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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019 

Bekendgemaakt op 19 december 2019 

Artikel 1. Omschrijving van de prestatie 

De Stad Gent heft een retributie voor: 
• het overschrijden van de leentermijn voor materialen (telaatgeld) 
• allerlei diensten van administratieve aard  
• verkoop van o.a. gadgets, kledij en boeken 
• rondleidingen (commissie en spreekrecht) 
• evenementen en andere activiteiten 
• verloren, beschadigde en niet-teruggebrachte materialen 

Artikel 2. Definities en gebruiksbepalingen 

 Individuele gebruikers 
 

 Maximaal 

aantal uit te 

lenen * 

Leentermijn Verlengen van 

uitleentermijn 

Tarief 

<18 jaar 
Tarief  

≥18 

jaar 

Boeken** 10 4 weken eenmaal Tarief 1 Tarief 2 
Stripverhalen 10 4 weken eenmaal Tarief 1 Tarief 2 
Tijdschriften 10 4 weken eenmaal Tarief 1 Tarief 2 
Gedrukte bladmuziek 10 4 weken eenmaal Tarief 1 Tarief 2 
Cd’s en lp’s 10 4 weken eenmaal Tarief 1 Tarief 2 
Cd-roms 4 4 weken eenmaal Tarief 1 Tarief 2 
Taalcursussen 4 4 weken eenmaal Tarief 1 Tarief 2 
Dvd’s 4 4 weken - Tarief 1 Tarief 2 
Games 4 4 weken - Tarief 1 Tarief 2 
Sprinters*** (alle 
materialen) 

4 1 week - Tarief 1 Tarief 2 

*aantal per uitleeneenheid (bijvoorbeeld één cd kan verschillende cd-schijfjes bevatten) 
**boeken: inclusief Daisy-en luisterboeken 
 
De gebruiker met een collectieve kaart kan tegelijk lenen in verschillende bibliotheken.  
Maximum totaal: 80 materialen 
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 Bijzondere gebruikers 
 

a. Collectieve kaart: voor personen verbonden aan een school, instelling of vereniging die voor 
hun activiteiten in de instelling meer materialen nodig hebben voor een langere periode 

 

 Maximaal 

aantal uit te 

lenen * 

Leentermijn Verlengen van 

uitleentermijn 

Tarief  

 

Boeken** 30 6 weken - Tarief 2 
Stripverhalen 30 6 weken - Tarief 2 
Tijdschriften 30 6 weken - Tarief 2 
Gedrukte bladmuziek 30 6 weken - Tarief 2 
Cd’s en lp’s 30 6 weken - Tarief 2 
Cd-roms 4 6 weken - Tarief 2 
Taalcursussen 4 6 weken - Tarief 2 
Dvd’s 4 6 weken - Tarief 2 
Games 4 6 weken - Tarief 2 
O-Mundopakket 1 6 weken - Tarief 2 
Kamishibaiverhalen 2 6 weken -  

*aantal per uitleeneenheid (bijvoorbeeld één cd kan verschillende cd-schijfjes bevatten) 
**boeken: inclusief Daisy-en luisterboeken 
 
De gebruiker met een collectieve kaart kan tegelijk lenen in verschillende bibliotheken.  
Maximum totaal: 80 materialen 
 

b. Boek op bezoek kaart: voor vrijwilligers die in het kader van een voorleesproject bij kinderen 
uit de derde kleuterklas voorlezen 

 

 Maximaal 

aantal uit te 

lenen * 

Leentermijn Verlengen van 

uitleentermijn 

Tarief  

 

Boeken 10 4 weken eenmaal - 

Stripverhalen 10 4 weken eenmaal - 

Tijdschriften 10 4 weken eenmaal - 

Cd’s** 10 4 weken eenmaal - 

Cd-roms 4 4 weken eenmaal - 

Taalcursussen 4 4 weken eenmaal - 

Dvd’s 4 4 weken - - 

*aantal per uitleeneenheid (bijvoorbeeld één cd kan verschillende cd-schijfjes bevatten) 
**cd’s: inclusief Daisy-en luisterboeken voor kinderen 
 
De gebruiker met een Boek op bezoek kaart kan enkel materialen uit de kinderafdeling lenen in het 
filiaal waar het project loopt 
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c. Bib aan huiskaart: voor vrijwilligers van het Lokaal Dienstencentrum (LDC) die materialen 
bezorgen aan minder mobiele mensen uit Gent 

 

 Maximaal 

aantal uit te 

lenen * 

Leentermijn Verlengen van 

uitleentermijn 

Tarief  

 

Boeken** 10 6 weken eenmaal - 

Stripverhalen 10 6 weken eenmaal - 

Tijdschriften 10 6 weken eenmaal - 

Gedrukte bladmuziek 10 6 weken eenmaal - 

Cd’s en lp’s 10 6 weken eenmaal - 

Cd-roms 4 6 weken eenmaal - 

Taalcursussen 4 6 weken eenmaal - 

Dvd’s 4 6 weken - - 

*aantal per uitleeneenheid (bijvoorbeeld één cd kan verschillende cd-schijfjes bevatten) 
**boeken: inclusief Daisy-en luisterboeken 
 
De gebruiker met Bib aan huis kaart kan tegelijk lenen in verschillende bibliotheken.  
Maximum totaal: 30 boeken, 30 strips, 30 tijdschriften, 30 bladmuziek, 30 cd's,16 dvd's, 16 cd-roms, 
16 taalcursussen 
 

d. Klaskaart: voor klassen uit het basisonderwijs die met de kinderen naar de bibliotheek 
komen. 

 

 Maximaal 

aantal uit te 

lenen * 

Leentermijn Verlengen van 

uitleentermijn 

Tarief  

 

Boeken 90      6 weken - - 

Stripverhalen 90      6 weken - - 

Tijdschriften 60      6 weken - - 

Cd’s** 60      6 weken - - 

Cd-roms 4      6 weken - - 

Taalcursussen 4      6 weken - - 

Dvd’s 4      6 weken - - 

O-Mundopakket 1      6 weken - - 

Kamishibaiverhalen 2      6 weken - - 

* aantal per uitleeneenheid (bijvoorbeeld één cd kan verschillende cd-schijfjes bevatten) 
**cd’s: inclusief Daisy-en luisterboeken voor kinderen 
 
De gebruiker met een klaskaart kan tegelijk lenen in verschillende bibliotheken.  
Maximum totaal: 180 materialen 

Artikel 3. Tarief 

 De retributie voor het uitlenen van materialen bedraagt per openingsdag na einde 
uitleentermijn, voor zover in Artikel 2 in een tarief is voorzien= 

Tarief in euro per openingsdag na 
einde uitleentermijn 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
volgende 

Tarief 1 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Tarief 2 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
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 de retributie bedraagt per uitleeneenheid voor volgende diensten van administratieve 
aard: 

Tarief in euro  2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
volgende 

Reserveringen (al dan niet afgehaald) 1,30 1,30 1,30 1,30 1,40 1,40 

Interbibliothecaire aanvraag uit een 
andere Vlaamse openbare bibliotheek 3,10 3,10 3,20 3,20 3,30 3,30 

Interbibliothecaire aanvraag uit een 
Vlaamse speciale of wetenschappelijke 
bibliotheek 8,60 8,80 8,90 9,10 9,20 9,40 

Vervangen van lenerskaart voor 
volwassenen 10,20 10,30 10,50 10,70 10,90 11,10 

Vervangen van lenerskaart voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar 5,10 5,20 5,30 5,30 5,40 5,50 

Print/kopie 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Kleurenkopie  0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

 

 De retributie bedraagt voor verkoop (zie lijst in bijlage): 

Gadgets Maximum 30 euro per item 

Textiel Maximum 35 euro per item 

Boeken Maximum 40 euro per item 

Jaarlijks wordt een lijst met de shopartikelen ter kennisgeving aan het college van burgemeester en 
schepenen voorgelegd. 
 

 De retributie voor de toeslag op de gegidste rondleidingen van derden bedraagt: 

Tarief in euro per rondleiding 2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
volgende 

 10,20 10,30 10,50 10,70 10,90 11,10 

 

 De retributie voor het organiseren van allerlei evenementen, lezingen of concerten 
bedraagt maximum 15 euro per persoon 

 

 Ingeval van het niet terugbrengen, verlies of onherstelbare beschadiging van het materiaal 
wordt een retributie aangerekend overeenkomstig met de kostprijs van het materiaal 
weliswaar naar beneden afgerond naar een veelvoud van 5 euro. Bij een kostprijs beneden 
de 5 euro wordt een retributie van 3 euro aangerekend. 

 

Artikel 4. Schuldenaar 

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of door degene die er burgerlijk 
verantwoordelijk voor is of de rechtspersoon, die uitdrukkelijk om de dienstverlening verzoeken. 
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Artikel 5. Betalingswijze 

De retributie wordt contant betaald of desgevallend binnen de dertig dagen nadat de 
betalingsuitnodiging is verzonden. Als de retributie voor uitleningen allerlei niet onmiddellijk 
betaald kan worden, moet de betaling gebeuren ten laatste op het moment dat het verschuldigde 
bedrag 10 euro bedraagt of na een periode van 5 weken zo niet wordt de lenerskaart geblokkeerd 
en wordt de lener van elke vorm van dienstverlening uitgesloten tot de verschuldigde retributie 
volledig is betaald. 
  
Er wordt geen terugbetaling van retributie toegestaan. 

Artikel 6. Inning 

Wanneer een aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 euro 
administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via 
dwangbevel overeenkomstig artikel 177, tweede lid van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 
december 2017, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg. 


