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21. POB - retributiereglement bibliotheek - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
Het dienstreglement van de bibliotheek werd goedgekeurd in de beheerscommissie van 26 
september 1995 en in de gemeenteraad van 9 november 1995. In de vergadering van de 
beheerscommissie van de bibliotheek van 3 september 2008 werd het dienstreglement van 
de bibliotheek geactualiseerd; het werd aangepast aan de gewijzigde omstandigheden en 
ook de tarieven werden aangepast. Het dienstreglement van de bibliotheek werd 
alsdusdanig goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2008.  
 
Dit dienstreglement omvat zowel het reglement van inwendige orde van de bibliotheek als 
het reglement met betrekking tot de tarieven die gehanteerd dienen te worden 
(retributiereglement). 
 
Uit praktische overweging o.a. met betrekking tot de communicatie via de website en in het 
kader van de verdere uitbouw van een e-loket, heeft het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 24 juli 2013 beslist om het dienstreglement van de bibliotheek te 
splitsen in twee afzonderlijke reglementen namelijk: 
- een retributiereglement bibliotheek dat de tarieven bevat voor: 

o lidgeld; 
o nieuwe lenerskaart; 
o maningsgeld (boete); 
o portkost maningsbericht (boetebrief); 
o kopieën; 
o afdruk print; 
o reservatie, aanvraag van een werk; 
o bewaren van gegevens; 

 
- een dienstreglement bibliotheek (reglement van inwendige orde) met de nodige richtlijnen 

voor de gebruikers omtrent: 
o openingstijden; 
o lidmaatschap; 
o ontlenen; 
o verantwoordelijkheid; 
o dienstverlening; 
o internet; 
o algemene bepalingen; 



o vermelding van de tarieven uit het retributiereglement bibliotheek. 
 
Deze splitsing van het dienstreglement staat een officieuze bundeling/coördinatie van beide 
reglementen door de dienst bibliotheek niet in de weg. Deze bundeling kan interessant zijn 
om als dusdanig  mee te geven aan de gebruikers van de bibliotheek.  
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 24 juli beslist om aan de 
gemeenteraad voor te stellen een verhoging met betrekking tot de portkosten voor het 
versturen van het maningsbericht (boetebrief) door te voeren, namelijk 1 euro in plaats van 
de huidige 0,75 euro. Dit wordt ingegeven door het feit dat de portkosten stijgen. 
 
In zitting van 28 augustus 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen eveneens 
voorgesteld om de prijzen voor fotocopies gelijk te schakelen voor het 
gemeenschapscentrum en de bibliotheek. 
 
 
 
Aldus wordt volgende voorstel geformuleerd: 
 voorstel op vandaag 
- lidgeld (per jaar)      2,50 euro  2,50 euro 
- nieuwe lenerskaart     1,50 euro  1,50 euro 
- maningsgeld (boete: per uitlening en per week)  0,15 euro  0,15 euro 
- portkost maningsbericht      1,00 euro  0,75 euro 
- kopie A4 (per kopie)     0,13 euro  0,10 euro 
- kopie A3 (per kopie)     0,16 euro  0,15 euro 
- reservatie, aanvraag voor een werk   0,50 euro  0,50 euro 
- afdruk print (voor een pagina)    0,10 euro  0,10 euro 
- bewaren van gegevens (diskette, cd-rom, dvd)  0,75 euro  0,75 euro 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft eveneens in zitting van 24 juli 2013 
beslist om het voorstel van retributiereglement van de bibliotheek voor advies voor te leggen 
aan de beheerscommissie van de bibliotheek.  
 
De beheerscommissie van de bibliotheek heeft hieromtrent een positief advies gegeven in 
haar vergadering van 11 september 2013.  
 
Tevens heeft de gemeenteraadscommissie financiën van 9 september 2013 dit 
retributiereglement besproken. 
 
Artikel 43, § 2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert 
dat de vaststelling van de machtiging tot het heffen van een retributie en het bepalen van de 
voorwaarden ervan tot de uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad behoort. 
 
Artikel 253, § 1, 3° stelt dat binnen twintig dagen na de besluiten van de gemeenteraad 
betreffende de belastingen en de retributies, een kopie wordt verzonden naar de 
provinciegouverneur. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
retributiereglement goed te keuren. 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT BIBLIOTHEEK 
 
Art. 1. - Onderstaand retributiereglement bibliotheek vangt aan op 1 januari 2014 en eindigt 
op 31 december 2019. 

 



De retributie voor de onderstaande prestaties wordt vastgesteld als volgt: 
- lidgeld (per jaar)       2,50 euro 
- nieuwe lenerskaart      1,50 euro 
- maningsgeld (boete: per uitlening en per week)   0,15 euro 
- portkost maningsbericht       1,00 euro 
- kopie A4 (per kopie)      0,13 euro 
- kopie A3 (per kopie)      0,16 euro 
- reservatie, aanvraag voor een werk    0,50 euro 
- afdruk print (voor een pagina)     0,10 euro 
- bewaren van gegevens (diskette, cd-rom, dvd)   0,75 euro 

 
Art. 2. - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de provinciegouverneur, Burg 4, 
8000 Brugge. 
 
Art. 3. - Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Vlaamse overheid – 
Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen – Lokaal Cultuurbeleid – 
Arendbergstraat 9, 1000 Brussel. 
 
 
De secretaris       De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
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