
 

GEMEENTERAAD 6 MAART 2018 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GEBRUIK EN ONTLENING MATERIALEN 
BIBLIOTHEEK 

 
1. Algemene bepalingen 
De stad heft van 7 maart 2018 tot en met 31 december 2019 een retributie op het gebruik en 
het ontlenen van materialen van de Stedelijke Openbare Bibliotheek. 

2. Gebruiker 
De retributie is verschuldigd door diegene die gebruik maakt van de dienstverlening in de 
vestigingen van de Stedelijke Openbare Bibliotheek. 

3. Grondslag en tarief 
Lidmaatschap: het lidgeld bedraagt 5,00 euro voor een periode van 12 maanden, voor  

personen vanaf 18 jaar. Tot en met de leeftijd van 17 jaar is het lidmaatschap gratis. 

Verlies lidkaart: Wanneer de lener zijn lidkaart verliest, bedraagt de retributie voor de  

aanmaak van een duplicaat 2,50 euro. 

Ontlenen van materialen van de Stedelijke Openbare Bibliotheek is gratis voor de inge 

schreven leden. 

Overschrijden van de uitleentermijn: de retributie voor het laattijdig terugbezorgen van  

ontleende materialen bedraagt 0,10 euro per dag en per geleend object. 

Kosten voor het sturen van een herinneringsbrief: 1 euro. 

Reserveren: voor het reserveren van materialen bedraagt de retributie 0,60 euro per  

gereserveerd object. 

Interbibliothecair leenverkeer: voor het lenen van materialen bij een andere openbare  

bibliotheek bedraagt de retributie 2,00 euro. Indien de aanvraag gebeurt bij een bibliotheek  

die deel uitmaakt van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Neteland is de aanvraag  

gratis. Wanneer dit gebeurt bij een andere instelling worden deze kosten vermeerderd met  

de prijs die door deze instelling aangerekend wordt.  

Beschadigingen en vergoedingen: bij een kleine beschadiging van het ontleende materiaal  

bedraagt de retributie 20 % van de aankoopprijs. Is het materiaal onherstelbaar beschadigd,  

verloren of gestolen, dan wordt het bedrag bepaald op de volledige aankoopprijs voor een  

nieuw exemplaar, vermeerderd met de kosten voor het verwerken ervan. 

Fotokopieën en prints: voor afdrukken en kopieën zijn volgende retributies verschuldigd: 

- A4-formaat zwart/wit 0,10 euro 
- A4-formaat kleur  0,50 euro 
- A3-formaat zwart/wit 0,20 euro 
- A3-formaat kleur  1,00 euro 
4. Verminderingen 
Voor de Herentalse houders van de vrijetijdspas geldt 50 % korting op het lidgeld. 

5. Betaling 
De vastgestelde retributie dient betaald te worden, tegen afgifte van ontvangstbewijs, op het 
ogenblik van de dienstverlening of, voor het laattijdig terugbrengen van geleende materialen, 
bij het inleveren van deze werken.  

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbe-
vel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wen-
den om de retributie in te vorderen. 

 

 



 

6. Procedure 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

 

 


