
 

 

 

Richtlijnen barcodes-RFIDtags 

 

Richtlijnen barcodes en RFID-tags 
 

 

1. Barcodes: bibliotheken die lid zijn van PBS 
 

1.1 Als de bibliotheek geen checkdigit gebruikte: 

• in code39  
• 10 tekens lang (zuiver numeriek)  
• zonder check digit 
• eerste 3 tekens prefix = meestal 0 + indicatoren van de lokale trefwoorden (018 Meise, 026 

Vilvoorde, 003 Londerzeel...) 
• 10 tekens = incl prefix (dus 3 tekens + 7 tekens) 

 

1.2 Als de bibliotheek wel checkdigit gebruikte: 

• in code 39 
• 10 tekens lang (zuiver numeriek) (dit is nog geen garantie op unieke barcodes!) 
• mét check digit 
• eerste 3 tekens prefix = meestal 0 + indicatoren van de lokale trefwoorden (018 Meise, 026 

Vilvoorde, 003 Londerzeel...) 
• 10 tekens = incl prefix en check digit (dus 3 tekens + 6 tekens + 1 teken) 

 

 

 

 

2. Barcodes: Bibliotheken die geen lid zijn van PBS 
 

1.1 Als de bibliotheek geen checkdigit gebruikte: 

• in code39  
• 14 tekens lang (zuiver numeriek)  
• zonder check digit 
• eerste 3 tekens prefix = meestal 0 + indicatoren van de lokale trefwoorden (018 Meise, 026 

Vilvoorde, 003 Londerzeel...) 
• 14 tekens = incl prefix (dus 3 tekens + 11 tekens) 

 

1.2 Als de bibliotheek wel checkdigit gebruikte: 

• in code 39 
• 14 tekens lang (zuiver numeriek) (dit is nog geen garantie op unieke barcodes!) 
• mét check digit 
• eerste 3 tekens prefix = meestal 0 + indicatoren van de lokale trefwoorden (018 Meise, 026 

Vilvoorde, 003 Londerzeel...) 
• 14 tekens = incl prefix en check digit (dus 3 tekens + 10 tekens + 1 teken) 
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Richtlijnen barcodes-RFIDtags 

3. RFID-tags 
 
Bij bestelling is een verwijzing naar de vereisten van Bibnet aangewezen: 
 

• moeten ISIL-code ondersteunen (bij KB navragen wat de juiste ISIL-code is als deze niet in de 
lijst staat)  

• barcode moet erop staan (moet erop geschreven kunnen worden door een convert-machine 
en gelezen worden) 

• Nederlands datamodel moet gevolgd worden (iso 15693 Dutch datamodel) 
 

Bij aanbestedingen kan je uitgebreid ingaan op kwaliteiten zoals leesafstand, duurzaamheid, 
overschrijfbaarheid, houdbaarheid, kleefkwaliteit, … 
 
Bijv. Medio-tags toegepast door Nedap-software zijn goed. Er kunnen betere en goedkopere tags zijn, 
maar deze werden reeds door PBS getest. 

 

Gelieve contact op te nemen met het PBS-team voor meer ondersteuning: TEL: 016/267001 of 
016/267718 


