothecair leenverkeer):
- andere openbare bibliotheken in België

€ 1,00.

- wetenschappelijke bibliotheken in België

€ 8,00;

- buitenlandse bibliotheken

€ 3,00;

reële kostprijs;

- muziekwebleen (Inter Fonothecair Leenverkeer)

€ 3,00.

internet:
–

internet

gratis.

boekenmarkt en boekenverkoop afgevoerde boeken:
–
–
–

standhouders
handelaars
verkoop afgevoerde boeken

€ 2,50/lopende meter;
€ 5,00/lopende meter;
€ 1,00 per stuk
of € 5,00 voor 6 stuks.

Art. 3

De invordering van de verschillende rechten geschiedt tegen kwijting afgeleverd door de
financieel directeur of zijn gemachtigde. Bij weigering of nalatigheid om te voldoen aan de
verschuldigde rechten, geschiedt de invordering overeenkomstig de wet.

Art. 4 Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het reglement wordt overeenkomstig artikels
286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.
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