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Zitting van 23 april 2019
Vrije Tijd/Bibliotheek

Goedgekeurd

15 2019_GR_00116 Bibliotheek Hasselt Limburg - Nieuw 
gebruikersreglement en retributiereglement i.k.v. 
het EBS - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; de heer Frank 
Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de heer Michel Froidmont, 
gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, 
gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom 
Vandeput, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; de heer Peter 
Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert 
Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; de heer Hans 
Similon, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan 
Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, 
gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, 
gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Joske Dexters, schepen; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer 
Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de 
heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-
algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 29 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Lut Creemers; Kim De Witte; Rik 
Dehollogne; Frank Dewael; Habib El Ouakili; Guido Fissette; Michel Froidmont; 
Carlo Gysens; Inge Hendrikx; Lies Jans; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; 
Laurence Libert; Raf Martens; Dymfna Meynen; Bart Moors; Silvie Nickmans; Koen 
Ooms; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin Schouterden; Hans Similon; 
Brigitte Smets; Frank Troosters; Steven Vandeput; Dietrich Vandereyken; Joost 
Venken
- 8 onthouding(en): Ivo Belet; Tom Cox; Pieter Cuppens; Stefan Hendrickx; 
Maryam Jamshid; Peter Liefsoens; Karolien Mondelaers; Tom Vandeput

Beschrijving

Aanleiding en context

GEMEENTERAAD BESLUIT
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In 2004 startten de provincies met de uitbouw van de provinciale 
bibliotheeksystemen (PBS). Via PBS werd een geautomatiseerd systeem voor de 
uitbouw van collecties, lenersadministratie en circulatie uitgebouwd.

Als gevolg van de afslanking van de provincies werden de provinciale 
bibliotheeksystemen op 1 januari 2018 in opdracht van de Vlaamse overheid 
overgedragen aan Cultuurconnect vzw. 

In de periode 2018 – 2022 zullen de provinciale bibliotheeksystemen stapsgewijs 
per provincie vervangen worden door en geïntegreerd worden in de eengemaakte 
bibliotheeksystemen (EBS). De Limburgse openbare bibliotheken migreren als 
eerste naar het EBS in 2019. 

BHL migreerde tussen 20 maart 2019 – 25 maart 2019 naar het EBS. 

In haar zitting d.d. 7 maart 2019 keurde het CBS het plan van aanpak van BHL 
goed en nam kennis van de administratieve gevolgen van het EBS, m.n. de 
overeenkomst die met Cultuurconnect wordt afgesloten i.k.v. het EBS enerzijds; 
en het nieuwe gebruikersreglement en het bijhorend retributiereglement van 
BHL anderzijds (zie gekoppeld besluit 2019_CBS_00911). 

De inhoud en modaliteiten van de overeenkomst die wordt afgesloten met 
Cultuurconnect zijn momenteel nog in onderhandeling. De 
samenwerkingsovereenkomst wordt later dit jaar ter goedkeuring voorgelegd aan 
de GR. 

Via deze nota vraagt BHL de goedkeuring van de GR voor:

1. het nieuwe gebruikersreglement;
2.  het bijhorende retributiereglement.

BHL stelde het nieuwe gebruikersreglement en het bijhorende retributiereglement 
op in samenwerking met de betrokken stadsdiensten, de dienst Financiën, en Karin 
Vos, Data Protection Officer van Interleuven.

De bijhorende privacyverklaring waarnaar wordt verwezen in het 
gebruikersreglement wordt actueel gehouden op de website van de BHL.

 

Argumentatie
1. Nieuw gebruikersreglement

Het nieuwe EBS zorgt voor een innovatie en verdere digitalisering van het Vlaamse 
bibliotheeklandschap. Op deze manier kunnen bibliotheken meer kostenefficiënt 
werken en een betere dienstverlening bieden aan bibliotheekgebruikers.

De omschakeling naar het nieuwe bibliotheeksysteem betekent dat BHL een nieuw 
gebruikersreglement kan opstellen, waarin een aantal inhoudelijke en vormelijke 
wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement worden doorgevoerd. Tevens 
is er een tekstuele uitbreiding voorzien inzake de vigerende regelgeving rond de 
GDPR.

 a. Inhoudelijke wijzigingen
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  Lidmaatschap is geldig in Bibliotheek Hasselt Limburg, vestiging 
Dusart en vestiging Kuringen. Structurele of projectmatige 
samenwerkingen met andere bibliotheken zijn voorwerp van een 
beleidsbeslissing. Binnen PBS-Limburg hadden beide vestigingen van BHL 
samenwerkingsverbanden met andere PBS-bibliotheken en deelden zij 
een gezamenlijk gebruikersreglement. Omwille van de complexiteit van de 
migratie van BHL naar het EBS en omwille van een efficiënter 
inkomstenbeheer voor de stad Hasselt is dit niet meer mogelijk.

 Kortingstarief lidmaatschap (2,50 euro i.p.v. 5,00 euro) mogelijk voor de 
onderstaande groepen.  

-          Hasselaren 

-          Structurele partners van BHL, zoals de Limburgse instellingen 
voor hoger onderwijs (UHasselt, PXL en UCLL)

-          Onderwijs - jeugdwerking: onderwijzend personeel en begeleiders 
uit erkende maatschappelijke instellingen

 Onmiddellijke betaling van openstaande bedragen, een jaarlijkse 
registratienota vanaf 5,00 euro, een materiaalvergoedingsnota bij 
beschadiging of verlies van materialen 

In het PBS kon de bibliotheekgebruiker gebruik maken van een systeem 
van kredietopbouw waarbij men pas vanaf 5,00 euro hoefde te betalen. 
Binnen het EBS dienen openstaande bedragen, zoals telaatgeld, 
reservatiekosten, ..., onmiddellijk te worden betaald. Leners kunnen geen 
gebruik meer maken van de dienstverlening van BHL totdat alle 
openstaande bedragen zijn betaald. 

Voor openstaande bedragen vanaf 5,00 euro ontvangt de 
bibliotheekgebruiker een jaarlijkse registratienota en wordt verzocht de 
gemaakte kosten te vereffenen.

Bij beschadiging of verlies van de door de bibliotheekgebruiker uitgeleende 
collectiematerialen, ontvangt de bibliotheekgebruiker een 
materiaalvergoedingsnota en wordt verzocht de kosten te vereffenen.

 

b. Vormelijke wijzigingen

Mede als gevolg van de inhoudelijke aanpassingen aan het gebruikersreglement 
onderging een aantal artikels vormelijke aanpassingen, zoals een wijzing van 
volgorde en/of een verduidelijking van de omschrijving.

 

c. Uitbreiding m.b.t. GDPR

Het artikel rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uitgebreid 
met de privacyverklaring van de stad Hasselt i.k.v. de vigerende GDPR-
regelgeving. 
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Om het nieuwe gebruikersreglement conform aan de nieuwe privacywetgeving 
te maken, heeft BHL advies ingewonnen bij en samengewerkt met Karin Vos, DPO 
van Interleuven. De privacyverklaring van BHL waarnaar wordt verwezen in het 
gebruikersreglement is de versie d.d. 25 mei 2018. Er zullen nog wijzigingen 
worden toegebracht aan deze privacyverklaring conform de afspraken die worden 
gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst i.k.v. het EBS met Cultuurconnect 
vzw. Deze overeenkomst is momenteel nog in onderhandeling. De definitieve 
versie wordt op een latere datum ter goedkeuring voorgelegd aan de GR.  

 2. Retributiereglement

Naast een nieuw gebruikersreglement voert BHL ook een nieuw 
retributiereglement in. De tarieven die BHL hanteert worden weergegeven in dit 
reglement (zie bijlage). Het retributiereglement werd opgesteld door de dienst 
Financiën in nauwe samenwerking met BHL.

De drempel voor lidmaatschap en basisdiensten is laag. Verloren materialen, 
beschadigde materialen of materialen die te laat worden teruggebracht dienen 
vergoed te worden in functie van de maatschappelijke opdracht van BHL. 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §1 van het decreet lokaal bestuur

Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt 
de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
aangelegenheden, vermeld in artikel 2.

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Financiële informatie
Binnen het EBS verwacht BHL dat haar inkomsten van lidgelden en telaatgelden 
hoger zullen liggen dan binnen het PBS. Daar 2018 en 2019 overgangsjaren waren 
en zijn, zouden de cijfers van deze werkingsjaren een vertekend beeld geven. Er 
kan pas een concrete inschatting van de inkomsten van lidgelden en telaatgelden 
worden gemaakt vanaf 2020, wanneer EBS al een jaar draait.

De inkomsten van BHL worden op de volgende budgetten beheerd:

Vestiging Dusart:

 Lidgelden en telaatgelden: 
o Actienummer: 2019180281
o Ramingsnummer: 20191800109

Vestiging Kuringen:

 Lidgelden en telaatgelden: 
o Actienummer: 2019180202
o Ramingsnummer: 20191800105

 

Advies
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Financieel advies - Ontvangsten
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het nieuwe gebruikersreglement van Bibliotheek Hasselt 
Limburg goed.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt het nieuwe retributiereglement van Bibliotheek Hasselt 
Limburg goed.

Bijlagen
1. 20190312__Gebruikersreglement_met_bijlages.pdf
2. 20190311_Retributiereglement_BHL_aanpassingenFIN.pdf

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_00911 - Bibliotheek Hasselt Limburg - Omschakeling van het 

provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem 
(EBS) - Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



          Gebruikersreglement BHL 
 
           
    

 

 

GEBRUIKERSREGLEMENT  

BIBLIOTHEEK HASSELT LIMBURG 

 

 

 

Een bibliotheek neemt een belangrijke rol op in een 

democratische samenleving. Het is een centrale 

ontmoetingsplaats waar mensen toegang krijgen tot een 

gedrukt en digitaal aanbod aan informatie en literatuur in de 

vorm van boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften en kranten, het 

internet en nog zo veel meer. Het principe van gratis 

materialen lenen en ze na gebruik terug te brengen, zodat 

anderen ook van deze materialen gebruik kunnen maken, 

maakt van de bibliotheek één van de meest bekende 

vormen van deeleconomie. Tegenover een lage 

lidmaatschapsbijdrage staat een veelheid aan collecties, 

materialen en dienstverlening. Hierdoor blijft het aanbod van 

Bibliotheek Hasselt Limburg laagdrempelig en is het 

toegankelijk voor een groot publiek. Er worden geen extra 

kosten aangerekend wanneer de gebruiker zorg draagt voor 

de materialen en deze allemaal tijdig en in goede staat 

inlevert. 

Artikel 1 - Gebruikersreglement 
Dit reglement is van toepassing in Bibliotheek Hasselt Limburg, 

afkorting BHL, die de volgende vestigingen omvat: 

- vestiging Dusart, Martelarenlaan 17, 3500 Hasselt; 

- vestiging Kuringen, Joris van Oostenrijkstraat 55, 3511 

Hasselt-Kuringen. 

Artikel 2 - Openingstijden en sluitingsdagen  
De openingstijden en sluitingsdagen van Bibliotheek Hasselt 

Limburg zijn vastgesteld door het college van burgemeester en 
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schepenen en zijn raadpleegbaar via bibliotheek.hasselt.be. Zij worden tijdig 

gecommuniceerd via de diverse communicatiekanalen van de stad Hasselt en 

Bibliotheek Hasselt Limburg.  

 

Artikel 2 - Toegankelijkheid 
Bibliotheek Hasselt Limburg is vrij toegankelijk. Kinderen jonger dan 12 jaar worden 

begeleid door een volwassene. 

De aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar.  

Voor het raadplegen van archieven, magazijncollecties en bijzondere collecties, is 

een lidkaart en/of toezicht van het bibliotheekpersoneel vereist. Alleen wie 30 

minuten voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig is, kan op de volledige 

dienstverlening rekenen. 

Artikel 3 - Lidmaatschap en dienstverlening  
Een lidmaatschap verkrijgt men op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke 

verblijfsvergunning, en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het 

lidmaatschap zijn retributietarieven verbonden. Een minderjarige schrijft zich in onder 

de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. 

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk: de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor 

het gebruik van zijn lidkaart. De lidkaart mag niet door andere personen gebruikt 

worden.  

Veranderingen van contactgegevens deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee 

en verlies of diefstal van de lidkaart meldt hij meteen aan de bibliotheek. Om misbruik 

te vermijden, wordt de verloren gemelde lidkaart onmiddellijk geblokkeerd. Bij verlies 

van de kaart zonder melding aan het bibliotheekpersoneel blijft de lener 

verantwoordelijk voor eventueel misbruik. 

Het lidmaatschap geeft recht op het reserveren en lenen van materialen, het 

raadplegen van analoge en digitale informatie en van de magazijncollecties, het 

gebruik van de internetpc’s, kopieerapparaten, printers, scanners, microfilmlezer, wifi 

en andere apparaten die ter beschikking worden gesteld. Via het lidmaatschap krijgt 

de bibliotheekgebruiker eveneens toegang tot de sanitaire voorzieningen van de 

bibliotheek.  

In het kader van de leesbevorderingsopdracht van de bibliotheek zijn een aantal 

voorzieningen en diensten voorbehouden voor onderwijs, jeugdwerking en structurele 

partners van Bibliotheek Hasselt Limburg. Hiertoe gelden aangepaste regelingen. 

Verminderd tarief is het voorwerp van beleidsmaatregelen van het stadsbestuur en 

wordt vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen.  

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van elke vestiging 

van Bibliotheek Hasselt Limburg volgt de bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het 

personeel. 

De bibliotheekgebruiker kan ter plaatse voor algemene informatie en begeleiding 

steeds een beroep doen op het personeel. 
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De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek voor lidmaatschap en diensten, 

worden door de gemeenteraad van Hasselt vastgesteld in een stedelijk 

retributiereglement. Het retributiereglement is raadpleegbaar op 

bibliotheek.hasselt.be.  

 

Artikel 4 - Te lenen materialen  
In Bibliotheek Hasselt Limburg mag elk lid de volgende aantallen materialen uitlenen. 

• Kinderen (tot 12 jaar) 

40 materialen in totaal 

maximaal 20 materialen per materiaalsoort 

uitzonderingen: maximaal 5 informatieve materialen in de 

volwassenafdeling, 2 ‘TOP 10’ exemplaren, 5 vertelplaten, 5 games 

 

• Jongeren (12 tot 18 jaar) en volwassenen 

40 materialen in totaal 

maximaal 20 materialen per materiaalsoort  

uitzonderingen: maximaal 2 ‘TOP 10’ exemplaren, 5 vertelplaten, 5 

games, 1 e-reader per adres (vanaf 18 jaar) 

 

Deze aantallen kunnen aangepast worden in functie van het collectieaanbod, bij 

speciale acties, of voor onderwijs, jeugdwerking en structurele partners van 

Bibliotheek Hasselt Limburg.   

Artikel 5 - Te raadplegen materialen  
Bepaalde materialen mogen niet worden uitgeleend en mogen enkel volgens de 

richtlijnen van het personeel worden geraadpleegd. Het betreft hier o.m. 

referentiecollecties, erfgoedcollecties, kranten, kostbare materialen, e.a.  

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid materialen 
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen en moet de 

materialen controleren op beschadiging en volledigheid, alvorens de bibliotheek te 

verlaten. Bij twijfel verwittigt de lener het personeel om te vermijden dat hij zelf 

aansprakelijk wordt gesteld. De materialen mogen niet verder, aan derden, worden 

uitgeleend. Bibliotheek Hasselt Limburg is niet aansprakelijk voor eventuele schade 

aan hardware of software van de lener door gebruik van geleende audiovisuele 

materialen, games en e-readers. 

Artikel 7 - Auteurswet  
De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige 

verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij 

de gebruiker. 
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Artikel 8 - Verlies, beschadiging 
Voor beschadiging of verlies van materialen betaalt de lener een vergoeding: zie 

retributiereglement.  

Artikel 9 - Leentermijn en verlengen 
De leentermijn bedraagt 3 weken (21 dagen). 

Verlengen kan tot 2 keer per geleend materiaal voor een periode van 3 weken, met 

dus een totale uitleenperiode van maximaal 9 weken (63 dagen). Verlengen van de 

uitleentermijn kan enkel wanneer de betrokken materialen niet gereserveerd zijn voor 

een andere bibliotheekgebruiker. Materialen verlengen kan tijdens de openingsuren 

in de bibliotheek en telefonisch, of 24/24 via de online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’. 

De lener neemt hiertoe zelf het initiatief. 

In Bibliotheek Hasselt Limburg kan de leentermijn van bepaalde materialen/collecties 

afwijken van de leentermijn van 21 dagen. De leentermijn kan ook worden aangepast 

in het kader van bepaalde acties of voor onderwijs, jeugdwerking en/of structurele 

partners van de bibliotheek.  

 

De verlengtermijn kan afwijken voor bepaalde collecties/materialen of in specifieke 

situaties, voor onderwijs, jeugdwerking, voor structurele partners van Bibliotheek 

Hasselt Limburg, bij acties.  

Artikel 10 - Overschrijden leentermijn 
Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding alsook administratieve 

kosten. Het telaatgeld gaat in op de dag na het verstrijken van de leentermijn en blijft 

oplopen zolang de materialen niet ingeleverd worden. De uiterste inleverdatum staat 

steeds vermeld op het uitleenticket of is te raadplegen via de toepassing ‘Mijn 

Bibliotheek’. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de 

uitleenadministratie beslissend. Indien de lener na twee herinneringsbrieven voor de 

openstaande uitleningen nog geen gevolg geeft aan de oproep, krijgt hij een 

materiaalvergoedingsnota waarin gevraagd wordt om de niet-ingeleverde materialen 

te vergoeden.  

De materialen of schulden kunnen worden teruggevorderd via gerechtelijke weg. 

Tarieven telaatgeld en herinneringsbrieven, materiaalvergoedingsnota en 

vervangingskostprijs: zie retributiereglement. 

Artikel 11 - Registratienota voor openstaande bedragen 
Vanaf een openstaand bedrag van 5,00 euro (bv. telaatgeld, reservatiekosten; 

uitgezonderd lidgeld en de materiaalvergoedingsnota voor niet-ingeleverde 

materialen) ontvangt de bibliotheekgebruiker jaarlijks een ‘registratienota voor 

openstaande bedragen’.  
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De schulden kunnen worden teruggevorderd via gerechtelijke weg.  

Tarieven registratienota: zie retributiereglement. 

Artikel 12 - Openstaande bedragen 
De lener kan geen gebruik meer maken van de dienstverlening van de bibliotheek 

totdat hij alle openstaande kosten heeft betaald.  

Zie gebruikersreglement.  

 

Artikel 13 - Reserveren  
Alleen materialen die uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden.  

De lener kan gelijktijdig maximaal 5 materialen reserveren. De hieraan verbonden 

kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde 

materialen.  

Tarieven reservering: zie retributiereglement. 

Artikel 14 - Interbibliothecair leenverkeer (IBL) 
De bibliotheekgebruiker kan materialen uit andere bibliotheken aanvragen via het 

interbibliothecair leenverkeer. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de 

lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.  

Tarieven IBL: zie retributiereglement. 

Artikel 15 - Overlast 
De bibliotheekgebruiker houdt zich aan de richtlijnen van het personeel en in het 

bijzonder aan de volgende bepalingen: 

• de sfeer in de bibliotheek wordt niet verstoord; 

• de bibliotheekcollecties- en faciliteiten worden met respect behandeld; 

• de privésfeer van de andere bezoekers wordt niet verstoord; 

• telefoneren is enkel toegelaten in bepaalde aangeduide ruimtes; 

• eten en roken zijn niet toegelaten; 

• drinken is toegelaten in bepaalde aangeduide ruimtes; 

• dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentiehonden; 

• kinderen jonger dan 12 jaar worden begeleid door een volwassene, de 

begeleider is gedurende het hele bibliotheekbezoek verantwoordelijk voor de 

kinderen. 

Bij het niet naleven van de richtlijnen van het personeel of van bovenstaande 

bepalingen, krijgt de bibliotheekgebruiker een verwittiging van een 

bibliotheekmedewerker. Bij aanhoudende overlast, wordt de bibliotheekgebruiker de 

toegang tot de bibliotheek ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige 

overlast, kan de bibliotheekgebruiker voor langere periode de toegang tot de 

bibliotheek ontzegd worden: zie artikel 19. 
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Artikel 16 – Gebruik vestiairekasten 
De bibliotheekgebruiker wordt aangemoedigd om spullen, zoals tassen, 

boekentassen, jassen, e.d., op te bergen in de vestiairekastjes. Waardevolle spullen, 

zoals portefeuille, gsm, laptop e.d. worden best niet onbewaakt achtergelaten . De 

volgende zaken mogen niet in de vestiairekastjes achtergelaten worden: etenswaren 

en bederfbare producten, paraplu’s. 

Enkel bibliotheekgebruikers mogen gebruik maken van de vestiairekastjes tijdens de 

duur van hun bibliotheekbezoek.  

De gebruiker van de vestiairekastjes is zelf verantwoordelijk voor het onthouden van 

zijn cijfercode en voor het leegmaken van zijn vestiairekastje na het 

bibliotheekbezoek. Bij het vergeten van deze code zal de bibliotheekgebruiker 

moeten kunnen bewijzen dat de inhoud van het kastje zijn eigendom is. 

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor achtergelaten of verloren 

eigendommen, diefstal of schade aan persoonlijke bezittingen die in de kastjes 

opgeborgen werden. 

Alles wat in de vestiaire achtergelaten wordt, moet de dag zelf, 15 minuten voor 

sluitingstijd van de bibliotheek, afgehaald worden. De kastjes worden elke avond bij 

het sluiten van de bibliotheek leeggemaakt uit veiligheidsoverwegingen. 

Achtergelaten spullen worden maximaal 3 maanden bewaard en kunnen enkel 

tijdens de openingsuren worden afgehaald. Indien achtergelaten spullen na een 

periode van 3 maanden niet zijn opgehaald, worden ze aan een 

liefdadigheidsinstelling geschonken. Bederfbare en reeds bedorven producten 

worden elke dag na de sluiting van de bibliotheek vernietigd. 

Artikel 17 - Ongevallen, verlies en diefstal van persoonlijke 

spullen 
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en voor verlies of 

diefstal van persoonlijke spullen van de bibliotheekgebruikers in en rond het gebouw. 

Artikel 18 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van 

toepassing. Bibliotheek Hasselt Limburg handelt conform haar privacyverklaring. De 

privacyverklaring van Bibliotheek Hasselt Limburg kan geraadpleegd worden via de 

website (https://hasselt.bibliotheek.be/privacyverklaring) of kan opgevraagd worden 

via het onthaal van de beide vestigingen van de BHL.  
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Artikel 19 - Akkoord met het reglement 
Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met 

dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving. Het reglement is 

steeds raadpleegbaar op bibliotheek.hasselt.be.  

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de verantwoordelijke van de 

bibliotheek, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen. Het 

college van burgemeester en schepenen kan op voorstel van de verantwoordelijke 

van de bibliotheek het lidmaatschap tijdelijk of definitief intrekken en de toegang tot 

de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt naar de 

bepalingen i.v.m. het gebruik van de bibliotheek. De betrokkene wordt hiervan 

schriftelijk in kennis gesteld. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de 

Bibliotheekraad Hasselt van de stad Hasselt.  

In afwachting van de uitspraak in beroep blijft de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen van kracht. 

Artikel 20 - Inwerkingtreding reglement 
Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 mei 2019. 

Vastgesteld door de gemeenteraad van de stad Hasselt op 23 april 2019. 
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Openingstijden en sluitingsdagen Bibliotheek Hasselt Limburg 

 

OPENINGSUREN 

Dusart 

• van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur 

• zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 

Tijdens de zomervakantie (juli en augustus) sluiten we elke dag een 

uurtje vroeger. 

Kuringen 

• van dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur 

• zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.30 uur 

 

SLUITINGSDAGEN 

Bibliotheek Hasselt Limburg is gesloten op de volgende dagen. 

• 1 januari (nieuwjaarsdag) 

• Pasen en paasmaandag 

• O.L.H.-Hemelvaart 

• Pinksteren en pinkstermaandag 

• 1 mei (Feest van de Arbeid) 

• 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) 

• 21 juli (Nationale Feestdag) 

• 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart) 

• 1 november (Allerheiligen) 

• 11 november (Wapenstilstand) 

• 24 december 

• 25 december (Kerstmis) 

• 31 december 

 

Daarnaast kunnen in functie van lokale of stedelijke evenementen of 

feestdagen, teambuilding of vorming, vakantieperiodes en/of brugdagen, 

extra sluitingsdagen en/of aangepaste openingstijden worden ingevoerd. 

Wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd via de communicatiekanalen 

van Bibliotheek Hasselt Limburg.   
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Retributiereglement Bibliotheek Hasselt Limburg  

 
Een bibliotheek neemt een belangrijke rol op in een democratische samenleving. Het is een 

centrale ontmoetingsplaats waar mensen toegang krijgen tot een gedrukt en digitaal aanbod 

aan informatie en literatuur in de vorm van boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften en kranten, het 

internet en nog zo veel meer. Het principe van gratis materialen lenen en ze na gebruik terug 

te brengen, zodat anderen ook van deze materialen gebruik kunnen maken, maakt van de 

bibliotheek één van de meest bekende vormen van deeleconomie. Tegenover een lage 

lidmaatschapsbijdrage staat een veelheid aan collecties, materialen en dienstverlening. 

Hierdoor blijft het aanbod van Bibliotheek Hasselt Limburg laagdrempelig en is het 

toegankelijk voor een groot publiek. Er worden geen extra kosten aangerekend wanneer de 

gebruiker zorg draagt voor de materialen en deze allemaal tijdig en in goede staat inlevert. 
 

 

 

Artikel 1 

Vanaf 1 mei 2019 wordt er een retributie geheven voor de bibliotheek Hasselt Limburg.  

 

Artikel 2 

De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de lidkaart. Wanneer de lidkaart op naam staat van 

een minderjarige is de retributie verschuldigd door de ouder of voogd.  

 

Artikel 3 

De lener kan geen gebruik meer maken van de dienstverlening van de bibliotheek totdat hij alle 

openstaande kosten heeft betaald.  

 

Artikel 4 

De retributie bedraagt:  

 

4.1. Lidmaatschap 

Personen jonger dan 18 jaar Geen bijdrage 

Personen vanaf 18 jaar 5,00 euro 

Hasselaren 2,50 euro 

Structurele partners van Bibliotheek Hasselt Limburg (Limburgse 

instellingen hoger onderwijs) 

2,50 euro 

Onderwijs – jeugdwerking: onderwijzend personeel en 

begeleiders uit erkende maatschappelijke instellingen 

2,50 euro 

Nieuwe lidkaart, bij verlies of diefstal 2,50 euro 

 

 

4.2. Lenen en reserveren van materialen van BHL 

Lenen van materialen gratis 

Reserveren van materialen 1,50 euro / materiaal 

 

 

4.3. Lenen bij andere bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer) 

Lenen bij een andere Belgische openbare bibliotheek Prijs aangerekend 

door de uitlenende 

instelling + interne 

administratiekosten 
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Lenen bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek Prijs aangerekend 

door de uitlenende 

instelling + interne 

administratiekosten 

Lenen bij een buitenlandse bibliotheek Prijs aangerekend 

door de uitlenende 

instelling + interne 

administratiekosten 

Aanvraag kopieën van een binnen- of buitenlandse bibliotheek Prijs aangerekend 

door de uitlenende 

instelling + interne 

administratiekosten 

 

 

4.4. Laattijdig terugbrengen van materialen 

Het ‘telaatgeld’ wordt aangerekend vanaf de eerste dag na de uiterste inleverdatum. 

Overschrijden uiterste inleverdatum 0,10 euro / materiaal / dag 

Versturen herinneringsbrief 1,50 euro 

Versturen herinneringsmail Gratis 

Versturen aangetekende 

materiaalvergoedingsnota 

8,00 euro 

 

 

4.5. Beschadiging van materialen 

Beschadiging van materialen Kosten van de 
herstelling 
en 
aankoopprijs verpakking 

/ materiaal 

! De materialen blijven altijd eigendom van de bibliotheek! 

 

 

4.6. Verlies van materialen 

Materialen uit de jeugd- of jongerencollecties 100% van de reële 

aankoopprijs 

Materialen uit de volwassenencollecties 125% van de reële 

aankoopprijs 

Indien de reële aankoopprijs niet meer achterhaald kan worden, 

worden er standaardprijzen aangerekend: 

• volwassenen fictiematerialen 

• volwassenen non-fictiematerialen 

• volwassenen audiovisuele materialen 

• jeugd- en jongerenmaterialen 

• games 

 

 

18,00 euro 

25,00 euro 

18,00 euro 

15,00 euro 

35,00 euro 

In geval van verlies van een bijlage (vb. kaart van een reisgids, 

begeleidend boekje bij een cd, liedjestekst bij een cd,…) worden 

er standaardprijzen aangerekend.  

Wanneer door verlies van een bijlage het materiaal niet meer 

bruikbaar is, gelden de afspraken voor vergoeding zoals 

hierboven beschreven. 

• kaart van een reisgids 

• cover van een cd/dvd/… 

 

 

 

 

 

 

2,50 euro 

2,50 euro 

Bibliotheek Hasselt Limburg - Nieuw gebruikersreglement en retributiereglement i.k.v. het EBS
gemeenteraad - 23 april 2019

15/16



• begeleidend boekje/liedjestekst bij een cd/dvd/… 

• 3d-bril bij een dvd 

• overige bijlages 

5,00 euro 

2,50 euro 

2,50 euro 

 

! De materialen blijven altijd eigendom van de bibliotheek! 

 

 

4.7. Registratienota voor openstaande bedragen 

Versturen van een registratienota 1,50 euro 

 

 

4.8. Fotokopieën en prints 

Zwart-wit A4 0,20 euro / kopie 

Zwart-wit A3 0,30 euro / kopie 

Kleur A4 0,80 euro / kopie 

Kleur A3 1,50 euro / kopie 

 

 

4.9. Draagtassen 

1 draagtas / nieuw lidmaatschap gratis 

Extra draagtassen  2,00 euro / stuk 

 

 

4.10. Internet 

Gebruik pc met internettoegang gratis  

Gebruik wifi in de bibliotheekgebouwen 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. 

 

Artikel 5 

De retributie dient contant betaald te worden bij het afleveren van het product of van de dienst ofwel 

binnen de termijn zoals bepaald op de factuur.  

 

Artikel 6  

Bij niet-betaling van de retributie zullen ze ingevorderd worden conform artikel 94 van het 

gemeentedecreet. Indien de retributie wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden ingevorderd.  

 

Artikel 7  

Dit reglement vervangt het retributiereglement van 19 december 2017 betreffende de bibliotheek 

Hasselt Limburg met ingang vanaf 1 mei 2019.  

 

Artikel 8 

Het retributiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286,287 en 288 van het decreet 

lokaal bestuur.  
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