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Beknopte samenvatting
Uit het reglement van de bibliotheek: ‘Leden jonger dan 14 jaar kunnen geen romans, strips en speelfilms
uit de volwassenencollectie lenen.’
Jongeren van -14 jaar kunnen op dit ogenblik geen materialen uitlenen uit de volgende volwassenen
collecties: DVD’s, fictie en strips. De volwassenencollecties cd’s en non-fictie zijn daarentegen voor hen
wel opengesteld. Vanuit het Beheersorgaan van de bibliotheek komt de vraag om ook in de
eerstgenoemde collecties de leeftijdgrens weg te halen zodat jongeren ongelimiteerd alle materialen
kunnen uitlenen, mits toestemming van de ouders of voogd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Jongeren van -14 jaar kunnen op dit ogenblik geen materialen uitlenen uit de volgende volwassenen
collecties: DVD’s, fictie en strips. De volwassenencollecties cd’s en non-fictie zijn daarentegen voor hen
wel opengesteld.
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Vanuit het Beheersorgaan van de bibliotheek komt de vraag om ook in de eerstgenoemde collecties de
leeftijdgrens weg te halen zodat jongeren ongelimiteerd alle materialen kunnen uitlenen.
Het is moeilijk om een eenduidige leeftijdgrens te hanteren, niet alle jongeren zijn op eenzelfde leeftijd
even matuur. Bovendien is het belangrijjker om jongeren bij het uitlenen goed te begeleiden dan om hun
keuze door officiele maatregelen aan banden te willen leggen.
Juridische grond
Advies kinderrechtencommissariaat (cfr. bijlage bij dit cbs)
Er blijken geen wettelijke voorschriften die deze beslissing sturen. De adviseur van het
Kinderrechtencommissariaat geeft aan dat er geen juridische gronden zijn om de volwassenencollectie
voor jongeren af te schermen, maar meldt dat het commissariaat voorstander is van een zo breed
mogelijke vrijheid, mét de nodige begeleiding. Dit laatste kan door de jongere mondeling te adviseren,
maar gebeurt ook door de selectie en plaatsing van de collectie.
Argumentatie
** Argumentatie van het Beheersorgaan
De leden van het Beheersorgaan argumenteren dat het moeilijk is om één bepaalde leeftijd als grens te
hanteren. Jongeren kunnen niet over één lijn getrokken worden, sommige zijn op een leeftijd van 12 jaar
al matuur, andere pas veel later. Bovendien daag je jongeren niet uit als je een volwassenencollectie
voor hen ontoegankelijk maakt, of je verplicht de ouders om de materialen op hun kaart uit te lenen en
het zo voor de jongere toch toegankelijk te maken. Tot slot vinden de leden van het Beheersorgaan dat
een goeie begeleiding meer kan opleveren dan het invoeren van restricties, die dan toch vooral
frustrerend werken.
** Ter vergelijking enkele andere bibliotheken in Vlaanderen
We deden een korte marktverkenning bij een 10-tal bibliotheken in de buurt en in de centrumsteden. 8
van hen hanteren wel degelijk leeftijdgrenzen, variërend tussen 12 en 15 jaar, 2 doen dat niet (OudTurnhout en Gent). In kleinere, soms niet ge-automatiseerde, bibliotheken komen alle leners langs de
balie om hun boeken te laten inscannen. Op dat moment kan de bibliotheekmedewerker een stuk advies
geven over het materiaal dat de lener wil meenemen. In een grotere bib (als Turnhout en Gent), gebeurt
dat niet en is er niet altijd een bibliotheekmedewerker in de buurt om bv. jongeren advies te geven.
** Advies van staf en medewerkers van de bibliotheek
We denken dat heel wat ouders (evt. impliciet) verwachten dat de bibliotheek een begeleidende rol bij de
materialenkeuze van jongeren zal spelen. Door de selectie van onze materialen o.b.v. kwaliteitsnormen,
en door een duidelijke plaatsing en signalisatie ervan, gebeurt dat al een stuk. Maar er zijn zeker
momenten en gelegenheden waarop een jongere zijn eigen keuze kan maken en daar geen echt
'toezicht' over is. Om die verantwoordelijkheid niet zomaar los te laten, denken we dat het geen goede
zaak is om de leeftijdbegrenzing rigoureus af te schaffen. We stellen daarom voor om bijkomende
lenerscategoriën te maken (enerzijds met toegang tot de hele collectie of anderzijds met restricties voor
de huidige volwassenencollecties van dvd, strip en fictie); en ouders bij inschrijving van hun kinderen te
vragen tot welke categorie zij toestemming geven. Op die manier kunnen we de komende jaren
evalueren of er een tendens is waarbij jongeren inderdaad ruimere toegang krijgen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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Door de leeftijdgrens voor de ledenkaart van jongeren weg te halen, kunnen ouders voortaan hun
uitleningen ook op de kaart van de jongere zetten. Dat zou twee financiële consequenties kunnen
hebben:
 Kinderen en jongeren betalen geen lidgeld (tot 18 jaar). Ouders die hun materialen systematisch
via de kaart van de jongere uitlenen kunnen zo het betalen van lidgeld omzeilen.
 Kinderen (tot 14 jaar) krijgen geen boetes aangerekend. Ook hier zouden ouders misbruik van
kunnen maken om boetes te omzeilen.
We achten de kans eerder klein dat volwassen leden de kinderkaart systematisch gaan gebruiken om
kosten te omzeilen. We kunnen dit in ons bibliotheeksysteem monitoren wanneer een dergelijk
vermoeden zou ontstaan, en wanneer nodig het nodige doen om dit tegen te gaan.

Besluit
Artikel 1
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van het bibliotheekreglement; meer bepaald hoofdstuk
1 ‘Algemeen’, onder de hoofding ‘Bibliotheekkaart’.
De paragraaf ‘Leden jonger dan 14 jaar kunnen geen romans, strips en speelfilms uit de
volwassenencollectie lenen.’ wordt vervangen door de paragraaf ‘Ben je jonger dan 14, dan kun je geen
romans, strips en speelfilms uit de volwassenencollectie lenen. Als je dat wel wil, moet dit samen met de
toestemming van je ouder(s) of voogd aan de bibliotheek gemeld worden. Je krijgt dan een aangepast
lidmaatschap.’

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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