
Retributiereglement Bibliotheek Affligem  

 

 
Artikel 1 

Vanaf de migratie naar het Eengemaakt BibliotheekSysteem en vanaf de effectieve 
ingebruikname van het softwaresysteem Wise wordt onderstaande retributie geheven voor 
de werking van bibliotheek Affligem. Het college van burgemeester en schepenen wordt 
gemachtigd om, op basis van deze parameters, de concrete datum van inwerkingtreding van 
het retributiereglement te bepalen.   

 

Artikel 2 

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de bibliotheekkaart. Indien de eigenaar 
minderjarig is, is de retributie verschuldigd door de ouder of voogd. 

 

Artikel 3 

De lener kan geen gebruik meer maken van de dienstverlening van de bibliotheek bij een 
openstaand bedrag van 10,00 euro en na opmaak van de materiaalvergoedingsnota, zoals 
beschreven in het dienstreglement van de Regiobib Pajottenland & Zennevallei.    

 

Artikel 4 

Art. 4.1. Lidmaatschapsbijdrage 

• Personen jonger dan 26 jaar: gratis;  
• Personen vanaf 26 jaar: 5,00 euro; 
• Senioren vanaf 65 jaar: gratis;  
• Leerkrachten: gratis;  
• Bewoners van een rusthuis die gebruik maken van de bib-aan-huis dienstverlening: 

gratis;  

• Vrijwilligers bibliotheekwerking (o.a. leden BIB-raad): gratis  

• Personeel: gratis;  

• Houders European Disability Card: gratis;  

• Leerlingenkaarten: gratis;  

• Organisatiekaarten (scholen, verenigingen, Affligemse gemeentelijke diensten of 

projecten, … ): gratis; 

• Duplicaat bibliotheekkaart, bij verlies of diefstal: 3,00 euro per stuk. 

 
Art. 4.2. Lenen en reserveren van materialen bij de Regiobib Pajottenland & Zennevallei 

• Lenen van materialen: gratis; 
• Reserveren van materialen in bibliotheek Affligem: gratis;  
• Reserveren van materialen in andere bibliotheken in het samenwerkingsverband: 

3,00 euro per materiaal. 
 
Art. 4.3. Lenen bij andere bibliotheken dan Regiobib Pajottenland & Zennevallei 
(interbibliothecair leenverkeer of IBL) 

• Lenen van materiaal: 3,00 euro per materiaal;  



• Aanvraag kopieën: prijs aangerekend door de uitlenende instelling, plus de interne 
administratiekosten. 

 
Art. 4.4. Laattijdig terugbrengen van materialen 

• Het telaatgeld wordt aangerekend vanaf de eerste dag na de uiterste inleverdatum, 
conform de hieronder vermelde tarieven: 

o Overschrijden uiterste inleverdatum: € 0,30 per materiaal per week; 
o Versturen brief: 1,00 euro per stuk; 
o Versturen e-mail: gratis; 
o Versturen aangetekende brief: tarief zoals bepaald in het retributiereglement 

voor inning en aanmaning van openstaande niet fiscale vorderingen. 

 Art. 4.5. Beschadiging of verlies van materialen 

• Verlies van materiaal: winkelprijs materiaal;  
• Materiaal onuitleenbaar door onvolledigheid: winkelprijs materiaal; 
• Materiaal onuitleenbaar door schade: winkelprijs materiaal; 
• Indien de winkelprijs niet meer te bepalen is, worden volgende prijzen aangerekend:  

o Boek: 15,00 euro; 
o Audiovisueel materiaal: 10,00 euro;  
o Tijdschrift: 3,00 euro; 
o Ander materiaal: aankoopprijs. 

  
• Materiaal beschadigd, maar nog uitleenbaar na herstelling: 2,00 euro per materiaal; 
• Verlies of onherstelbare schade van bijlage: 3,00 euro per stuk; 
• Verlies of onherstelbare schade van AVM-doos: 2,00 euro per stuk; 
• Verlies of beschadiging RFID-tag: 0,50 euro per stuk. 

 

In geval van vergoeding van het volledige materiaal, wordt de lener eigenaar van het 
beschadigde of achteraf teruggevonden materiaal. 
 
 
Art. 4.6. Fotokopieën, prints, scans en blanco papier   

• Fotokopie/print: 
o Zwart-wit A4: 0,10 euro per stuk; 
o Zwart-wit A3: 0,20 euro per stuk; 
o Kleur A4: 0,20 euro per stuk; 
o Kleur A3: 0,40 euro per stuk; 

• Blanco Papier: 0,10 euro per stuk;  
• Scan: gratis.  

 

Art. 4.7 Internet 

• Gebruik gemeentelijke computer met internet, toegankelijk enkel voor 
bibliotheekleden: gratis;  

• Gebruik wifi in de bibliotheekgebouwen: gratis. 
 

Art. 4.8 Dranken 

• Koffie/thee: gratis.   
 



Bovenstaande bedragen zijn cumuleerbaar. 
 

De gemeenteraad verleent machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot 
het vaststellen van tarieven voor nieuwe producten en diensten, voor de deelnameprijs aan 
activiteiten, voor afgevoerde materialen of verkoopartikelen in het kader van 
bibliotheekpromotie. 

Artikel 5 

De retributie dient contact betaald te worden door de aanvrager bij het afleveren van het 
product of de dienst, dan wel bij vaststelling van de aangebrachte schade of van enige 
andere nalatigheid. Bij gebrek aan contante betaling wordt een factuur opgemaakt. Op deze 
factuur zijn de bepalingen van het retributiereglement voor de innings- en aanmaningskosten 
van openstaande niet-fiscale schuldvorderingen - aanslagjaren 2021 tot en met 2025, zoals 
gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2021, van toepassing. 

 

Artikel 6 

Dit retributiereglement vervangt het gebruikers- en retributiereglement van Bibliotheek 
Affligem, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 21 januari 2014 en dit vanaf 
de inwerkingtreding van het Eengemaakt BibliotheekSysteem.  

 

Artikel 7 

Het retributiereglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website overeenkomstig 
artikel 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur.  

 

Artikel 8 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving worden 
toegestuurd naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd 
en Media, Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel. De beslissing wordt eveneens via het digitaal 
loket toegestuurd aan de toezichthoudende overheid. 

 


