Gelet op de raadsbeslissing van 28 september 2010 houdende goedkeuring nieuw gebruikersreglement
bibliotheek Laakdal;
Gelet op de raadsbeslissing van 17 december 2013 houdende goedkeuring retributiereglement op het
gebruik van de gemeentelijke bibliotheek;
Overwegende dat de provinciale subsidies voor het aanvragen van een IBL (d.i. interbibliothecair
leenverkeer) zijn weggevallen;
Overwegende dat de meeste bibliotheken de richtlijnen van de Vlaamse beroepsvereniging VVBAD
(d.i. de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie vzw) volgen en een
vergoeding aan de gebruikers aanrekenen van 4 EUR;
Overwegende de kosten die verbonden zijn aan het verzenden van een aangetekende brief;
BESLUIT: met 15 stemmen voor (Broeckx Gerda, Callens Ludo, Deroy Ellen, Geeraerts Johan, Gielis Tine,
Janssens Octaaf, Mensch Jurgen, Moons Raf, Nysmans Bob, Sels Frank, Smets Benny, Van de Weyer Theo, Van
Hove Ils, Wouters Liesbeth, Vanbel Felix) en 9 onthoudingen (Baetens Inge, Helsen Jeroen, Jacops Paul,
Janssens Caroline, Laermans Richard, Mondelaers Robert, Vankrunkelsven Patrik, Verdonck Alfons, Vermeulen
Niels)

Artikel 1. Tarieven
Met ingang van 1 februari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt de
retributie op het ter beschikking stellen van werken van de gemeentelijke bibliotheek met betrekking
tot het nieuw gebruikersreglement bibliotheek Laakdal als volgt vastgelegd:









Een nieuwe lidkaart kost 1 EUR.
De retributie voor het ter beschikking stellen van dvd’s bedraagt 1 EUR per
terbeschikkingstelling. Het ter beschikking stellen van al de andere documenten is gratis.
Reserveren van documenten – dat zowel in de bibliotheek, telefonisch of via internet kan
gebeuren – kost 1 EUR per document.
Het aanvragen en het ter beschikking stellen van een document van andere bibliotheken via IBL
(interbibliothecair leenverkeer) kost 4 EUR per document.
De retributie is verschuldigd op de dag na het verstrijken van de gewone
terbeschikkingstellingstermijn van 4 weken indien het document niet is verlengd geworden. Dit is
de vergoeding of het ‘te laat geld’ voor het overschrijden van de terbeschikkingstellingstermijn.
Volgende tarieven worden gehanteerd:
 Voor alle materialen geldt een vergoeding van 0,10 EUR per document per dag.
 Kosten gewone maningsbrief of -mail: 0,75 EUR
 Kosten aangetekende maningsbrief: 6 EUR
In geval van beschadiging, verlies, diefstal wordt de reële kostprijs van het document
aangerekend.
De dranken uit de koffiemachine worden verkocht aan 0,70 EUR per consumptie.

Artikel 2
Dit reglement wordt voor aktename aan de toezichthoudende overheid opgestuurd.

