Reglement

Retributiereglement Bibliotheek
Vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2019
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 19 december 2019

Juridische gronden

•
•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

•

Artikel 40 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de gemeentelijke aangelegenheden.

•

Artikel 40 § 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.

•

Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat volgende
bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen kunnen worden toevertrouwd:
2°
het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en administratieve sancties op de
overtreding van die reglementen.
De beslissing van de gemeenteraad van 27 september 2018 houdende de aanpassing van het retributiereglement van
de bibliotheek.

•

Artikel 28 § 1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 waarin wordt bepaald dat dit punt in
openbare zitting behandeld wordt.

Artikel 1:
Voor een termijn ingaande op 01.01.2020 en eindigend op 31.12.2025 worden de volgende
tarieven vastgesteld:
Inschrijvingsgeld : het lidmaatschap van de Maldegemse openbare bibliotheek is gratis. Van
zodra de Elektronische Identiteitskaart (EID) als lidkaart kan gebruikt worden, zal aan nieuwe
bibliotheekgebruikers vanaf de leeftijd van 12 jaar die tóch een lidkaart wensen 2,50 EUR
aangerekend worden. Verloren lidkaarten worden vervangen tegen 2,50 EUR. Aan gebruikers die
geen leesbare EID hebben en ouder zijn dan 11 jaar, wordt 2,5 EUR aangerekend.
Aanmaning : wie ontleende bibliotheekmaterialen te laat terugbrengt, betaalt per openingsdag
en per object 0,15ct. aanmaningskosten.
Administratiekosten : de gebruikers betalen een bijdrage in de administratiekosten in geval van :
• aanmaningsbrief : 1,00 EUR
• interbibliothecair leenverkeer: 3,00 EUR
Wanneer een aanmaning tot het betalen van een onkostennota vereist is, is het
retributiereglement voor inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen van toepassing.
Bij betaling zullen eerst de aangerekende kosten (aangetekende zendingen en
administratiekosten) aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande niet-fiscale ontvangst
(in hoofdsom).
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De invordering van deze retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de
burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig art. 177 van het Decreet over het
lokaal bestuur middel van een dwangbevel.
fotokopieën en prints :
fotokopie A4-formaat
fotokopie A3-formaat
zwart wit print A4-formaat
kleurenkopie of -print

0,10 EUR
0,25 EUR
0,10 EUR
0,50 EUR

Andere :
afgevoerd boek
afgevoerde dvd, cd-rom
afgevoerde tijdschriftenjaargang
afgevoerde strips:
M-BON 10 euro:
M-BON 25 euro:
UITpas +26:
UITpas -26:

1,00 EUR*
1,00 EUR
1,00 EUR
1,00 EUR
10,00 EUR
25,00 EUR
5,00 EUR
2,00 EUR

abonnement fablab:
inwoner van Maldegem:
niet-inwoner van Maldegem:
student (-25 jaar):
groepsabonnement (6 pers, 1 maand

50,00 euro
75,00 euro
30,00 euro
90,00 euro

De grond- en hulpstoffen verkocht in relatie aan derden worden gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde. Abonnementshouders krijgen 25% korting op de aanschaffingswaarde
(artikel 69, §1, eerste lid KB W.Venn.).
*De materialen met een hogere restwaarde worden verkocht aan 10,00 euro.
Reserveringskosten
Het plaatsen van een reservatie is gratis. Bij het niet afhalen van een reservering wordt een
verwerkingskost van 5,00 euro aangerekend.
Artikel 2:
De tarieven vermeld hierboven worden geïndexeerd als volgt: De basistarieven zijn verbonden
aan het gezondheidsindexcijfer van oktober 2019 (= aanvangsindex) en worden jaarlijks op 1
januari door het college van burgemeester en schepenen aangepast aan het
gezondheidsindexcijfer van oktober ervoor (= nieuwe index), volgens formule:
basisbedrag x nieuwe index = nieuw bedrag
aanvangsindex
Het nieuwe bedrag (bekomen na indexatie) wordt afgerond als volgt:
Van 0 tot 0,99 euro: op dichtste veelvoud van 5 cent
Van 1 tot 19,99 euro: op dichtste veelvoud van 50 cent
Vanaf 20 euro: op dichtste veelvoud van één euro
Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven.
Artikel 3:
De invordering van de retributie zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de
burgerlijke procedure geschieden of overeenkomstig art. 177 van het decreet over het lokaal
bestuur door middel van een dwangbevel.
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Indien de klant openstaande vervallen facturen heeft, zal hij geschorst worden van alle
bibliotheek dienstverleningen.
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