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45. Gemeentelijk retributiereglement op ter beschikking stellen van beeldmateriaal door het
centrum voor streekgeschiedenis, periode 2020-2025. Goedkeuring.
Bevoegd

Leen Goossens
Bevoegdheid
Artikelen 40, §3, 41, 177, 279, 286 t.e.m. 288 en 326 e.v van het Decreet Lokaal Bestuur
Wetten en reglementen
Artikelen 41, 162, 170, §4 en 173 van de Grondwet
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Verwijzingsdocumenten
/
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«ADVIES»
«VISUM»
Verantwoording
Een aanzienlijk deel van de fotocollectie van het Centrum voor Streekgeschiedenis is gedigitaliseerd, zowel
in jpg (96 dpi) als in tif-formaat (300 dpi). De beelden werden/worden nog altijd in eerste instantie
gedigitaliseerd met het oog op bewaring en ontsluiting.

De vraag naar digitaal beeldmateriaal wordt echter steeds groter, zeker vanuit verenigingen, scholen en
instellingen (voor tentoonstellingen/presentaties en soms voor publicatie).
Enerzijds is het daarbij nodig een zekere bescherming van onze collectie in te bouwen en te vermijden dat
het materiaal “te grabbel wordt gegooid” (zeker nu met de aankoop van de postkaartencollectie), en

anderzijds veroorzaakt dit kosten voor de stad, dus is het gepast dat de gebruiker deze kosten vergoedt.
Voor het bepalen van de tarieven hebben de gegevens van de beeldbank Brugge, Stadsarchieven
Antwerpen, Gent en Mechelen, AMSAB en KADOC als basis gediend.
De bevoegde schepen komt tussen.
Stemmen

15 ja-stemmen (Peter Lagaert, Jenne De Potter, Evelien De Both, Leen Goossens, Lieselotte De Roover,
Evert De Smet, Brecht Cassiman, Peter Vansintjan, Paul Lievens, Matthias Diependaele, Cyntia Braems,
Ann De Smet, Cynthia Van den Steen, Karel Busschop, Joke Rossel)

12 nee-stemmen (Joost Franceus, Nadine Stalpaert, Peter Roman, Heidi Schuddinck, Dirk Minnaert,
Jan De Maesschalck, Kurt De Loor, Lode Bruneel, Louie Van Rysselberge, Sven Mornie, Yana Giovanis,
Marnic De Clercq)
BESLIST
Artikel 1. Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 een gemeentelijke retributie
gevestigd voor het gebruiksrecht van de fotocollectie en het ter beschikking stellen van digitaal
beeldmateriaal van deze collectie door het Centrum van Streekgeschiedenis.
Artikel 2. Gebruiksrecht
Onder de term ‘Gebruiksrecht’ wordt verstaan: het recht om een publicatie, foto eenmalig te gebruiken
voor het overeengekomen doel.
Aan de gebruiker wordt, behalve eenmalig per toepassing, uitsluitend individueel gebruiksrecht verleend.
Het gebruiksrecht op de afbeeldingen is niet overdraagbaar en mag door gebruiker noch tegen betaling
noch gratis aan derden beschikbaar worden gesteld.
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De gebruiker is bij elke vorm van gebruik verplicht tot bronvermelding met copyrightnotatie, namelijk : ©
Centrum voor Streekgeschiedenis Stad Zottegem.
Artikel 3. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke – of rechtspersoon die het gebruiksrecht of een
digitale kopie van een beeld uit de fotocollectie van het Centrum van Streekgeschiedenis vraagt.
Artikel 4. De retributie wordt vastgesteld op:
Digitale beelden
jpg (96 dpi)
tiff (300 dpi)

2,30 €
5,50 €

leveringswijze:
doormailen (alleen kleine bestanden) of eigen externe drager
Branden op CD

Gratis
5,50 €

Prints (laser/kleur): tot max. 5 exemplaren
Op gewoon
Afmetingen

Op fotopapier

papier

A3
A4
(20x25)
(13x18)
(10x15)
(9X13)

/
5,50 €
5,50 €
4,00 €
3,50 €
2,30 €

5,50 €
3,50 €
3,50 €
2,30 €
2,30 €
1,15 €

Per eenheid indien rechten bij de instelling zijn

foto (zw/w - kleur)

prentbriefkaart

Voor commerciële doeleinden:
Met bronvermelding en afgifte van één exemplaar

57,50 €

86,50 €

Voor educatieve, culturele doeleinden:
Met bronvermelding en afgifte van één exemplaar

Gratis

Gratis

Voor derden (persoonlijk gebruik):

Gratis

Gratis

Voor bewaargevers van in het CVS aanwezig archief

Gratis

Gratis

Gebruiksrecht

Artikel 5. De retributie is contant betaalbaar tegen afgifte van een ontvangstbewijs of binnen de 30 dagen
na de toezending van de factuur.
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Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden met alle geëigende
rechtsmiddelen.
Artikel 6. Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met
vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de
webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op
de webtoepassing van de gemeente.

De Gemeenteraad

getekend Koen Codron

getekend Peter Lagaert

algemeen directeur

voorzitter

Voor eensluidend afschrift op 20 december 2019

Koen Codron

algemeen directeur

Peter Lagaert
voorzitter
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