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Ref. 562
GOEDKEURING DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Gelet op de meerjarenplanning 2014 – 2019 van de gemeente Galmaarden, goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 30 december 2013;
Gelet op de actie in de meerjarenplanning 2014 – 2019: Actieplan nr. 001.006.008 “De bibliotheek een plaats
geven in een regionaal netwerk van partners”;
Gelet op de actie uit de meerjarenplanning 2014 – 2019: Actie nr. 001.006.008.001 “Schaalvergroting realiseren
door aan te sluiten bij het provinciaal bibliotheeksysteem”;
Gelet op de uniformiteit van de dienstreglementen van de aangesloten bibliotheken;
Overwegende dat de aansluiting bij dit systeem een aanpassing van het dienstreglement van de bibliotheek
vraagt;
Overwegende dat het aangepast dienstreglement, behalve het uniforme karakter, lokale aanvullingen zal
bevatten die toepasselijk blijven voor onze bibliotheek;
BESLUIT : eenparig.
Artikel 1. :

De gemeenteraad keurt het dienstreglement als volgt goed met ingang van 1 juli 2015:
Artikel 1 - Toegankelijkheid
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan de regels houdt. De aanwezige
documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.
Artikel 2 - Inschrijving
Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart
de bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar zal
ontvangen bij inschrijving of op verzoek.
Artikel 3 - Verantwoordelijkheid
De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag
deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om

eventuele beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het
personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.
Artikel 4 - Auteursrechten
De bibliotheek zorgt ervoor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd.
Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige
verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de
gebruiker.
Artikel 5 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De
bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde
persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek en voor de
verzending van culturele informatie door de betrokken gemeente of provincie. Persoonlijke
gegevens en uitleengegevens van de gebruiker worden zonder zijn toestemming niet
meegedeeld aan derden.
Artikel 6 - Onvoorziene omstandigheden
Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de
bibliotheek waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van
burgemeester en schepenen van de respectievelijke gemeente.
Artikel 7 - Aantal documenten per keer
Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen ontlenen.
Artikel 8 - Uitleentermijn en verlengen
Voor alle materialen, uitgezonderd DVD’s, bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen).
Verlengen in de bibliotheek, telefonisch of online kan tweemaal voor telkens een periode van 4
weken, voor zover de materialen niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet
overschreden is.
Artikel 9 - Overschrijden uitleentermijn
Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de
aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningsbrieven gestuurd. Daarna volgt
een aanmaning die aangetekend wordt verstuurd. Het aanrekenen van de vergoeding start op
de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag gerekend.
Artikel 10 - Reserveren
De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. Ook voor
interbibliothecair leenverkeer kan hij maximaal 5 aanvragen tegelijk plaatsen. De hieraan
verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker. Ook indien hij de aangevraagde
materialen niet afhaalt.
Artikel 11 - Lidmaatschap en tarieven
Onder de 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Vanaf 18 jaar is het lidmaatschap betalend. Het
lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet VlaamsBrabant betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op
het bibliotheeknet. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12
maanden.
Artikel 12 – Huisdieren
In de bibliotheek zijn geen huisdieren toegelaten. Enkel assistentiedieren, met bijhorende
signalisatie, worden toegelaten.
Artikel 13 – Adresveranderingen
Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.
Artikel 14 – Lenerspas
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerspas die kosteloos wordt afgeleverd. De
lenerspas is strikt persoonlijk. Bij verlies of diefstal van de pas moet de lener onmiddellijk
aangifte doen bij de bibliotheek. Een beschadigde lenerspas wordt vervangen tegen betaling

van 3 euro. De lenerspas kan geblokkeerd worden als men boete heeft openstaan en/of als
men zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft.
Indien je geen lid bent, kan je geen werken ontlenen.
Artikel 15 – Speciale lenerspas
Personen die verbonden zijn aan een school, instelling, een collectief of een vereniging
kunnen meer materialen ontlenen dan het individuele reglement toelaat. Zij ontvangen
hiervoor geen speciale lenerspas meer, maar zullen in het systeem zodanig geregistreerd
worden.
Artikel 16 – Bijkomende bepalingen uitleningen
De uitleen van boeken en tijdschriften is gratis. Rekening houdend met vakantieperiodes
kunnen boeken en tijdschriften gedurende de zomervakantie 6 weken uitgeleend worden.
Uitleen DVD’s is betalend, de uitleentermijn is 1 week. Voor het verlengen van audiovisueel
materiaal moet opnieuw leengeld betaald worden.
Artikel 17 – Verlies, beschadiging en diefstal
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies, totale beschadiging of
diefstal moet de kostprijs van het werk en eventueel het opbergmateriaal worden vergoed,
desgevallend verhoogd met de verwerkingskosten. Bij gedeeltelijke beschadiging van een
werk of materiaal, bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.
Artikel 18 – Bijkomende bepalingen audiovisuele materialen
Ontleende materialen mogen niet voor openbare vertoningen worden gebruikt. De
bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele misbruiken. De
bibliotheek kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur bij gebruik
van audiovisuele materialen.
Artikel 19 – Informatie en begeleiding
De gebruiker kan voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.
Artikel 20 – Bijkomende bepalingen interbibliothecair lenen
Werken die niet voorhanden zijn, kunnen bij andere bibliotheken (IBL) worden aangevraagd.
De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager en bedragen 2,50 euro per
aanvraag. De leentermijn van deze materialen kan in geen geval verlengd worden.
Artikel 21 – Allerlei
Bij inschrijving wordt aan de lener het dienstreglement overhandigd.
Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen
worden uitgesloten van toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij
het beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.
Een aantal referentiewerken en dagbladen kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.
In alle lokalen van de bibliotheek geldt het rookverbod.
Het personeel en het bestuur van de bibliotheek kunnen niet verantwoordelijk gesteld
worden voor ongevallen.
Artikel 2. :

De gemeenteraad keurt de tarieven voor lidgeld en ontleningen zoals hieronder voorgesteld
goed:
Lidgeld vanaf 18 jaar: 5,00 euro
Vervanging lidkaart bij diefstal of verlies: 3,00 euro
Reservatie: 0,80 euro
Interbibliothecair leenverkeer: 2,50 euro
AudioVisueel Materiaal: -18 jaar: gratis // +18 jaar: 0,50 euro per ontleend werk

Verlies of beschadiging materiaal: kostprijs materiaal + verwerkingskosten
Vergoeding bij overschrijding uitleentermijn:

per dag, per materiaal: 0,10 euro
gewone aanmaning: kostprijs postzegel
aangetekende aanmaning: kost
aangetekende zending

Boete overschrijden uitleentermijn: vanaf dag 1 na inleverdatum
Artikel 3. :

Het gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2007 houdende goedkeuring van het dienstreglement
van de bibliotheek wordt opgeheven met ingang van 1 juli 2015.

Artikel 4. :

Van dit besluit zal kennis worden gegeven aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant met
het oog op de uitoefening van het bestuurlijk toezicht.
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