
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juridische grondslag  

Artikel 173 van de Grondwet, Artikel 40 § 3 , artikel 41 ° 14, artikelen 177 en 369 van het Decreet 

over het lokaal bestuur, Bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 

de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentelbelastingen, 

Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de gemeentefiscaliteit dd. 15 februari 2019.  

 

Artikel 1 : Basis voor de retributie  

Voor een termijn ingaand op 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2025 wordt een 

retributie ingevoerd op het verrichten van opzoekingen en het aanleveren van hoge 

resolutiebeelden van collectiestukken in stedelijk bezit. Het college van burgemeester en 

schepenen verleent de toelating voor de fotografie en de reproductie van de betrokken 

collectiestukken. 

 

Artikel 2 : Tarieven  

De tarieven worden als volgt vastgesteld: 

1. Voor opzoekingen in het collectiebeheerssysteem, waarbij het gaat om ruim 

opzoekwerk, het uithalen van dossiers en kunstwerken en/of begeleiding door een 

medewerker in het depot. 

 Opzoekingen van minder dan 15 minuten: gratis, mits een beperking van 5 kleine 

opzoekingen per kalenderjaar  

 Opzoekingen van meer dan 15 minuten: 20 euro per begonnen half uur, gerekend 

vanaf de start van de opzoekingen  

2. Voor het aanleveren van hoge resolutiebeelden (TIFF en/of JPEG, minstens 300 dpi) 

 5 euro per beeld 

3. Fotokopieën: 

 Formaat A 4 per kopie : zwart/wit € 0,20 kleur € 0,60  

 Formaat A 3 per kopie : zwart/wit € 0,40 kleur € 1,20 

 

Artikel 3: Voorwaarden 

1. Indien geen hoog resolutiebeeld van een collectiestuk beschikbaar is, kan de aanvrager 

het collectiestuk op eigen rekening en door een fotograaf naar eigen keuze of 

voorgesteld door het stadsmuseum laten fotograferen. De aanvrager bezorgt een kopie 

van het beeld aan het stadsmuseum. De aanvrager is verantwoordelijk voor het naleven 

van de auteurswet waaraan de fotografie van een collectiestuk onderworpen is. Het 

college van burgemeester en schepenen wijst hierin elke verantwoordelijkheid af.  

2. De aanvrager bezorgt stadsmuseum Lier een gratis exemplaar van de publicatie waarin 

het collectiestuk uit stedelijk bezit is opgenomen  

3. De reproductie van collectiestukken uit stedelijk bezit dient van volgende credits te zijn 

voorzien: de naam van de vervaardiger, de titel en de datering van het collectiestuk, 

collectie stadsmuseum Lier, het inventarisnummer. 
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Artikel 4 : Vrijstellingen  

De retributie wordt niet geïnd voor opzoekingen en reproducties:  

1. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (niet privé) 

2. Ten behoeven van publicaties of tentoonstellingen ter promotie en educatie van de stad 

en haar collecties  

3. Ten behoeve van personen en instellingen die werken in opdracht van de stad 

 

Artikel 5 : Jaarlijkse indexaanpassing  

De bedragen in artikel 2 worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex (basis 2004).  

Ze worden op 01 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van 

het voorgaande jaar volgens de formule: 

 

                        R x I         waarbij R = tarief vastgesteld in artikel 4 b 

                           i 

 I = index van de maand december van het voorgaande jaar 

 i = index van de maand december 2019 (basis 2004) 

 

De aldus bekomen bedragen worden afgerond naar een veelvoud van 10 cent. Dit houdt in  dat 

een geïndexeerd bedrag dat eindigt op 1,2,3 en 4 eurocent wordt afgerond naar het lagere 

veelvoud van 10 cent. Het geïndexeerd bedrag dat eindigt op 5, 6, 7, 8 en 9 eurocent wordt 

afgerond naar het hogere veelvoud van 10 cent. 

 

Artikel 6: Retributieplichtige  

De retributie is verschuldigd door de persoon, die een opzoekingen of de reproductie van één of 

meerdere collectiestukken aanvraagt.  

 

Artikel 7: Invordering en betaling  

De retributie dient te worden betaald vooraleer de inlichtingen of het reproductierecht worden 

uitgeoefend. Bij gebreke aan betaling van de retributie kan het bedrag gevorderd worden 

overeenkomstig art. 177 van het decreet lokaal bestuur. 

 

Artikel 8: Bekendmaking 

Het reglement treedt in voege op 1 januari 2023 en vervangt alle voorgaande reglementen. Het 

wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285, 286, inzonderheid § 1, 1° van het Decreet 

Lokaal Bestuur. 

 


