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Wat is een Bibliotheeksysteem? 

Een bibliotheeksysteem is een software die de werkprocessen bestellen, catalogiseren, 

inventarisbeheer, lenersadministratie, uitlenen, financieel beheer en rapportage/statistieken 

in de bibliotheek mogelijk maakt.  

In de back-end processen (bestellen, catalogiseren, inventarisbeheer, lenersadministratie, 

financieel beheer en rapportage/statistieken) werkt een bibliotheekmedewerker met het 

bibliotheeksysteem. 

In de front-end processen (vooral uitlenen, ook een stukje lenersadministratie) kan de klant 

op drie manieren interageren met het bibliotheeksysteem: 

● via de balie van de bibliotheek: een medewerker bedient de klant (vergelijkbaar met 

een kassa in de supermarkt); 

● via zelfbediening aan automaten (SIP2-toestellen): de klant bedient zichzelf via een 

automaat (vergelijkbaar met een self-scan in de supermarkt); 

● via zelfbediening op het web: de klant bedient zichzelf via een webtoepassing 

(vergelijkbaar met een webshop), namelijk de webtoepassing Mijn Bibliotheek die 

gekoppeld is met het bibliotheeksysteem (zie ‘GDPR en Mijn Bibliotheek’). 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden? 

Moment van verstrekken van de gegevens 

Door de klant 

Bij het (eenmalig) inschrijven in de bibliotheek worden een aantal persoonsgegevens 

opgevraagd. Bij bibliotheken die een machtiging hebben voor het gebruik van het 

rijksregisternummer en de e-id als bibliotheekpas (zie Beraadslaging RR nr 28/2009 van 18 

mei 2009) wordt gevraagd bepaalde persoonsgegevens uit te lezen vanop de e-id.  

Bij het (periodiek) aanmelden aan de balie en automaten identificeert de klant zich met zijn 

bibliotheekpas. Bij het registreren in Mijn Bibliotheek dient de klant zijn 

bibliotheekpasnummer en paswoord eenmalig in te geven, waarna hij zich periodiek kan 

aanmelden met een gebruikersnaam of e-mailadres en zelfgekozen paswoord (zie ‘GDPR 

en Mijn Bibliotheek’). 
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Door de bibliotheekmedewerker 

Bij het registreren van bibliotheekmedewerkers in het bibliotheeksysteem worden een aantal 

persoonsgegevens opgevraagd. 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Van klanten 

● Identificatiegegevens: naam, adres, eventueel bijkomend adres (bv. werkadres, 

kotadres), telefoonnummer, e-mailadres, foto;  

● Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum; 

● Rijksregisternummer (indien de bibliotheek is gemachtigd, zie hoger); 

● Bibliotheekgegevens: bibliotheekpasnummer, type abonnement, leenhistoriek (wat 

uitgeleend, wanneer iets uitgeleend, wanneer teruggebracht, wat gereserveerd), 

betalingshistoriek (welke openstaande bedragen,welke bedragen wanneer betaald), 

berichtenhistoriek (welke brieven gekregen); 

● Communicatievoorkeuren: voorkeur voor het aanleveren van berichten bv. voorkeur 

voor e-mail of brief, taalvoorkeur; 

● Andere: in een opmerkingenveld wordt soms extra informatie van de klant (bv. 

visuele beperking) of over het gedrag van de klant (bv. wangedrag in de bib) 

genoteerd. 

 

Van bibliotheekmedewerkers 

● identificatiegegevens: bibliotheek, gebruikersnaam, e-mailadres. 

Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt? 

Klanten 

● Identificatie- en autorisatiedoeleinden: identificatie en autorisatie van de klant in het 

Bibliotheeksysteem;  

● Functionele doeleinden: het Bibliotheeksysteem vraagt verwerking van 

persoonsgegevens om te kunnen functioneren, bv. op basis van de geboortedatum 

van de klant wordt het type abonnement bepaald, het systeem houdt bij welke 

exemplaren een klant heeft geleend omdat die exemplaren moeten worden 

teruggebracht, het systeem stuurt berichten naar het e-mailadres en het adres van 

de klant wanneer exemplaren niet worden teruggebracht, ...; 

● Beheerdoeleinden: medewerkers hebben toegang tot het Bibliotheeksysteem om het 

te bedienen en beheren, bv. een klant inschrijven, een klant opzoeken om een 

exemplaar aan uit te lenen, een klant die twee keer voorkomt in het systeem 

ontdubbelen, ... De IT-leverancier van het Bibliotheeksysteem heeft toegang tot de 

databank voor onderhoud, hosting, support en helpdesk; 

● Direct marketing: medewerkers gebruiken e-mailadressen uit het Bibliotheeksysteem 

voor nieuwsbrieven over het aanbod en de activiteiten van de eigen bibliotheek; 

● Geanonimiseerde statistische verwerking: medewerkers hebben toegang tot het 

Bibliotheeksysteem waar ze rapporten en statistieken kunnen inzien op basis van 

geanonimiseerde statistische verwerking bv. aantal uitleningen van non-fictieboeken; 

● Uitwisseling van gegevens: koppeling met Mijn Bibliotheek (zie ‘GDPR en Mijn 

Bibliotheek’). 

 



 

 

3 

Bibliotheekmedewerkers 

● Identificatie- en autorisatiedoeleinden: verlenen van toegangs- en gebruiksrechten in 

het bibliotheeksysteem in het kader van de uitoefening van de functie;  

● Loggingdoeleinden: bijhouden wie welke verrichtingen doet in het 

bibliotheeksysteem. 

Waar worden de gegevens bewaard? 

Hosting: 

PBS Antwerpen: CIPAL Datacenter (Geel) 

PBS Vlaams-Brabant: KULeuven Datacenter (Leuven) 

PBS West-Vlaanderen: Cevi Datacenter (Gent) 

PBS Oost-Vlaanderen: Proximus Datacenter (Zaventem) 

PBS Limburg: CIPAL Datacenter (Geel), Provinciehuis Limburg (Hasselt) 

Wie heeft toegang tot de gegevens? 

● Bibliotheekmedewerkers hebben toegang in functie van de hierboven opgesomde 

doeleinden; 

● Bepaalde Cultuurconnectmedewerkers hebben toegang in functie van 

beheerdoeleinden en helpdesk; 

● Medewerkers van de leverancier van het Bibliotheeksysteem hebben toegang in 

functie van beheerdoeleinden, namelijk ontwikkeling, hosting, support en helpdesk.  

Verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en subverwerker 

De openbare bibliotheken (of lokale besturen) zijn verwerkingsverantwoordelijken aangezien 

de verwerkingen gebeuren in functie van de eigen doelstellingen, namelijk de 

werkprocessen (bestellen, catalogiseren, inventarisbeheer, lenersadministratie, uitlenen, 

financieel beheer en rapportage/statistieken) van de bibliotheek mogelijk maken. 

Cultuurconnect is verwerker, en de leveranciers van de Provinciale Bibliotheeksystemen zijn 

subverwerkers. 

 


