
PROVINCIE GEMEENTE ARRONDISSEMENT
ANTWERPEN RIJKEVORSEL TURNHOUT

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
d.d. 16 december 2013

=================================================
Aanwezig : Van Nyen Lieven, voorzitter;

Cuylaerts Dorien, burgemeester;
Van den Eijnden Bob, Boeckx Jos, Geens Karl, Keysers Lizette, Maes Stef, schepenen;
De Visscher Wim, OCMW-voorzitter/schepen;
Hermans Frans, Van De Mierop August, Roefs Karel, Bevers Paul, Willemse
Renilde, Vermeiren Eric, Jacobs Jack, Stoffelen Nathalie, Cuylaerts Nathalie, Peeraer
Matthijs, Van Dun Diede, De Backer Jelle, Nobels Patrick, Eelen Danny, raadsleden;
Adams Bart, gemeentesecretaris;

De Gemeenteraad, O.Z.,
21. Retributiereglement bibliotheek. Goedkeuring.

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 juni 2007, houdende de vaststelling van het

retributiereglement bibliotheek;
Gelet op de bespreking;

Besluit met eenparigheid van stemmen :
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op bepaalde
prestaties in de gemeentelijke openbare bibliotheek.
Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de ontlener of de persoon die gebruik maakt van de prestaties.
Artikel 3
De retributies worden als volgt vastgesteld :

Inschrijvingsgeld : gratis
Uitlenen van boeken en tijdschriften : gratis
Uitleenkaart : gratis

Hernieuwen uitleenkaart wegens verlies of beschadiging : € 2,50
Laattijdig terugbrengen van ontleende werken : € 0,03 per dag en per ontleend werk
Aanmaningskosten voor niet – teruggebrachte werken : het gangbare posttarief per zending
Bij verlies of totale beschadiging van het ontleende werk : kostprijs van het werk.
Administratiekosten en bindkosten : € 4,00

Reserveringskosten van werken uit de eigen collectie : € 0,50 per gereserveerd werk
Reserveringskosten van werken – interbibliothecair leenverkeer : € 2,50 per gereserveerd werk

Afgevoerde boeken : € 0,25 per werk
Afgevoerde weekbladen : € 0,05 per werk
Afgevoerde maandbladen : € 0,10 per werk

Deelname aan een activiteit door de bibliotheek georganiseerd : tussen € 0,00 en € 25,00

Afleveren van fotokopieën en printen :
Zwartwit A4 : € 0,08 per kopie Kleur A4 : € 0,60 per kopie
Zwartwit A3 : € 0,12 per kopie Kleur A3 : € 0,80 per kopie

Nuttigen van koffie of thee in de leeszaal : € 0,20 per tas

Indien er zich een speciale aanbieding voordoet, zal de prijs ervan worden vastgesteld door het
College van Burgemeester en Schepenen, op advies van de bibliothecaris.

Artikel 4
Bij verlies of totale beschadiging van een ontleend werk, wordt de kostprijs van het werk aangerekend
verhoogd met de administratie en bindkosten.
Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een door de bibliothecaris te bepalen
toeslag aangerekend.



Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de
schadevergoeding aan de hand van de werkelijke schade.
Artikel 5
De retributie is eisbaar van het ogenblik dat er gebruik gemaakt wordt van de prestatie of het moment
van vaststelling van de schade, verlies of te laat inleveren.
De retributie dient contant te worden betaald in de bibliotheek.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.

Voor eensluidend uittreksel :
op bevel :
De Gemeentesecretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,

Adams B. Van Nyen L.


