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Voorgeschiedenis 
Eerder werd een ontwerp van nieuw huishoudelijk reglement en tariefreglement voor 
het ontlenen en leveren van stadsmaterialen voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen. 
Daarvoor werd het reglement, tot twee maal toe, reeds voor advies voorgelegd aan 
de verschillende belanghebbende adviesraden. 
 
Feiten en context 
Het dossier werd voor advies voorgelegd aan het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur, Afdeling Antwerpen. 
Na telefonisch contact met de heer E.Kassirer werd volgend advies geformuleerd: 
1) Het reglement dient te worden opgesplitst in twee reglementen zijnde een 
retributiereglement en een huishoudelijk reglement.  
2) Er dient een motivatie te worden toegevoegd waarom de verschillende 
tariefcategorieën worden erkend. 
3) Een vrijstelling, zoals opgenomen in het voorgestelde reglement, is een verborgen 
manier van subsidie en is niet toelaatbaar in een retributiereglement. Indien gewenst 
kan er een afzonderlijk reglement  worden opgesteld voor het verlenen van 
subsidies. 
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Na overleg met de dienst financiën werd het reglement als volgt aangepast, rekening 
houdend met de eerder geformuleerde opmerkingen: 
 
Huishoudelijk reglement voor het ontlenen en leveren van stadsmaterialen 
 
Artikel 1 Aanrekening  
Voor categorie A is ontlening kosteloos. 
Voor categorie B wordt er per kalenderjaar en per vereniging of aanvrager een 
vrijstelling toegekend van 500 €. Bij elke ontlening wordt de waarde van de deze 
vrijstelling afgehouden. Bij het overschrijden van de vrijstelling dient het resterende 
saldo betaald te worden op rekening van het stadsbestuur.  
 
Artikel 2 Modaliteiten 
De ontlener krijgt richtlijnen over het gebruik van het materiaal. 
Indien geen verantwoordelijke persoon voor de ontlener op het afgesproken ogenblik 
van de levering voor ontvangst aanwezig is, kan niet geleverd worden.  
Leveringen gebeuren steeds gelijkvloers. 
Na gebruik dient de ontlener het materiaal op één centrale plaats, gelijkvloers, te 
verzamelen, zodat het ophalen op een vlotte manier kan verlopen. 
De materialen kunnen door stadswerklieden worden geleverd tijdens de normale 
diensturen van de stadswerklieden, zijnde werkdagen van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00u tot 16.00u. 
Het afhalen en terugbrengen van materialen dient eveneens tijdens deze uren te 
gebeuren. 
 
Artikel 3 Plichten van de aanvragers 
De aanvragers zijn verantwoordelijk voor de ontleende materialen, vanaf het ogenblik 
van de levering of afhaling tot op het ogenblik van ophaling of terugbezorging aan het 
stadsbestuur. Hiertoe wordt een ontvangstbewijs voorgelegd met mogelijkheid voor 
de gebruiker om beschadigingen of tekortkomingen te melden. 
Het is de gebruiker niet toegelaten het materiaal aan derden over te dragen of door 
te verhuren. Bij inbreuk hierop kan het schepencollege beslissen het ontleende 
materiaal onmiddellijk terug te vorderen en in de toekomst geen materiaal meer 
beschikbaar te stellen. 
De gebruiker dient zorg te dragen voor de ontleende materialen. In geval van 
beschadiging, verlies of diefstal dient de gebruiker dit financieel te vergoeden. 
De eenvoudige aanvaarding van het materiaal zal als erkenning van deze 
verantwoordelijkheden beschouwd worden en als bevestiging dat de materialen in 
goede staat verkeren bij ontvangst. Elke klacht achteraf zal worden geweigerd. 
Afspraken voor de levering kunnen met de betrokken diensten worden gemaakt. 
Alle materialen dienen gereinigd te worden alvorens deze terug worden opgehaald of 
afgeleverd. 
Het stadsbestuur kan te allen tijde controle uitoefenen over het gebruik, de 
beveiliging enz.. van het uitgeleende materieel.  
 
Artikel 4 Schorsing van de dienstverlening 
Bij overtredingen van dit reglement kan de betrokken aanvrager uitgesloten worden 
van het gebruik van het uitgeleende materiaal of van toekomstige ontleningen.  
 
Artikel 5 Verlies, beschadiging en teruggave van materiaal 
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Indien de gebruiker bij de levering schade aan het materiaal vaststelt of er materiaal 
ontbreekt, dient deze het stadsbestuur hiervan in kennis te stellen op het ogenblik 
dat het materiaal in ontvangst wordt genomen. (zie artikel 3 paragraaf 1) 
Om het materiaal te vervoeren of te stockeren kan het verpakt zijn in karren of 
bakken. 
De gebruiker moet het materiaal na gebruik terug op dezelfde manier stapelen of 
verpakken. Moet het materiaal terug worden uitgeladen of herstapelt dan wordt 
hiervoor een vergoeding aangerekend aan de gebruiker, gelijk aan 10% van de 
volledige gebruikswaarde met een minimum van 20 euro. 
Alleen de gebruiker draagt gedurende de hele gebruiksduur, dus ook tijdens het 
eigen vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het 
ontleende materiaal. De gebruiker is verantwoordelijk voor de wettelijke verplichte 
controles voor zover deze worden opgelegd door het algemeen reglement op de 
arbeidsbescherming (ARAB en Codex).  
De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen transport van 
het gebruikte materiaal en kan de ontlener nooit verantwoordelijk stellen voor 
desgevallend ongepast vervoer en daaruit voortvloeiende schade. 
De gebruiker of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe het stadsbestuur Lier binnen 
24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten: 
Diefstal van de gebruikte voorwerpen; 
Beschadiging door derden; 
Rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers; 
Faling. 
Het stadsbestuur Lier levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. 
Bij de ontvangstneming dient de gebruiker dit desgewenst te controleren. De in 
ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke 
aanvaarding. 
De gebruiker is aansprakelijk voor de teruggave van het ontleende materiaal in 
dezelfde staat.  

Artikel 6 Aansprakelijkheid 
Het stadsbestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor 
ongevallen en andere schadelijke gevolgen die voorvloeien uit het gebruik van de ter 
beschikking gestelde materialen. 
De gebruiker is ook, over de gehele gebruiksduur, aansprakelijk voor de schade of 
hinder die het gebruikte materiaal, of het gebruik ervan aan derden of zichzelf zou 
veroorzaken. Hij zal de ontlener vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou 
worden op grond van schade aangericht met of door het gebruikte materiaal. 
Ingeval de gebruiker bij het beëindigen van de gebruiksperiode het betreffende 
materiaal niet kan terugbezorgen aan de ontlener wegens diefstal, of totale 
vernieling, is hij aan de ontlener de nieuwwaarde verschuldigd, rekening houdend 
met een jaarlijkse waardevermindering van 5% berekend op de nieuwwaarde geldig 
op de dag van de verdwijning of vernieling en met een minimum restwaarde van 25% 
van de nieuwwaarde. 

Stadsbestuur Lier Dienst logistiek 




