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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING van 25/02/2021
Aanwezig :

Veerle Haemers, voorzitter; Walter Vansteenkiste, burgemeester;
Monique Van der Straeten, Christian Andries, Roger Mertens, Raf
De Visscher, Vincent Jonckheere, schepenen; Didier Noltincx, Wies
Herpol, Steve Goeman, Monique Froment, Sven Frankard, Erwin
Ollivier, Dirk Vandervelden, Mireille Van Acker, Arlette De Ridder,
Said Kheddoumi, Laura Deneve, Marc Installé, Gil Vandevoorde,
Driss Fadoul, Céline Mombeek, Houda Khamal Arbit, Carol Delers,
Glenn Vincent, raadsleden; Audrey Monsieur, algemeen directeur;

Titel
Dienst
Stemming

Retributiereglement gemeentelijke bibliotheek
Bibliotheek
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Feiten en context
Een retributie heeft volgende kenmerken:
• Het is een tegenprestatie voor een dienst die louter in het rechtstreekse en onmiddellijke
belang van de begunstigde is verleend;
• Het bedrag dat wordt gevorderd moet overeenstemmen met de kostprijs van de geleverde
dienst, of minstens in bepaalde verhouding van evenredigheid tot die kostprijs staan;
• In principe moet de retributie zich aandienen als tegenprestatie voor een dienst waarvan de
begunstigde uit eigen beweging gebruik heeft gemaakt.
In laatste instantie komt het aan de rechter toe om te oordelen of de geviseerde materie het
voorwerp kan uitmaken van een retributie, dan wel van een belasting.
Naast de kostprijs kunnen eventueel ook beleidsondersteunende factoren in aanmerking worden
genomen bij de bepaling van het tarief.
Er dient minimaal bepaald te worden wie de retributie verschuldigd is (voor zover dat niet als
vanzelfsprekend volgt uit de aard van de retributie) en welk vrijstellingen en verminderingen
eventueel worden toegekend.
De gemeentelijke bibliotheek staat ter beschikking van de Wemmelse bevolking, waarvoor zij nieuwe
materialen aanschaft en de bestaande collecties onderhoudt. Hiervoor worden verschillende tarieven
gehanteerd.
Het is billijk om aan de meerderjarige gebruikers van de bibliotheek jaarlijks een inschrijvingsrecht te
vragen.
Bij verlies, beschadiging of het niet terugbrengen van bibliotheekmaterialen is het correcter om de
reële waarde aan te rekenen.
Juridische gronden
• Art. 173 Grondwet;
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•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017, meer bepaald de art. 40, §3, 41, 279, 286 t.e.m. 288
en 326 e.v.;
Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15/02/2019 betreffende de gemeente fiscaliteit.

Advies
• Bespreking gevoerd door de adviesraad Vrije Tijd - deelraad cultuur en schriftelijk advies
uitgebracht op 06/01/2021 (zie bijlage).
• Antwoord bibliothecaris 11/01/2021 op adviezen gebruikersreglement adviesraad Vrije Tijd deelraad cultuur (zie bijlage).
• Bespreking retributiereglement gevoerde met financieel directeur gemeente Wemmel.
Motivatie
Overstap van het Provinciaal Bibliotheek Systeem (PBS) naar het Eengemaakt Bibliotheek Systeem
(EBS) met een gemeenschappelijk gebruikers- en ook retributiereglement voor de bibliotheken van de
regio Noordrand. Dit met het oog op uniformiteit en duidelijkheid voor de gebruikers.
Financiële gevolgen
Jaarlijks opgenomen budget in MJP 2020-2025.
Besluit
Artikel 1
Er wordt voor een termijn ingaand op 1 maart 2021 en eindigend op 31 december 2025, ten behoeve
van de gemeente een retributie gevestigd op de in artikel 2 vermelde administratieve prestaties in de
bibliotheek.
Artikel 2
De retributie bedraagt:
• Lidmaatschap:
- voor personen ouder dan 18 jaar: € 5
- voor personen jonger dan 18 jaar: gratis
• Vervanging lidkaart: € 3
• Gebruik eID als lidkaart: gratis
• Reservatiekost:
• - aanvraag uit de eigen bib: € 1
- aanvraag uit een andere bib: € 2,50
• Kosten bij het overschrijden van de leentermijn:
- boete per openingsdag per materiaal: € 0,10 met een maximum van € 5 per materiaal
- portkost herinneringsbrief: € 1
• Internet, kranten, tijdschriften: gebruik is gratis
• Fotokopieën en afdrukken:
- zwart/wit A4: € 0,10 per kopie
- zwart/wit A3: € 0,20 per kopie
- kleur A4: € 0,50 per kopie
- kleur A3: € 1 per kopie
• Verloren of beschadigde materialen of na het verstrijken van de laatste betalingstermijn
worden aangerekend aan de aankoopprijs incl. BTW
• Port- en administratiekosten bij het overschrijden van de leentermijn:
- Eerste herinnering na 7 dagen: mail: gratis / brief: € 1
- Tweede herinnering – 14 dagen na eerste herinneringsbrief: € 1
- Laatste herinnering – 14 dagen na tweede herinneringsbrief: € 1
- Eerste aanmaning = factuur: gratis
• Verkoop afgevoerde tijdschriften voor het grote publiek: € 0,15 per materiaal
• Verkoop koffie voor het grote publiek: € 0,50 per koffie.
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Artikel 3
Bij gebreke aan schriftelijk protest worden de boete en de aanverwante kosten beschouwd als zijnde
aanvaard zonder einig voorbehoud en zijn deze onmiddellijk opeisbaar. Ingeval van niet-betaing kan
overeenkomstig art. 177 van het Decreet Lokaal Bestuur de financieel directeur van de gemeente
Wemmel, met het oog op op de invordering ervan, een dwangbevel uitvaardigen dat betekend wordt
bij gerechtsdeurwaarder exploot.
Enkel het Vredegerecht van Meise is bevoegd en desgevallend de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel.
Artikel 4
De retributie is verschuldigd door de ontlener of, indien hij minderjarig is, door de burgerlijk
verantwoordelijke persoon.
Artikel 5
De retributie wordt contant geïnd tegen afgifte van een ontvangstbewijs bij het afleveren van
de diensten of bij het eerstvolgende bibliotheekbezoek, hetzij door storting of overschrijving
op een rekeningnummer van het gemeentebestuur na ontvangst van een factuur.
Artikel 6
Het reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van
zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de webtoepassing
bekendgemaakt werden.
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement
op de webtoepassing van de gemeente.
Artikel 7
Het retributiereglement op prestaties van de gemeentelijke bibliotheek, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 27/03/2014, wordt opgeheven na ingang van dit reglement.

Namens de gemeenteraad,
in opdracht:
de algemeen directeur
Audrey Monsieur

de voorzitter
Veerle Haemers

Voor eensluidend uittreksel
Wemmel, 8/3/2021,
in opdracht:
de algemeen directeur
Audrey Monsieur

de voorzitter
Veerle Haemers
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