Bibliotheekreglement balie West-Vlaanderen

Artikel 1. Toegang tot de baliebibliotheken
Enkel advocaten die op een Tableau van een Orde van Advocaten of op een lijst van stagiairs of van
ere-advocaten ingeschreven zijn, hebben toegang tot de bibliotheek. Ook magistraten verbonden
aan de diverse rechtbanken van West-Vlaanderen hebben toegang tot de bibliotheek. De Stafhouder
kan aan derden toelating verlenen boeken in de bibliotheek te raadplegen.

Artikel 2. Openingsuren
➢ Brugge: maandag/woensdag/vrijdag: 8u30 tot 12u30
dinsdag/donderdag: 8u30 tot 14u30
➢ Ieper: maandag/dinsdag: 8u tot 16u30
woensdag/donderdag: 8u tot 12u
vrijdag: 8u tot 15u30
Toegang tot de bibliotheek na afhalen van een badge bij het BJB, na het bibliotheekbezoek
wordt de badge terug afgegeven aan het BJB. Er wordt een register getekend voor ontvangst
en teruggave van de badge.
➢ Kortrijk: maandag van 13u30 tot 16u
dinsdag/donderdag van 9u tot 12u30
woensdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u
➢ Veurne: op afspraak via 058 29 63 11
De toegang is verboden buiten de door de Raad vastgestelde openingsuren.

Artikel 3. Bibliotheekcommissie
Deze commissie beslist binnen het budget betreffende de aankoop van boeken, tijdschriften en
elektronische publicaties. Zij adviseert de Raad van de Orde betreffende het opstellen van een
bibliotheekreglement en meer algemeen in verband met alles wat de goede werking van de
bibliotheek aanbelangt.

Artikel 4. Uitlenen van werken
Uitlenen van werken is enkel mogelijk in de baliebib te Brugge.
Enkel advocaten verbonden aan de Balie West-Vlaanderen en magistraten verbonden aan de diverse
rechtbanken van West-Vlaanderen kunnen boeken uitlenen. Om uitleen mogelijk te maken, worden

de ontleners gratis geregistreerd in het uitleensysteem Colibris. De geregistreerde info is enkel voor
voor intern gebruik en is noodzakelijk voor de opvolging van de uitleningen en de kopies. Een verzoek
tot schrapping kan worden gericht aan bibliotheek@baliewestvlaanderen.be. De registratie in het
uitleensysteem houdt de aanvaarding van de bepalingen van het bibliotheekreglement in.
Losbladige werken, wetboeken en nieuwe werken binnen de twee maanden na aankoop worden niet
uitgeleend.
De normale uitleentermijn bedraagt zeven kalenderdagen (uitleendatum en inleverdatum niet
meegeteld). Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete van € 2,50 per dag per boek
aangerekend. Zolang de boete niet is betaald, kan de gebruiker geen werken meer uitlenen.
Uitzonderingsregel te Ieper en Kortrijk: enkel magistraten kunnen uitzonderlijk en voor korte tijd een
werk meenemen uit de bibliotheek op voorwaarde dat dit wordt ingeschreven op de lijst aanwezig in
de bibliotheek. Bij teruggave wordt dit eveneens genoteerd op de lijst. De werken mogen het
gerechtsgebouw niet verlaten.

Artikel 5. Bibliotheekcatalogus
De bibliotheekcatalogus is online te raadplegen via https://app.colibris.be/baliewestvlaanderen
Enkel voor Brugge: via deze link kan de advocaat of stagiair die reeds is geregistreerd in het
uitleensysteem werken reserveren en zelf de uitleentermijn éénmaal verlengen op voorwaarde dat
het werk niet werd gereserveerd.

Artikel 6. Werken zorgvuldig behandelen
Het is verboden in de boeken te schrijven, aantekeningen te maken of ze op enige wijze te
beschadigen.

Artikel 7. Kopiëren/printen/scannen
➢ Brugge: na registratie in de bib met de advocatenkaart (of de bibliotheekkaart voor exBrugge advocaten) kunnen op jaarbasis maximum 500 kopies/prints worden gemaakt; scans
worden niet meegerekend; extra kopies/prints kosten € 0,20/kopie (betalen kan via Payconiq
of cash)
➢ Ieper: er mag op discrete wijze gebruik gemaakt worden van de fotokopiemachine; dit
gebruik is gratis.
Het gebruik is beperkt tot het nemen van enkele fotokopies, niet het kopiëren van volledige
boeken of tijdschriften.
➢ Kortrijk: fotokopiekaarten kunnen gratis worden bekomen op het secretariaat (maximum
500 kopies op jaarbasis)
Het maximum van 500 kopies is niet cumuleerbaar op de verschillende locaties. Overschrijding van
het maximumaantal per kalenderjaar wordt afgerekend in januari van het volgende jaar.

Artikel 8. Gebruik computers
Op de diverse locaties zijn computers ter beschikking voor opzoekingen op internet en het
raadplegen van databanken:
➢
➢
➢
➢

Brugge: Jura, Jurisquare, Stradalex, Smarteca, Monkey
Ieper: Jura
Kortrijk: Jura, Jurisquare, Stradalex
Veurne: Jura

Artikel 9. Opzoekingen
Op basis van referenties met vindplaats kunnen opzoekingen worden aangevraagd via
bibliotheek@baliewestvlaanderen.be
kostprijs: € 5/opzoeking (tot max 30 pagina’s scan)
De opzoekingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd tijdens de openingsuren van de bibliotheek en
voor zover er geen contractuele en auteursrechtelijke beperkingen gelden.

Artikel 10. Verhuur van toga’s
Enkel te Brugge kan een toga worden gehuurd voor de tijd nodig voor een zitting: € 2/toga

Artikel 11. Elke inbreuk op een artikel van het bibliotheekreglement en op het reglement van
inwendige orde wordt door de bibliotheekcommissie overgemaakt aan de Stafhouder voor passend
gevolg.

