
 

 Retributiereglement  
Bibliotheek 

(GR  20 augustus 2019 ) 
Artikel 1 
Voor een termijn aanvang nemend op 1 oktober 2019 en eindigend op 31 december 2024, een retributie te vestigen op 
het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek. 
Artikel 2 

§ 1 Inschrijvingsgeld:  

  De inschrijving is gratis gratis 

§ 2 Lenerskaart:  

 A. De elektronische identiteitskaart wordt gebruikt als lidkaart gratis 
 B. 

C. 
Wie niet beschikt over een elektronische identiteitskaart krijgt bij inschrijving een lenerskaart  
Bij verlies of beschadiging van de lenerskaart wordt een nieuwe lenerskaart afgeleverd tegen 
betaling  

gratis 
 
€ 5,00 

§ 3 Uitlening en boetes:  

  Materialen: boeken, strips, tijdschriften, cd’s, games, dvd’s , verteltheater en vertelplaten:  
  a) voor een uitleentermijn van max. 4 weken (voor max. 20 stuks) gratis 
  b) voor een uitleentermijn van max. 8 weken voor leerkrachten, studenten lerarenopleiding en 

onthaalouders (voor max. 30 stuks) 
gratis 

  c) boete bij laattijdig inleveren: per stuk, per begonnen week 
d) administratiekosten voor 1

ste
 en 2

de
 maning 

e) administratiekost voor materiaalvergoedingsnota (3
de

 maning) 

€ 1,00 
€ 3,00  
€ 10,00  

§ 4 Reserveren:  

  Reserveren van gedrukte werken of audiovisuele werken: per stuk € 1,00 

§ 5 Verlies of beschadiging:  

  Bij verlies of totale beschadiging, betaalt de ontlener de effectieve aankoopprijs van het werk of het AVM-
materiaal.  

§ 6 Diverse andere tarieven:  

 A. Gebruik Internet, per half uur gratis 
 B Fotokopieën A4 zwart/wit  € 0,15 
  Fotokopieën A4 kleur € 0,60 
  Fotokopieën A3 zwart/wit € 0,30 
  Fotokopieën A3 kleur € 1,20 
 C 

D 
E 

Computerprints internet PC A4 formaat, per print – zwart-wit 
Aanvraag Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) 
Aankoop warme dranken (per tas) 

€ 0,15 
€ 2,00 
€ 0,50 

§ 7 Verkoop van afgevoerde materialen:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 3 
Een materiaalvergoedingsnota is een 3

de
 maning die opgemaakt wordt wanneer het materiaal 14 dagen na 

de 2
de

 maning nog steeds niet ingeleverd wordt. Er wordt een nota opgemaakt met vermelding van de 
effectieve aankoopprijs van het materiaal. De lener heeft nu 14 dagen tijd om het materiaal alsnog binnen 
te brengen. Wanneer de lener hier ook aan verzaakt wordt het dossier overgedragen aan de financieel 
directeur. 
 
 
 

Materiaal Minimumbedrag (euro) Maximumbedrag (euro) 

Boek 1,00 5,00 

Stripverhaal 1,00 5,00 

Dvd 1,00 5,00 

CD 1,00 5,00 

tijdschriftenpakket 1,00 5,00 



Artikel 4 
De retributie is verschuldigd door de persoon die erom verzoekt en dient voorafgaandelijk betaald te 
worden aan het aangesteld personeelslid van de gemeente. 

Artikel 5 
Bij gebreke aan betaling in der minne, wordt de retributie ingevorderd volgens de burgerlijke 
rechtspleging voor wat betreft het betwiste gedeelte van de retributie. Voor wat betreft het niet-betwiste 
gedeelte kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen conform artikel 177 van het decreet 
lokaal bestuur. 
Artikel 6  
Het gemeenteraadsbesluit van 25 augustus 2015 betreffende vaststellen gemeenteretributie voor het gebruik van de 
openbare bibliotheek op te heffen met ingang van 1 oktober 2019 
Artikel 7 
Dit besluit over te maken aan de burgemeester voor publicatie op de webtoepassing van de gemeente, in uitvoering van 
artikel 286 §1 van het decreet over het lokaal bestuur. 
Artikel 8 
De toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van de publicatie op de webtoepassing, in uitvoering van artikel 
330 van het decreet over het lokaal bestuur. 
 


