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Geachte leden van de Raad, Geacht college van B&W, 

 

De openbare bibliotheek in uw gemeente is uw partner in leesbevordering en de bestrijding van 

laaggeletterdheid, media-educatie en ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling van uw 

burgers, jong en oud. De bibliotheek geeft dit vorm in samenwerking met het onderwijs en 

andere maatschappelijke organisaties. Ook in het kader van de decentralisaties op het terrein 

van zorg en werk kan de openbare bibliotheek u ondersteunen met taken op het gebied van 

informatievoorziening, preventie en participatie.  

 

Met het oog op de lopende of recente vorming van een nieuw college binnen uw gemeente, 

brengen wij u graag op de hoogte van de nieuwe bibliotheekwet – beoogde ingangsdatum 1 

januari 2015.  

 

Op 20 maart jl. heeft de minister van OCW in schriftelijke antwoorden aan de Tweede Kamer 

over het wetsontwerp bibliotheekwet (WSOB) nogmaals aangegeven dat zij groot belang hecht 

aan een goede borging van de lokale bibliotheekvoorziening; iedere gemeente heeft daarbij een 

verantwoordelijkheid. Ze spreekt vertrouwen uit in de samenwerking van gemeenten, 

provincies, rijksoverheid en openbare bibliotheken, die gezamenlijk het bibliotheeknetwerk 

vormgeven dat laagdrempelig toegang biedt tot alle beschikbare kennis en informatie voor alle 

burgers.  

 

Vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek 

In de bibliotheekwet zijn vijf kernfuncties opgenomen om de maatschappelijke waarde en 

toekomstvastheid van de openbare bibliotheek te vergroten: ‘leesbevordering & bestrijding 

laaggeletterdheid, leren, informeren, ontmoeting & debat, en toegang tot kunst & cultuur’. 

Bibliotheken kunnen deze kernfuncties aanbieden op het niveau van hun totale werkorganisatie; 

niet per se in elke vestiging afzonderlijk. Deze uitleg van de minister past bij het decentrale 

karakter van het openbare bibliotheeknetwerk en doet recht aan de rol die de openbare 

bibliotheek in de samenleving vervult. Het biedt tevens voldoende ruimte voor specifiek lokale 

invullingen. 
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Om onderdeel te kunnen zijn van het landelijke bibliotheeknetwerk – en daarmee te kunnen 

profiteren van de netwerkfaciliteiten – dienen openbare bibliotheken deel te nemen aan het 

interbibliothecair leenverkeer, het landelijk collectiebeleid en de in de wet gevraagde 

gegevenstoelevering. Conform een overeenkomst tussen de VNG en de VOB dienen bibliotheken 

gecertificeerd te zijn. 

 

In het verlengde hiervan, geeft de minister aan dat commerciële bedrijven alleen kunnen 

deelnemen aan het bibliotheeknetwerk, indien zij net als de bibliotheekorganisaties voldoen aan 

de wettelijke voorwaarden voor een openbare bibliotheekvoorziening, zoals het bieden van de 

vijf kernfuncties en de hierboven genoemde criteria. Als zij niet voldoen aan de voorwaarden, 

hebben zij geen toegang tot de netwerkvoorzieningen als de digitale infrastructuur en de 

nationale bibliotheekcatalogus. Deze bedrijven vallen niet onder de leenrechtuitzondering voor 

openbare bibliotheken, zoals bepaald in de Auteurswet. Dat betekent dat zij niet zomaar boeken 

en andere geschriften en materialen kunnen uitlenen; daartoe zijn (prijs)afspraken nodig met 

alle uitgevers afzonderlijk. Daarnaast is de cao van openbare bibliotheken algemeen verbindend 

verklaard.  

 

Fysiek en digitaal werken aanvullend 

De minister geeft aan dat de fysieke, lokale bibliotheek niet vervangen kan worden door alleen 

de landelijk ontwikkelde digitale variant van de bibliotheek. De vijf kernfuncties kunnen volgens 

de minister zowel fysiek als digitaal worden vervuld, wat niet betekent dat ze daarmee 

inwisselbaar zijn. De minister erkent daarmee dat de fysieke en digitale dienstverlening van de 

openbare bibliotheek in elkaars verlengde liggen.  

 

Mocht u over bovenstaande ontwikkelingen nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact 

met ons opnemen (bohemen@debibliotheken.nl) of met de directeur van uw lokale 

bibliotheekvoorziening. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Ap de Vries 

directeur 
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