DIENSTREGLEMENT VAN DE PLAATSELIJKE OPENBARE
BIBLIOTHEEK VAN OUDENBURG
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2015, van toepassing van 1 januari 2016.

artikel 1: Dit reglement regelt het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek (POB)
Sint-Lutgart van Oudenburg.

TOEGANKELIJKHEID
artikel 2: De stedelijke openbare bibliotheek staat open voor iedereen. Zij is een
democratische en laagdrempelige instelling; haar collectie, haar dienstverlening en haar
uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de hedendaagse
behoeften van de hele bevolking inzake ontwikkeling, informatie en ontspanning. De
infrastructuur wordt aangeboden als een ontmoetingsplaats en contactcentrum voor de
burgers.
artikel 3: De plaatselijke openbare bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk, gedurende
minstens 10 uren per week, verspreid over ten minste vijf dagen, waaronder de zaterdag, en
waarbij ten minste twee avondzittingen worden gehouden. Elke zitting dient minstens twee
uren te duren. Het laatste kwartier van de uitlening worden alleen de gebruikers geholpen
die in de bibliotheek aanwezig zijn. De eigenlijke uurregeling wordt vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen na advies van het beheersorgaan. De uurregeling
zal worden bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 20.
artikel 4: De bibliotheek is gesloten op gedurende twee dagen per week (waarvan een dag
tijdens het weekend) en tijdens de officiële en gemeentelijke feestdagen, en jaarlijks ook
gedurende twee volle opeenvolgende weken tijdens de maanden juli en/of augustus. De
jaarlijkse sluitingsperiode wordt vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen na advies van het beheersorgaan. De jaarlijkse sluitingsperiode zal worden
bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 20.
artikel 5: De gebruikers zullen steeds tijdig en op passende wijze worden ingelicht over
uitzonderlijke sluitingsdagen, en over elke tijdelijke of blijvende wijziging van de
openingsuren. Uitzonderlijke sluitingsdagen en eventuele tijdelijke of blijvende wijzigingen
van de openingsuren zullen worden bekendgemaakt zoals voorzien in artikel 20.
artikel 6: Om werken te kunnen ontlenen of om gebruik te kunnen maken van het internet
dient de gebruiker ingeschreven te zijn als lid.

INSCHRIJVINGEN
artikel 7: De inschrijving gebeurt op voorlegging van de (elektronische) identiteitskaart (of
een gelijkwaardig identiteitsstuk). Bij de inschrijving wordt een gegevensfiche ingevuld. Deze
persoonlijke gegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik. Eventuele latere wijzigingen
van adres of andere gegevens moeten worden meegedeeld bij het eerstvolgende bezoek.
Overeenkomstig de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke
betrokkene het recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Door de inschrijving
verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement.
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De inschrijving dient jaarlijks te worden hernieuwd. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden
(van datum tot datum). De tarieven voor inschrijving bedragen voor een jaar:
CATEGORIE
TARIEF
gebruikers jonger dan 18 jaar gratis
gebruikers vanaf 18 jaar
5,00 EUR

OPMERKINGEN

ONTLENEN
artikel 7bis: Het ontlenen gebeurt op voorlegging van de (elektronische) identiteitskaart of
een lenerspasje.
De ontlening op voorlegging van de (elektronische) identiteitskaart is de regel.
De ontlening op voorlegging van een lenerspas kan onder meer in volgende gevallen:
- voor ontlening door een organisatie, een instelling, een vereniging, en dergelijke;
- voor natuurlijke personen die niet beschikken over een (elektronische) identiteitskaart
(omdat zij daar niet toe verplicht zijn);
- voor natuurlijke personen die tijdelijk niet over beschikken over een (elektronische)
identiteitskaart (omwille van verlies, diefstal of beschadiging, of omwille van lopende
procedures);
- voor alle andere bijzondere gevallen, naar het oordeel van de bibliothecaris.
In voorkomend geval dient een lenerspas te worden aangevraagd. Het lenerspasje is strikt
persoonlijk.
Bij wijze van overgangsmaatregel, en zolang de ontlening op basis van de (elektronische)
identiteitskaart niet mogelijk is, gebeurt de ontlening op voorlegging van de lenerspas.
De vergoeding voor de aanmaak van een lenerspas is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.
Voor de aflevering van een nieuwe pas tijdens het lopende lidmaatschaapsjaar is een
vergoeding verschuldigd van 2,50 EUR.
artikel 8: Het aantal werken dat tegelijkertijd ontleend kan worden evenals de uitleentermijn
zijn afhankelijk van de aard van de werken. Het aantal materialen dat tegelijkertijd kan
ontleend worden is in principe beperkt tot twee maal het maximaal toegelaten aantal dat
geldt voor het ontlenen van boeken. Verlenging van de uitleentermijn is slechts mogelijk
indien deze niet door andere gebruikers werden gereserveerd. Voor tijdschriften is evenwel
geen verlenging mogelijk. Maximaal twee materialen kunnen gereserveerd worden. Het
reserveren is een bibliotheekdienst waarvoor een vergoeding wordt aangerekend.
Gereserveerde materialen dienen binnen de week afgehaald te worden. Werken die niet
aanwezig zijn in de bibliotheek kunnen via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL)
aangevraagd worden mits een vergoeding. De uitlenende bibliotheek bepaalt of de
opgevraagde materialen ter plaatse geraadpleegd dienen te worden of mee naar huis mogen
genomen worden. Het ontlenen zelf is gratis. Voor de ontleende werken die te laat (of niet
zoals voorgeschreven) worden teruggebracht is een boete verschuldigd. De boete wordt
berekend per dag, vanaf de eerste dag na de vervaldatum en per ontleende eenheid.
De uitleenvoorwaarden en tarieven zijn de volgende:

MATERIAAL

VERGOEDING

boeken en
strips
tijdschriften

gratis
gratis

cd’s, dvd’s en gratis
video's
e-book
gratis
e-reader

gratis

TERMIJN

28 dagen
(4 weken)
28 dagen
(4 weken)
28 dagen
(4 weken)
28 dagen
(4 weken)
28 dagen
(4 weken)

MAXIMUM
20 per lid

VERLENGING BOETE
met maximaal per dag, te
laat
10 boeken en/ 28 dagen
0,20 EUR
of strips
(4 weken)
5 tijdschriften
niet van
0,20 EUR
toepassing
5 cd’s of video’s 28 dagen
0,20 EUR
(4 weken)
3 e-boeken
28 dagen
0,20 EUR
(4 weken)
1 e-reader
28 dagen
0,20 EUR
(4 weken)

De minimumleeftijd voor het ontlenen van non-fiction uit de volwassenenafdeling is 12 jaar.
De minimumleeftijd voor het ontlenen van fiction uit de volwassenenafdeling is 14 jaar.
De minimumleeftijd voor het ontlenen van e-readers is 18 jaar.
E-readers mogen enkel gebruikt worden voor e-boeken die door het bibliotheekpersoneel op
het toestel wedren geplaatst.

BIBLIOTHEEKGEBRUIK
artikel 9: De bibliotheekcollectie kan gratis geraadpleegd worden. Voor bepaalde
bibliotheekdiensten wordt een vergoeding gevraagd. Internetgebruik wordt geregeld via
afzonderlijke bepalingen.
De vergoedingen voor bibliotheekdiensten bedragen:
AARD
SPECIFICATIE
KOPIËÊN EN PRINTERAFDRUKKEN
kopieën
A3/A4 zwart/wit
A3/A4 kleur
RESERVATIES
materiaal
in de bib
via IBL

TARIEF

OPMERKINGEN

0,15 EUR
0,50 EUR
0,50 EUR
1,00 EUR

artikel 10: Kranten, brochures, magazijnwerken, leeszaalwerken en documentatiemappen
kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. De bibliothecaris kan op elk ogenblik
beslissen wanneer een werk niet mag ontleend worden en in de bibliotheek moet
geraadpleegd worden.

INTERNETGEBRUIK
artikel 10.1: Internet is beschikbaar tijdens de normale openingsuren van de bibliotheek. De
bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onbeschikbaarheid van
de internettoegang.
artikel 10.2: De gebruiker van de bibliotheektoegang tot internet dient ingeschreven te zijn
als lid van de bibliotheek en in het bezit te zijn van een (elektronische) identiteitskaart of een
lenerspas.
De terminal is in wezen een individueel werkstation. Er worden maximaal twee gebruikers
per terminal toegelaten. Er wordt verondersteld dat gebruikers andere personen niet
hinderen bij het opzoeken op internet.
De gebruiker moet zich op elk moment richten naar de richtlijnen van het personeel.
De gebruiker is verondersteld kennis te hebben van het gebruik van internet. Tijdens de
bibliotheekuren wordt geen internetopleiding verstrekt.
artikel 10.3: Elke internetgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zoeken en voor het
beoordelen van de resultaten van de zoekacties. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor de inhoud van de websites.
artikel 10.4: Het gebruik van internet in de bibliotheek is beperkt tot zoeken van gegevens
en het eventueel afdrukken op papier. Op een eigen e-mailadres kunnen berichten
ontvangen en verzonden worden. Het gebruik van externe opslagdragers is niet toegelaten
omwille van mogelijke beschadiging door computervirussen.
artikel 10.5: Het zoeken op internet is in principe gratis. Elke bibliotheekgebruiker kan
maximaal voor één sessie van een half uur zoektijd reserveren. Een reservatie wordt enkel
aanvaard voor de lopende week. Wie te laat komt voor een gereserveerde beurt, verliest het
niet-gebruikte deel van de gereserveerde tijdspanne. Voor het maken van printerafdrukken
wordt een vergoeding aangerekend.
De tarieven voor het internetgebruik bedragen:
AARD
OPZOEKEN
PRINTERAFDRUKKEN

SPECIFICATIE
A4 zwart/wit
A4 kleur

TARIEF
gratis
0,15 EUR
0,50 EUR

OPMERKINGEN

artikel 10.6: Volgende zaken zijn ontoelaatbaar in de bibliotheek:
- het gebruik van de internettoegang voor niet-legaal toegestane of voor commerciële
doeleinden;
- het zoeken op sites die aanstootgevend kunnen zijn;
- het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere
inbreuken op het copyright;
- het schenden van het computerbeveiligingssysteem;
- het vernietigen, veranderen of aanpassen van computergebaseerde informatie;

- vernietiging of beschadiging aan apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de
bibliotheek of aan andere gebruikers;
- het niet naleven van de richtlijnen voor het gebruik in het algemeen.
artikel 10.7: De gebruiker van de bibliotheektoegang tot internet moet al het mogelijke doen
om computervirussen en andere beschadigde computerprogramma’s te weren. In de
bibliotheek is het niet toegelaten eigen software of eigen externe dragers te gebruiken, noch
de hardware van de bibliotheek aan te passen, noch andere toestellen aan te sluiten. De
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies
van gegevens of voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de
internettoegang in de bibliotheek, ligt bij de gebruiker. Bij het afdrukken kan de bibliotheek
niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens, noch voor de
aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik door de bibliotheekgebruikers
van de computer van de bibliotheek.
artikel 10.8: Het niet naleven van deze bijzondere richtlijnen of het misbruiken van de
computer of de internettoegang kan leiden tot volgende sancties, al naar de aard van de
inbreuk:
- het verlies van de mogelijkheid om op internet op te zoeken;
- het vergoeden van de veroorzaakte schade;
- het verbod om de bibliotheek te gebruiken.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels (met inbegrip van eventuele sancties) die
gelden voor het niet naleven van de voorschriften inzake het bibliotheekgebruik in het
algemeen.

DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
artikel 11: De gebruiker is verantwoordelijk voor de materialen door hem ontleend.
Ontleende materialen mogen door de gebruiker zelf niet worden uitgeleend aan derden.
De ontleende materialen moeten onbeschadigd of in hun oorspronkelijke staat worden
teruggebracht. Videocassettes dienen te zijn teruggespoeld wanneer zij worden
teruggebracht.
Bij het ontvangen van een beschadigd werk of onvolledig werk, dient de gebruiker het
personeel hiervan bij ontlening te verwittigen, zo niet kan hij later zelf aansprakelijk gesteld
worden.
Bij verlies of volledige beschadiging moet de gebruiker de materialen vergoeden. Bij
gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.
Bij beschadiging of verlies van naslagwerken en digitale naslagwerken gelden dezelfde
maatregelen als voor de materialen die worden uitgeleend. Beschadiging van hard- en/of
software moet eveneens vergoed worden.
Voor volgende feiten gelden deze bijzondere tarieven:
FEIT
niet teruggespoelde videocassette

BOETE
0,50 EUR

OPMERKINGEN

artikel 12: Wanneer de gebruiker in gebreke blijft en de ontleende werken niet worden
teruggebracht kan een beroep gedaan worden op alle bestaande wettelijke middelen om het
geleende materiaal terug te vorderen. De kosten hieraan verbonden zijn voor de gebruiker.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan het verschuldigd zijn van een eventuele boete wegens
laattijdigheid of van een vergoeding voor eventuele beschadiging.
artikel 13: De wet op het auteursrecht moet door de gebruiker altijd gerespecteerd worden.
De bibliotheek wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele misbruiken van de hand. De
bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor defecten of schade aan
afspeelapparatuur van de gebruiker, door gebruik van ontleende materialen.
artikel 14: Het uitsluiten van de inschrijving, toegang en gebruik behoort tot de bevoegdheid
van het beheersorgaan op advies van de bibliothecaris. Alle onvoorziene gevallen worden
door de bibliothecaris geregeld.

BETALING EN INVORDERING
artikel 14.1: De betaling van de verschuldigde vergoedingen (voor inschrijving, reproductie
en reservatie) kan gebeuren in speciën, op elektronische wijze (bij voorkeur) of door
overschrijving. De betaling dient te gebeuren op het ogenblik van de aanvraag, of ten
spoedigste na mededeling van de verschuldigde vergoeding (doch uiterlijk binnen de 30
dagen na de toezending van de betalingsuitnodiging).
Geen aflevering kan geschieden zonder betaling.
artikel 14.2: Bij niet betaling of bij gebrek aan vrijwillige betaling (van boetes en/of
schadevergoedingen) zal de invordering en vervolging gebeuren overeenkomstig de
bepalingen van het gemeentedecreet of overeenkomstig de regelen van het burgerlijk recht.
artikel 14.3: De administratiekosten bedragen 5,00 EUR per aanmaning (desgevallend te
verhogen met de kosten voor aangetekende zending).

INFORMATIE, TOEGANKELIJKHEID en ATTITUDE
artikel 15: De gebruiker kan voor meer informatie en hulp steeds beroep doen op het
personeel. De leeszaal en de informatie- en begeleidingsafdeling zijn vrij toegankelijk. De
gebruiker mag er de studie-atmosfeer niet verstoren.

ALGEMENE RICHTLIJNEN
artikel 16: Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek. Tassen, regenschermen, skeelers,
rolschaatsen, steps en andere hinderende voorwerpen moeten in de inkomhal achtergelaten
worden. Er zijn opbergkasten voorzien. In alle lokalen van de bibliotheek geldt het
rookverbod. Eten en drinken is niet toegelaten in de bibliotheek.
artikel 17: Alle tarieven worden voorgesteld door de bibliothecaris naar aanleiding van de
gemaakte afspraken voor het algemene bibliotheekgebruik in Vlaanderen. De voorstellen en
adviezen worden door het beheersorgaan besproken en overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen. De vaststelling gebeurt door de gemeenteraad, of bij delegatie
door het college van burgemeester en schepenen.

WIJZIGINGEN
artikel 18: Alle wijzigingen aan het reglement dienen voor advies te worden voorgelegd aan
het beheersorgaan, alvorens door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.

BEKENDMAKING
artikel 19: Het gewijzigde reglement zal onverwijld door de burgemeester worden
bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop
het reglement werd aangenomen als de datum waarop het reglement op de website werd
bekendgemaakt.
De bekendmaking en de datum van bekendmaking van de aanpassing van het reglement
zullen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
artikel 20: Het gewijzigde reglement zal, ten behoeve van de bezoekers en gebruikers,
eveneens worden bekendgemaakt door aanplakking van de volledige tekst, op een voor het
publiek toegankelijke plaats in de stedelijke openbare bibliotheek.

De uurregeling en de jaarlijkse sluitingsperiode worden op dezelfde wijze bekendgemaakt,
net zoals uitzonderlijke sluitingsdagen en eventuele tijdelijke of blijvende wijzigingen van de
openingsuren.

INWERKINGTREDING
artikel 21: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.

