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Gemeenteraad Goedgekeurd 

Besluit Zitting van 19 december 2017
Bespreekpunt Financiën/Ontvangsten

33 2017_GR_00285 Retributiereglement - Bibliotheek Hasselt - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester; de heer Tom Vandeput, schepen; 
mevrouw Valerie Del Re, schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
de heer Gerald Corthouts, schepen; de heer Kevin Schouterden, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; 
de heer Joost Venken, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de 
heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, 
gemeenteraadslid; de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de 
heer Koen Beulen, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Steven Vandeput, gemeenteraadslid; de 
heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; de heer 
Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, 
gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; 
de heer Jan Wouters, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, gemeenteraadslid; de heer Peter Ramaekers, gemeenteraadslid; de 
heer Joost Laureys, waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, 
gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Om een retributie te kunnen heffen dient er een reglement opgesteld te worden. 

Argumentatie
De provinciale bibliotheek wordt overgeheveld naar de stad Hasselt.

Ter verantwoording van de aangerekende tarieven dient er een retributiereglement goedgekeurd te 
worden.

Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005; zoals gewijzigd. 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 43, §2, 15°van het gemeentedecreet 

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van 
de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad keurt het reglement voor de bibliotheek Hasselt Limburg goed vanaf 1 januari 
2018. 

Bijlagen
1. bibliotheek.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris
Joost Laureys

de voorzitter 
Carlo Gysens



Artikel 1 
Vanaf 1 januari 2018 wordt er een retributie geheven voor de bibliotheek Hasselt Limburg.  
 
Artikel 2 
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de lidkaart. In geval van de lidkaart staat op naam 
van een minderjarige is de retributie verschuldigd door de ouder of voogd.  
 
Artikel 3 
De retributie bedraagt :  

o Voor het lidmaatschap: 

• Jaarlijks lidgeld: 
▪ Personen jonger dan 18 jaar: geen bijdrage. 
▪ Personen vanaf 18 jaar: 5,00 euro 

• Nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal: 2,50 euro 
Het lenen van materialen, van welke aard ook, is gratis 

 
o Voor volgende diensten :  

• Reserveren van materialen: 
▪ Ter plaatse, telefonisch of via Mijn Bibliotheek:1,50 euro per materiaal. 
▪ De verzendingskosten voor een verwittigingsbrief zijn inbegrepen. 

• Lenen bij andere bibliotheken: 
▪ Bij een andere Belgische openbare bibliotheek: 3,00 euro 
▪ Bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek: 8,00 euro 
▪ Kostprijs aangevraagde kopie ongeacht het aantal: 3,00 euro 
▪ Bij een buitenlandse bibliotheek (ook kopieën): prijs aangerekend door de 

uitlenende instelling én de interne administratiekosten. 

• Fotokopiëren en printen:  
▪ Zwart-wit A4: 0,20 euro 
▪ Zwart-wit A3: 0,30 euro 
▪ Kleur A4: 0,80 euro 
▪ Kleur A3: 1,50 euro 

 In vestiging Dusart is hiervoor een lidkaart vereist. 

• Raadpleging internet: gratis.  
 

o Voor het laattijdige terugbrengen van producten :  
▪ 0,10 euro per product per dag 
▪ Voor het versturen van een aanmaning (brief of e-mail): 1,50 euro 
▪ Voor het versturen van een aangetekende aanmaningsbrief: 8,00 euro  

De retributie wordt aangerekend vanaf de dag na het verstrijken van de leentermijn.  
 

o Bij beschadiging:  
▪ Bij zware beschadiging wordt 50% van de reële kostprijs aangerekend. 
▪ De materialen blijven altijd eigendom van de bibliotheek. 

 
o Bij verlies:  

▪ In geval van verlies van jeugd- of jongerenmaterialen wordt 100% van de 
reële aankoopprijs aangerekend. 

▪ In geval van verlies van materialen uit de collectie volwassenen wordt 125% 
van de reële aankoopprijs aangerekend. 
 

Bovenstaande tarieven zijn cumuleerbaar.  
Indien de reële aankoopprijs niet meer achterhaald kan worden, worden er standaardprijzen 
aangerekend: 

• Volwassen fictiematerialen: 18,00 euro 

• Volwassenen non-fictiematerialen: 25,00 euro 

• Volwassenen audiovisuele materialen: 18,00 euro 

• Jeugd- en jongerenmaterialen: 15,00 euro 

• Games: 35,00 euro 
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In geval van verlies van een bijlage (vb. kaart van een reisgids, begeleidend boekje bij een cd, 
liedjestekst bij een cd,…) worden er standaardprijzen aangerekend. Wanneer door verlies van een 
bijlage het materiaal niet meer bruikbaar is, gelden de afspraken voor vergoeding zoals hierboven 
beschreven. 

• Kaart van een reisgids: 2,50 euro 

• Cover van een cd/dvd: 2,50 euro 

• Liedjestekst van een cd/dvd: 5,00 euro 

• Begeleidend boekje bij een cd/dvd: 2,50 euro 

• Patronen: 2,50 euro 

• 3d-bril bij een dvd: 2,50 euro 
  

 
Artikel 4 
De retributie dient contant betaald te worden bij het afleveren van het product of van de dienst ofwel 
binnen de termijn zoals bepaald op de factuur.  
 
Artikel 5 
Bij niet-betaling van de retributie zullen deze ingevorderd worden conform artikel 94 van het 
gemeentedecreet.  
 
Artikel 6 
Dit reglement zal voor kennisgeving aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.  
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