
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorgeschiedenis 

Gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2021: Regiobib en eengemaakt reglement. 

 

Motivering 

De stad stelt de collecties van de bibliotheek ter beschikking van de bevolking, voor haar 

dienstverlening wordt een passende vergoeding gevraagd. 

 

Artikel 1 : Basis voor de retributie  

Voor een termijn ingaand op 6 oktober 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een 

retributie ingevoerd op de terbeschikkingstelling van materialen en diensten door de stedelijke 

openbare bibliotheek.  

 

Artikel 2 : Tarieven 

a) Lidgeld per jaar  

• 18 jaar of ouder:  € 5  

• jonger dan 18 jaar: gratis  

• houder Uitpas met kansentarief: € 1  

• leerkracht op vertoon van geldige lerarenkaart: gratis 

 

b) Bijkomende retributie bij overschrijding leentermijn: 

• € 0,10 per materiaal per dag, tot een maximum van € 4,20 per materiaal 

 

c) Diensten  

• gebruik internetcomputers maximaal 2 uur/dag: gratis  

• reserveren materiaal: gratis  (met een maximum van drie gelijktijdige reservaties) 

• IBL (interbibliothecaire uitlening) bij een openbare bibliotheek binnen de regiobib: gratis  

• IBL bij een openbare bibliotheek buiten de regiobib: € 3  

• IBL bij een andere instelling: € 3 plus eventuele kosten aangerekend door de instelling  

• afdruk/ fotokopie zwart/wit A4: € 0,10  

• afdruk/ fotokopie kleur A4: € 0,50 

• afdruk/ fotokopie zwart/wit A3: € 0,20  

• afdruk/ fotokopie kleur A3: € 1 

 

d) Vergoedingen bij schade, verlies, diefstal  

• nieuwe lenerspas: € 1  

• vervanging cd-doosje: € 1  

• lichte beschadiging: € 2,50  

• verlies, ernstige beschadiging, diefstal: aankoopprijs (zonder leverancierskorting) 

 

e) Verkoopsartikelen  

• bibliotheekdraagtas € 2 

• kopieerkaart € 2,50 

 

Artikel 4 : Retributieplichtige 

De retributie is verschuldigd door de persoon, op wiens naam de bibliotheekmaterialen werden 

uitgeleend of aan wie de bibliotheekdiensten werden verleend. 

Retributiereglement voor materialen en 
diensten ter beschikking gesteld door 
de bibliiotheek 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 september 
2021 



 

Artikel 5 : Invordering en betaling 

De verschuldigde retributie wordt onmiddellijk voldaan in de bibliotheek, cash of via 

bancontact. 

Niet betaalde retributies  worden gefactureerd na 90 dagen.  

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

art. 177 van het decreet lokaal bestuur.  

 

Artikel 6 : Bekendmaking 

Het reglement treedt in voege op 6 oktober 2021 en vervangt alle voorgaande reglementen. 

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

Decreet Lokaal Bestuur. 

 


