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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 24 november 2020

VRIJE TIJD EN WELZIJN

5 2020_GR_00300 Bibliotheekreglement - Wijziging naar gemeenschappelijk 
dienstreglement regiobib i.k.v. overstap naar EBS 
(Eengemaakt bibliotheeksysteem) - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; mevrouw Anke Matthys; de heer Marc Snoeck; mevrouw 
Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer 
Pieter Busselot; mevrouw Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer 
Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk 
Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de 
heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; de heer Arno Pirolo; de heer 
Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen 
Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves 
Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen 
directeur

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
De Regiobib

De stad Halle keurde in 2018 de samenwerkingsnota van de Regiobib goed. De Regiobib is een 
samenwerking tussen 15 bibliotheken uit de regio Pajottenland-Zennevallei. Door deze samenwerking 
kunnen de bibliotheken uit de regio toekomstige maatschappelijke uitdagingen beter aangaan en deze 
formele samenwerking vangt ook het wegvallen van een streekgericht provinciaal bibliotheekbeleid 
op. Met de Regiobib kan er nauwer en efficiënter samengewerkt worden. Ook naar samen aankopen 
toe is het bestaan van de Regiobib een pluspunt. In de toekomst biedt de samenwerking tussen de 
verschillende bibliotheken van de regio mooie kansen om de dienstverlening naar onze burgers te 
verbeteren en uit te breiden. Zo wordt er onder meer nagedacht over flexibele inleversystemen, 
samenaankoop, onderlinge transporten, en lokale specialisaties in collectie-onderdelen.

Naar één gezamenlijk dienstreglement

Een lid van de Halse bibliotheek kan ook in de meeste Vlaams-Brabantse bibliotheken materiaal 
ontlenen, en dus ook bij de bibliotheken van de regio Pajottenland-Zennevallei. Deze bibliotheken 
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hebben momenteel echter allemaal een ietwat verschillend gebruikersreglement. Om het 
gelijkheidsprincipe tussen onze gebruikers te kunnen hanteren werkte de Regiobib een 
gemeenschappelijk bibliotheekreglement (dienstreglement) uit. Zo we niet met een 
gemeenschappelijk reglement werken, betaalt een bibgebruiker in de ene bib bijvoorbeeld een hoger 
boetebedrag dan in de bib van een buurgemeente, of is de uitleentermijn anders. Een van de 
voornaamste redenen voor het eenvormig maken van de verschillende dienstreglementen tot één 
globaal gemeenschappelijk dienstreglement, is echter de overstap naar het nieuwe EBS (eengemaakt 
bibliotheeksysteem).

EBS

Momenteel draaien de Vlaams-Brabantse biblotheken voor quasi alle handelingen (uitlenen, inleveren, 
boetesysteem, catalografie, reservaties, lidkaarten- en gelden etc) op de software Aleph, die 
binnenkort niet meer wordt ondersteund. Aleph was het provinciaal bibliotheeksysteem, ontwikkeld 
door en voor de provincie Vlaams-Brabant. Cultuurconnect rolt momenteel in heel Vlaanderen en 
Brussel een gloednieuwe, eenduidige bibliotheeksoftware uit die Aleph vervangt: Wise. Het is dus de 
bedoeling dat alle Vlaamse en Brusselse bibliotheken overschakelen naar Wise. Bibliotheeksysteem 
Wise moet een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd softwaresysteem bieden voor 
het consolideren van de stabiele werkprocessen in de bibliotheek: bestellen, catalografie, 
inventarisbeheer, lenersadministratie, uitlenen, financieel beheer en rapportage/statistieken. Dit 
grootschalige project rond het eengemaakte bibliotheeksysteem biedt de kans om:

 verschillende bibliotheeksystemen te vervangen door één modern, gemeenschappelijk 
systeem;

 de samenwerking tussen bibliotheken te versterken;
 een betere dienstverlening aan te bieden aan de leners;
 het onderhoud efficiënter en goedkoper te maken door schaalvoordeel;
 verder te innoveren.

Wise werd reeds in gebruik genomen in de provincies Limburg en Oost- en West-Vlaanderen. In het 
voorjaar van 2021 zijn Vlaams-Brabant en Brussel aan de beurt; de eerste stappen zijn deze zomer 
gezet en bibliotheek Halle is samen met de collega's van de Regiobib volop bezig met de 
voorbereidingen voor implementatie.

EBS en het dienstreglement

Instappen in Wise kan op verschillende niveau's gebeuren. Het laagste niveau biedt weinig tot geen 
mogelijkheden (de bibliotheek staat alleen en doet alles op eigen houtje zonder enige samenwerking; 
het spreekt voor zich dat dit niveau op het vlak van huidige en toekomstige dienstverlening weinig te 
bieden heeft), het hoogste niveau biedt een ver doorgedreven systeem van samenwerking. 
Daartussen zitten nog 5 andere niveaus, die gradueel meer mogelijkheden bieden naar samenwerking 
en vooral ook naar dienstverlening voor onze burgers. De Regiobib opteert om in te stappen in niveau 
3a. Vanuit dit niveau is het namelijk nog mogelijk om door te groeien naar hogere niveau's met 
meerdere mogelijkheden. Lagere niveau's bieden deze doorgroeikans niet, behoudens extra 
instapkosten. 
Niveau 3a biedt o.m. de mogelijkheden tot:

 1 lidmaatschap: automatisch lid van alle bibs in de regio

 uitleningen van alle bibs in Mijn Bibliotheek binnen de regio

 1 financiële organisatie: overal betalen en onderling verrekenen (opmerkinge: de gesprekken 
hieromtrent zijn momenteel lopende)
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De niveau's waarnaar zonder kosten kan doorgegroeid worden, bieden o.m. de mogelijkheid om 
exemplaren binnen te brengen, te reserveren en op te halen in alle bibliotheken van de regio, 
ongeacht waar je het exemplaar (binnen de regio) hebt uitgeleend of aangevraagd.

Cultuurconnect dient per regio de software te configureren volgens het gewenste niveau. Dat 
configureren impliceert dat elk niveau bepaalde vormen van samenwerking vereist. Indien de 
bibliotheken van de samenwerking bijv. niet met een gelijkaardig boete- of reservatiesysteem werken, 
wordt er een toekomstige samenwerking rond het inleveren of reserveren meteen gehypothekeerd. 
Vanaf niveau 2 is een gemeenschappelijk dienstreglement dan ook een vereiste. Dit betekent dat om 
te kunnen instappen in niveau 3a, de Regiobib een gemeenschappelijk dienstreglement moet hebben.

Tot stand komen gemeenschappelijk dienstreglement

Het reglement dat voorligt werd in overleg tussen de verschillende regiobibliotheken en 
Cultuurconnect (aanbieder Wise) opgesteld. Het reglement laat een beperkte ruimte om voor 
bepaalde elementen per bibliotheek nog eigen keuzes te maken. Zo is dat bijvoorbeeld het geval voor 
eventuele doelgroepentarieven. Die zijn vaak heel lokaal bepaald. Openingsuren worden nooit in het 
reglement vermeld (dat is ook momenteel zo niet). Die worden afzonderlijk goedgekeurd en 
gecommuniceerd, om een flexiblere werking te handhaven. Daarnaast zijn openingsuren natuurlijk 
ook heel verschillend van bib tot bib.

Het voorliggend reglement vervangt dus alle bestaande individuele dienstregelementen binnen de 
steden en gemeenten die lid zijn van de Regiobib en geldt als enige dienstregelement. In het vroegere 
gebruikersreglement van de Halse bib stonden ook de kosten voor printen en kopiëren opgenomen. 
Gezien deze niet in het gemeenschappelijk dienstreglement opgenomen zijn, wordt hiervoor een 
afzonderlijk retributiereglement opgesteld.

Belangrijkste wijzigingen

1) Het systeem van telaatgelden wijzigt.

2) De tweede wijziging betreft het lidgeld, dat pas betaald moet worden vanaf 26 jaar. In het huidige 
reglement is dit 18 jaar.

3) Tot slot wijzigt de uitleentermijn voor sprinters.

De artikels in het reglement die handelen over privacy en juridische maatregelen bij wangedrag 
werden juridisch en op het vlak van informatieveiligheid afgetoetst met de jurist van de stad Halle en 
de informatieveiligheidsadviseur.

Advies en motivering
Het voorliggend regionaal reglement zal het huidige dienstreglement van de stad Halle vervangen, 
aangevuld met een retributiereglement voor kopiëren en printen. In vergelijking met het huidige 
dienstreglement zijn er in het nieuwe reglement 3 significante wijzigingen. De telaatgelden, het 
optrekken van de leeftijd voor het betalen van lidgeld, en de uitleentermijn voor de categorie 
sprinters.

Telaatgeldensysteem

De eerste aanpassing in het voorliggend gemeenschappelijk reglement bedraagt voor de Halse 
bibliotheek de wijziging van het telaatgeldensysteem (de boetes).

Halle hanteert sinds 2017 volgend telaatgeldensysteem:
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-men ontvangt 3 dagen voor inleverdatum een attendering

-men betaalt de 14de dag na de herinnering een forfaitaire kost van 10 euro

-men betaalt de 14de dag na de 1ste factuur een forfaitaire kost van 20 euro

-men betaalt de 28ste dag na de 2de factuur 20 euro + volledige vergoeding van de materialen

-bij niet betaling wordt de factuur verder afgehandeld via de financiële dienst.

-voor de sprinters (populaire werken met een kortere uitleentermijn) geldt een halvering van deze 
termijnen.

Een gelijkaardig systeem is niet mogelijk in Wise omdat er met een boetebedrag per materiaal moet 
gewerkt worden, en er was een variatie in boetesystemen binnen de Regiobib waardoor consensus 
moest gezicht worden. De Regiobib kwam in samenspraak met Cultuurconnect overeen om in het 
nieuwe gebruikersreglement volgend democratisch telaatgeldensysteem te voorzien:

-het telaatgeld bedraagt 0,30 euro per week per materiaal

-3 dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de lezer een attendering

-1 dag na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een eerste aanmaning verstuurd

-8 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een tweede aanmaning verstuurd

-22 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een materiaalvergoedingsnota verstuurd met 
telaatgeld, portkosten en de winkelprijs van het achterstallige materiaal

-50 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een eindfactuur verstuurd en gaat de 
afhandeling verder via de financiële dienst.

Attenderingen gebeuren maximaal per mail, indien geen mailadres gekend wordt 1 euro aangerekend 
voor de verzending van de brief. Materiaalvergoedingsnota's worden steeds per brief verstuurd.

De leeftijd vanaf wanneer lidgeld betaald wordt

Momenteel betalen bibgebruikers lidgeld vanaf 18 jaar. Binnen de Regiobib werd besloten deze leeftijd 
op te trekken naar 26 jaar, conform systemen zoals GoPass (NMBS). We merken namelijk dat we 
jongeren na het afstuderen aan de middelbare school gemakkelijk verliezen als klant van de bib. 
Bovendien gaat het in de leeftijdscategorie 18-25 jaar over studenten, werkzoekenden of prille 
werkers, aan wie wij een laagdrempelig tarief willen aanbieden. Ook past deze leeftijdsverhoging in 
onze toekomstvisie om een laagdrempelige thuis te zijn voor alle Hallenaren.

De uitleentermijn van de sprinters

Halle heeft een afzonderlijk  "sprinter"-systeem. Sprinters zijn nieuwe, populaire, veel gevraagde 
werken die om die reden slechts 2 weken ontleend mogen worden. In de andere bibliotheken van de 
regio heeft men uiteraard ook deze categorie in het aanbod, maar kiest men voor een gelijke 
uitleentermijn met andere werken. Het regioreglement voorziet een gelijke uitleentermijn voor alle 
werken, dus ook voor sprinters. Bib Halle is deze wijziging genegen omdat de uitleentermijn van 2 
weken vaak als te kort wordt ervaren. Bovendien zullen sprinters nu wel reserveerbaar worden.

In het huidige dienstreglement van de stad staat tevens nog vermeld dat de bibliothecaris klanten kan 
verwijderen uit de bib. Dit werd opgenomen met de juriste van de stad en dit kan dus eigenlijk in 
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praktijk niet. Vandaar het advies om in het huidige reglement op te nemen dat 
bibliotheekmedewerkers kunnen vragen om het gebouw te verlaten. Zo men dat niet doet en men het 
storend gedrag blijft stellen, wordt de politie gebeld.

Bibliotheek Halle vindt het belangrijk om in de toekomst nog meer te investeren in samenwerking, 
dienstverlening en de nieuwe mogelijkheden die het nieuwe EBS (WISE) zal bieden en wenst daarom 
het nieuwe regionale dienstreglement goed te keuren, zodat op het meeste kansen creërend niveau in 
EBS kan ingestapt worden.

Het nieuwe dienstreglement vervangt van zodra goedgekeurd het huidige dienstreglement van bib 
Halle en de wijzigingen zullen uitvoerig gecommuniceerd worden naar de burger toe.

Juridische gronden
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 6 november 2020

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Beleidsinformatie
 Leefbaar en beleving > B2 Veelzijdig vrijetijdsaanbod > 4 Boeiend vrijetijdsaanbod

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies
Voor het eventueel aanrekenen van kosten voor het printen en nemen van kopies zoals voorzien in 
het vorige reglement dient er een retributiereglement opgemaakt te worden.

Besluit
Artikel 1
Akkoord te gaan met het nieuwe, regionale dienstreglement voor de bibliotheek van Halle.

Bijlagen
1. Regiobib dienstreglement.pdf

Gekoppelde besluiten
 2018_CBS_00368 - Regiobib - Goedkeuring samenwerkingsnota - Goedkeuring
 2020_CBS_01455 - Bibliotheekreglement - Wijziging naar gemeenschappelijk dienstreglement 

regiobib i.k.v. overstap naar EBS - Goedkeuring
 2017_GR_00158 - Invoering cashvrije bibliotheek - Aanpassing sancties bij laattijdig inleveren - 

Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


