Verslag beheersorgaan bibliotheek
& GC Walschap
21 september 2015 – Bib Londerzeel

Aanwezigen: Marie-Louise Borms, Edwin Deschapper, Stefaan Gunst, Fons Moeyersons
, Kris Moeyersons , Mark Verbruggen, Arnold Rotters, Gerda Verhulst (schepen), Emiel
De Cock (voorzitter), Tim Lerno (secretaris)
Verontschuldigd: Jackie Coeckelberghs, André Meysmans, Lut Averhals, Bert Carleer,
Patrick Bogaerts, Christine De Smedt, Dimitri Robbyns, Veerle Langbeen, Koen
Moeyersons, Greet Segers, Mark Van Assche, François De Keersmaecker
Afwezigen: Maurice Verbelen, Wim Eeckelaers, Nadia Sminate, Koen Goossens, Robert
Meert
Volgende vergadering: maandag 7 december om 20u in de bib (gewijzigd op vraag
van de aanwezige leden: aanvankelijk hadden we 14 december afgesproken)
De vergadering van 14 september heeft niet kunnen plaatsvinden omdat er maar
4 stemgerechtigde leden aanwezig waren. 9 leden hadden zich voor deze vergadering
verontschuldigd, maar er was geen enkele plaatsvervanger aanwezig. Conform het
huishoudelijke reglement werd binnen de 14 dagen een nieuwe vergadering
samengeroepen met dezelfde agenda.
Agendapunten waarover advies werd uitgebracht tijdens deze vergadering:
01) Aanvulling bibliotheekreglement: unaniem positief advies
02) Spelotheek: unaniem positief advies
03) Beknopte evaluatie “e-boeken op een e-reader lenen” : unaniem positief
advies om in 2015 en in 2016 bijkomende e-readers en e-boeken aan te kopen
en om voorlopig niet in te zetten op een uitleenbare collectie games.
01 AANVULLING BIBLIOTHEEKREGLEMENT
Onlangs werd de eerste (!) officiële klacht ingediend door een bibliotheekgebruiker sinds
de gemeente over een klachtenregistratiesysteem beschikt. Een klant had een boek
beschimmeld teruggebracht en weigerde dit aanvankelijk te vergoeden. Na discussie
betaalde ze met tegenzin het bedrag en diende ze een klacht in.
De klachtenbeheerder is van mening is dat de te volgen procedure niet duidelijk blijkt uit
het bibliotheekreglement. Artikel 3 stelt ondubbelzinnig dat de klant aansprakelijk kan
worden gesteld, maar er wordt nergens gespecifieerd welk gevolg er aan deze
aansprakelijkheid wordt gegeven. Het college heeft daarom beslist om aan de financiële
dienst de opdracht te geven om het aangerekende bedrag terug te storten.
In de praktijk wordt er al jaar en dag de aankoopprijs aangerekend, vermeerderd met 3
euro administratiekosten (verwerkingskosten). Bij een aankoopprijs van minder dan 7
euro worden de administratiekosten kwijtgescholden, om te vermijden dat klanten bv.
voor een oude Jommeke 60 BEF + 3 euro moeten betalen, of voor een Humo of Libelle,...
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De pragmatische grens van 7 euro om het onderscheid te maken tussen heel goedkope
en ‘gemiddeld geprijsde’ materialen (15-25 euro) is ondertussen achterhaald en niet
meer zo scherp te stellen: veel softcover-strips kosten ondertussen bv. al 7 euro, of zelfs
8 of 9 euro. Destijds kwamen bedragen van net boven de 7 euro nauwelijks voor.
Vandaag zorgt de grens van 7 euro ervoor dat klanten bij een vervangingskost van 6,50
euro slechts 6,50 euro betalen, terwijl er bij een vervangingskost van 7 euro plots 10
euro (7+3) moet betaald worden.
Daarom het voorstel om de 3 euro administratiekosten niet langer toe te passen en twee
nieuwe artikels toe te voegen aan het huidige bibliotheekreglement, ter verduidelijking
van de te volgen procedure wanneer bibliotheekmaterialen vergoed moeten worden en
om de verantwoordelijkheid van de klant bij het gebruik van de zelfuitleenbalie
duidelijker te omschrijven.
Met ‘oorspronkelijke factuurprijs’ wordt de stukprijs bedoeld zoals die op onze facturen
staat. De korting die bij onze aankoop op het totaalbedrag wordt verrekend (momenteel
doorgaans 20%) wordt dus niet in mindering gebracht, wat op zich al een compensatie is
voor onze verwerkingskosten.
In de praktijk is het doorrekenen van de korting immers niet haalbaar: dit zou betekenen
dat we de prijs bij elk materiaal moeten gaan uitrekenen tijdens het invoeren in de
catalogus. Met enkele duizenden te verwerken aanwinsten per jaar is dat een veel te
grote werklast voor wat het voor een handvol klanten zou opleveren, met daarenboven
een groot risico op menselijke rekenfouten.
Nieuwe artikels:
Artikel 12 – Verantwoordelijkheid gebruik zelfuitleenbalie
De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van
uitleningen, teruggebrachte materialen en het verlengen van uitleentermijnen aan de
zelfuitleenbalie. Hij controleert steeds welke titels op zijn lidkaart geregistreerd staan,
evenals de inleverdata van al deze materialen. Bij twijfel, onzekerheid, onduidelijkheid
of technische problemen vraagt hij onmiddellijk hulp aan de infobalie.
Artikel 13 – Vergoeden van bibliotheekmaterialen
Bibliotheekmaterialen dienen steeds volledig vergoed te worden indien na het
terugbrengen of raadplegen beschadiging of onvolledigheid wordt vastgesteld (zie artikel
3) of indien ze niet als teruggebracht werden geregistreerd (verlies,…). Hierbij wordt de
oorspronkelijke facturatieprijs incl. BTW bij aankoop van het materiaal door de
bibliotheek in rekening gebracht.
Verder nog het voorstel om artikel 15 aan te vullen met het volgende: “Deze
openingsdag geldt als inleverdatum, waarop de eventuele boetes worden berekend.”
Klanten brengen vaak hun materialen na sluitingstijd terug op de uiterste inleverdatum.
Deze materialen worden pas de volgende openingsdag van de kaart gehaald, waardoor er
0,10 euro boete per materiaal wordt aangerekend.
Artikel 15 – Inleverbus
Buiten de openingsuren kan u zowel in de hoofdbib als in het filiaal in Malderen gebruik
maken van de inleverbus. De volgende openingsdag worden de materialen ingenomen.
Deze openingsdag geldt als inleverdatum, waarop de eventuele boetes worden berekend.
Boetes dienen vergoed te worden bij het volgende bezoek. Tegen onze vaststelling van
beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk.
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Het beheersorgaan heeft de voorgestelde aanvullingen besproken en bracht unaniem een
positief advies uit. Het aangepaste reglement zal worden voorgelegd aan de
gemeenteraad van 27 oktober. Mits goedkeuring wordt de nieuwe versie van het
bibliotheekreglement (zie bijlage 1) van toepassing vanaf 1 november 2015.
Op vraag van het beheersorgaan zal bij de communicatie over de reglementswijziging
ook het verduidelijkte artikel 13 over de inleverbus in de verf worden gezet.
02 SPELOTHEEK
Op vraag van en in samenwerking met het OCMW wordt momenteel de mogelijkheid
onderzocht met een spelotheek te starten in de bib. Het OCMW krijgt rond Sinterklaas
steeds een berg speelgoed dankzij de inzet van verenigingen, vrijwilligers, handelaars,…
Dit speelgoed werd tot dusver uitgedeeld onder het cliënteel. De praktische organisatie
brengt voor het OCMW behoorlijk wat extra werk en logistieke problemen met zich mee.
Het schenken van speelgoed wordt bovendien als een onvoldoende structureel antwoord
op kinderarmoede ervaren: in het beste geval speelt het kind een tijdje met het
gekregen speelgoed, waarna het aan de kant gaat en niet meer gebruikt wordt. Daarom
het voorstel om i.s.m. de bib speelgoed uit te lenen. We zouden hier begin 2016 mee
willen starten. De Sinterklaasactie van het OCMW zou zich dan vanaf dit jaar beperken
tot speelgoed dat minder geschikt is om uit te lenen (knuffels, puzzels met duizend
stukjes, kleurboeken,…)
Voorbeeld: nieuwe spelotheek Sint-Pieters-Leeuw in de pers (Het Nieuwsblad - 17 sept.
2015): http://www.nieuwsblad.be/cnt/blide_01872229
Uitgangspunten bij uitdenken spelotheek:


geen budget = geen inkomsten



speelgoed beknopt invoeren in bibliotheeksysteem en uitlenen met barcode



weinig impact op publiekswerk (combineerbaar met baliebelasting op
piekmomenten)



geen arbeidsintensieve werkprocessen voor personeelsleden (ook niet back-office)



nazicht teruggebrachte materialen bij voorkeur door vrijwilliger (bv. wekelijks),
vooral belangrijk bij speelgoed dat uit meerdere onderdelen bestaat.



Zo weinig mogelijk drempels: geen leengeld, geen reservatiekost, geen boetes,
geen vervangingskost bij verlies of beschadiging en geen alarm dat bij fouten kan
afgaan bij het buitengaan.



Wel contact opnemen met klanten die materialen niet of beschadigd terugbrengen
en waar nodig (geen antwoord, herhaaldelijk terugbrengen van onvolledig of
beschadigd speelgoed,…) tijdelijk de rechten om speelgoed te lenen blokkeren in
het bibliotheeksysteem.

Doelstellingen spelotheek:


bibliotheekgebruik stimuleren bij kansengroepen.
–> o.m. terugbetaling van 90% van lidgeld, leengeld en reservaties door OCMW
met subsidie cultuurparticipatie.
-> makkelijk aan andere acties te koppelen: rondleidingen op maat,
introductiefolder bib in makkelijke taal, doelgroepgerichte activiteiten in de bib,
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activiteiten door andere diensten, verenigingen,…


op een structurele manier toegang bieden tot speelgoed aan kinderen uit
kansengroepen in een kindvriendelijke omgeving waar ook boeken, films,
muziek,… en toegang tot internet, printer, scanner,… binnen handbereik zijn.



Geen exclusief aanbod voor kansengroepen, maar inclusief:
- de bib is een ‘neutrale’ en veilige, laagdrempelige omgeving waarin kansarmen
zich nooit als dusdanig kenbaar moeten maken.
- de spelotheek is beschikbaar voor alle leden van de bibliotheek: kan ook handig
zijn voor bv. grootouders die de kleinkinderen op bezoek krijgen, leuk voor
kinderen uit alle doelgroepen,…



Geen concurrentie voor speelgoedwinkels, wel een duurzame aanvulling:
- kinderen kunnen speelgoed gedurende 4 weken uitproberen, zodat ouders beter
weten waar ze lang en graag mee blijven spelen.



Educatieve doelstellingen:
- Net als in de klassieke bibliotheek leert een kind om speelgoed en andere
bibliotheekmaterialen te delen met andere kinderen (zorg dragen, op tijd
terugbrengen en iets anders kiezen,…)
- Via allerhande vrijwilligersacties kunnen middelen verzameld worden waarmee
we zelf speelgoed kunnen aanschaffen. Hierbij kan de klemtoon (deels) gelegd
worden op educatief speelgoed. Ook inzetten op speelgoed met een
leesbevorderend karakter en allerhande combinaties met andere
bibliotheekmaterialen (bv. verrassingsrugzakjes) behoren tot de mogelijkheden.

Het voorstel werd besproken door het beheersorgaan. De aanwezige leden brachten
unaniem een positief advies uit.
Een lid vraagt of we ter ondersteuning van de spelotheek ook een beroep zouden kunnen
doen op een Artikel 60-werknemer i.p.v. een vrijwilliger. Een ander lid merkt op dat de
wetgeving rond systemen en statuten voor tijdelijke werkervaring momenteel grondig
worden hervormt, waarbij het niet duidelijk is of het Artikel 60-statuut zal blijven
bestaan. De bibliothecaris merkt op dat we voor het werven van één of meer vrijwilligers
voor de spelotheek een beroep kunnen doen op het netwerk van het OCMW.
03 BEKNOPTE EVALUATIE “E-BOEKEN OP EEN E-READER LENEN”
Na het positief advies door het beheersorgaan tijdens de vorige vergadering is het
uitlenen van e-boeken op een e-reader van de bib van start gegaan op dinsdag 16 juni.
Van bij de start was er behoorlijk veel belangstelling:
- de pers: een mooie reportage op Ring-TV
(http://www.ringtv.be/nieuws/bib-londerzeel-leent-alseerste-ook-e-readers-uit) + artikels in regionale pers
- een tiental andere bibliotheken uit onze en nabije regio’s
kwamen luisteren naar onze manier van aanpakken en
gaven aan hier in de nabije toekomst zelf mee van start te
willen gaan. Ook in de andere regio’s bestaat behoorlijk veel
belangstelling.
- onze leners zorgden ervoor dat op het einde van de eerste
dag alle toestellen waren uitgeleend of gereserveerd
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Hoewel we deze dienst nog maar 3 maanden aanbieden blikken we al even terug op onze
eerste ervaringen en bevindingen.
-

De 10 toestellen werden in totaal 41 keer uitgeleend
gedurende 3 maanden (13 weken)
 gemiddeld werd elk toestel 4,1 keer uitgeleend
(extrapolatie op jaarbasis: gemiddeld 16,4
uitleningen per jaar)
 de gemiddelde uitleentermijn was 3,17 weken (max.
4 weken)

-

Vanaf de startdag waren alle toestellen uitgeleend of
gereserveerd. Gedurende de hele periode waren er slechts
enkele dagen toestellen beschikbaar die op dat moment niet
gereserveerd waren.

-

Meestal waren alle toestellen uitgeleend of gereserveerd, met
3 tot 5 reservaties op uitgeleende toestellen

-

Om illegaal kopiëren van e-boeken tegen te gaan wordt het
usb-slot afgeplakt met een speciale veiligheidstape, die niet
kan verwijderd worden zonder zichtbare sporen achter te
laten. De toestellen worden uitgeleend met een volledig
opgeladen batterij. Voor de overgrote meerderheid van de
klanten volstaat de batterijduur en is het niet nodig om
tussentijds zelf op te laden.

-

De feedback van klanten is zeer positief. De overgrote
meerderheid maakt via deze dienst voor het eerst kennis
met digitaal lezen.

-

In totaal werden de 52 e-boeken 96 keer uitgeleend



-

Slechts 4 van de 52 e-boeken werden tot dusver nog niet
uitgeleend of gereserveerd.

-

6 titels werden 4 keer uitgeleend en waren dus permanent
niet beschikbaar
8 titels werden 3 keer uitgeleend en waren dus bijna
permanent niet beschikbaar
Tot dusver nog geen wachtrijen: doorgaans max. 1 à 2
gelijktijdige reservaties op populaire titels

-

-
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Gemiddeld 1,85 uitleningen per e-boek (extrapolatie
op jaarbasis: 7,4 uitleningen)
Gemiddeld werden 2,34 e-boeken uitgeleend per
uitgeleend toestel

Bezit en uitleningen per genre:
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Genre

aantal

Andere culturen
chicklit
Fantasy (Young Adult)
humor
literair
oorlog
romantiek
thriller
Waar gebeurd

2
2
2
3
15
8
7
11
1

uitleningen
(UL)
6
2
5
6
25
14
10
26
2

UL/aantal
3
1
2,50
2
1,67
1,75
1,43
2,36
2

-

Praktisch probleem:
 de vraag naar toestellen is vrijwel altijd groter dan
het aanbod
 vaak zijn de gevraagde titels al beschikbaar, maar is
er nog geen toestel vrij
 vaak ligt er een toestel opzij voor iemand, maar zijn
de gevraagde titels nog uitgeleend, terwijl de titels
voor de volgende in de wachtrij wel al beschikbaar
zijn
 Bij het uitscannen van teruggebrachte e-readers en
e-boeken verstuurt het systeem automatisch een mail
naar de volgende in de wachtrij met de melding dat
het gevraagde materiaal klaarligt. Vaak moeten we
daarna nog manueel een mail sturen ter
verduidelijking van wat wel en wat nog niet klaar ligt.

-

Voorstel 2015:
 6 bijkomende toestellen aankopen
 20 bijkomende e-boeken aankopen

-

Toestellen:


We hebben nu 10 x Tolino Shine toestellen
(Standaard Boekhandel) van 99 euro



Aanvullen met: 10 x Kobo Glo HD van 130 euro
(Bol.com/Kobo)
 resolutie 1448 x 1072 t.o.v. 1024 x 758 pixels
+ betere e-ink schermtechnologie
 Accu: ca. 9 weken t.o.v. ca. 7 weken
 Snellere processor
 Speciaal lettertype voor dyslectici
 Ondersteuning van specifieke
bestandformaten voor strips (momenteel nog
niet relevant voor ons)
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-

Budget 2015





-

Budget 2016
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Even groot (6”) en 10 gram lichter (180 gram)
Recent toestel (april 2015) dat tegen een zeer
scherpe prijs in de markt werd gezet om te
concurreren met de vergelijkbare Kindle
Voyage (193 euro).
Klanten kunnen via de bib met verschillende
toestellen kennismaken (commerciële
onafhankelijkheid)
Kobo en Tolino zijn op de Vlaamse en
Nederlandse markt de 2 belangrijkste ‘open’ ereaders met de beste prijs/kwaliteitverhouding.
Kindle (Amazon) en Nook (Barnes & Noble)
zijn wereldwijd de belangrijkste e-readers
binnen gesloten ecosystemen: e-boeken van
Amazon kan je enkel op een Kindle lezen en
elders gekochte e-boeken kan je niet zonder
kunstgrepen op dit toestel lezen. B&N is op
onze markt niet actief en zelfs niet
toegankelijk voor klanten vanuit Vlaanderen
en Nederland (regiobeperking).

Momenteel nog 83,62 euro beschikbaar voor
e-boeken
Als we dit jaar nog niet starten met een gamecollectie en de geraamde inkomsten daarvan
(800 euro) in mindering brengen, dan zou er
dit jaar nog 835 euro verschoven kunnen
worden naar e-boeken en e-readers.
Met dit budget kunnen we nog 6 Kobo Glo HDtoestellen aankopen en ca. 20 e-boeken van
gemiddeld 7 euro

975 euro voor aankoop 4 e-readers Kobo Glo
HD + 65 e-boeken (onder voorbehoud van
verdere evolutie uitleencijfers)
3000 euro voor aankoop game-console en ca.
50 games (onder voorbehoud van evolutie van
de markt: Apple TV,…)
OF:
in 2016 niet inzetten op games, maar budget
verschuiven in de richting van een eenvoudige
makerspace (bv. aankoop van laser
cutter/engraver)
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Het voorstel om in 2015 en 2016 bijkomende e-readers aan te kopen en voorlopig niet in
te zetten op een uitleenbare game-collectie werd besproken door het beheersorgaan. De
aanwezige leden brachten unaniem een positief advies uit.
Het voorstel om het budget dat op de meerjarenplanning in 2016 voorzien was voor de
aankoop van een uitleenbare game-collectie te verschuiven naar een nieuwe actie
waarbij we een makerspace oprichten in de bib was op het moment van de vergadering
nog niet voldoende uitgewerkt om dit al uitgebreid te bespreken. Het werd daarom ook
niet als afzonderlijk agendapunt aan de agenda toegevoegd.
Toch werd hierover al even kort van gedachten gewisseld. De aanwezige leden toonden
er begrip voor dat de toekomst van de markt van de fysieke consolegames momenteel
nogal onzeker is, wat er zelfs op korte termijn al voor zou kunnen zorgen dat een
investering in een uitleenbare game-collectie onvoldoende rendabel blijkt.
Tevens was er behoorlijk wat belangstelling voor het denkspoor van een makerspace in
de bib, waarbij we in 2016 een laser cutter zouden aankopen met de middelen die
aanvankelijk voor games werden voorzien.
[Noot: ondertussen werd dit innovatieve voorstel verder uitgewerkt en is het opgenomen
in ons begrotingsvoorstel voor 2016. Tijdens de volgende vergadering zal de praktische
uitwerking meer in detail besproken worden, onder voorbehoud van de goedkeuring van
het begrotingsvoorstel.]
04 BEKNOPT ACTIEPLAN 2015-2016
De bibliothecaris geeft een overzicht van wat er tot dusver op het programma van de bib
staat voor 2015-2016. Het valt daarbij op dat steeds meer verenigingen en diensten de
bib ‘ontdekken’ als partner en/of als aantrekkelijke locatie voor diverse activiteiten.
Dankzij deze samenwerking kunnen we met een minimale inzet van eigen mensen en
middelen een zeer ruim aanbod realiseren voor diverse doelgroepen.
05 HERVORMING PROVINCIES: GEVOLGEN VOOR BIBLIOTHEKEN
Deze zomer besliste de Vlaamse Regering dat de provincies vanaf 2017 niet langer
bevoegd zijn voor persoonsgebonden aangelegenheden, waaronder ook het
ondersteunen van bibliotheekwerk.
Onze bibliotheekwerking wordt sedert 2002 sterk ondersteund door het VlaamsBrabantse streekgericht bibliotheekbeleid (SBB). Naast de uitbouw van het Provinciale
BibliotheekSysteem (PBS) ondersteunt het provinciebestuur de openbare bibliotheek op
diverse domeinen.
Deze ondersteuning bestaat onder meer uit:
- De organisatie van grotere en kleinere opleidingstrajecten, vormingen,…
- Publieksondersteunende activiteiten organiseren in de brede zin van het woord (bv.
taalstimulering via projecten als Tatertaal, Taalpunten, diverse lezingenreeksen,
leesbevorderingsacties,….).
- Het organiseren van een wisselcollectiecircuit en van een uitleendienst.
- Het verstrekken van projectsubsidies, subsidies voor zelfuitleen en
bibliotheekinrichting, subsidies Interbibliothecair leenverkeer (IBL).
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Op initiatief van de 4 Vlaams-Brabantse bibliotheekregio’s en i.s.m. de Vlaamse
Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) werd een gezamenlijke
brief opgesteld waarmee we onze bezorgdheid uitten aan de minister van cultuur (zie
bijlage 2 en 3)
Uit zijn antwoord onthouden we vooral dat de overheveling van bevoegdheden een
efficiëntieoefening is: “Zij mag en zal dan ook geen besparingsoefening zijn.” (zie bijlage
4)
Op 17 juli werd door de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat
de komende maanden besproken zal worden met alle betrokken sectoren en
organisaties. Tot dusver hebben we dit voorontwerp nog niet kunnen inkijken, hoewel
het wel al bezorgd zou zijn aan de leden van de commissie cultuur. Uit de communicatie
van Sven Gatz in de pers blijkt tot dusver dat de huidige provinciale ondersteuning aan
bibliotheken (integraal?) zal overgenomen worden door Vlaanderen.
Het is nog niet duidelijk of de opdracht van Bibnet hiermee wordt uitgebreid, of dat de
Vlaamse administratie hiervoor zal instaan. Ook is nog niet duidelijk op welke manier
deze ondersteuning in de toekomst zal ingevuld worden.
Over de toekomst van Interbibliothecair leenverkeer (IBL) is voor het einde van het jaar
duidelijkheid nodig: de provincie Antwerpen besliste dit jaar geheel onverwacht om deze
subsidie te schrappen vanaf het werkingsjaar 2014, waardoor de Antwerpse bibliotheken
zich plots genoodzaakt zagen om de hoge kosten hiervoor door te rekenen aan elkaar.
Voorlopig is hierdoor een cordon sanitaire ontstaan rond de Antwerpse bibliotheken:
aanvragen bij deze bibliotheken worden door de rest van Vlaanderen om praktische en
budgettaire redenen vermeden. Het is niet duidelijk of de andere provincies in 2017 nog
een subsidie zullen kunnen uitbetalen voor het werkingsjaar 2016, aangezien dit vanaf
2017 niet meer tot hun bevoegdheden behoort.
De provinciale bibliotheeksystemen zullen naar alle waarschijnlijkheid ergens in de buurt
van 2019-2020 opgaan in één Vlaams bibliotheeksysteem. Dit voornemen werd
ondertussen bevestigd door een uitgebreide haalbaarheidsstudie, maar moet nog
goedgekeurd worden door de regering.
06 GEREGLEMENTEERDE BOEKENPRIJS
Dit najaar maakt de Vlaamse Regering werk van een gereglementeerde boekenprijs om
de diversiteit van het boekenaanbod en van de verkooppunten te stimuleren. Grote
ketens, supermarkten,… zetten uitgevers teveel onder druk om grote kortingen toe te
kennen op de grote oplagen die zij afnemen. Uitgevers hebben hun winsten op
bestsellers nodig om te kunnen investeren in nieuw talent en in moeilijkere titels. Door
te stunten met bestsellers zorgen deze grote verkooppunten tevens voor oneerlijke
concurrentie met de onafhankelijke boekhandel.
Het Boekenoverleg, waarin ook onze sector vertegenwoordigd schijnt te zijn (hoewel we
nooit horen wat daar besproken of beslist wordt), werkte een voorstel uit dat inmiddels
besproken werd door de commissie cultuur. Onderdeel van dit voortel is een maximale
korting voor bibliotheken van 15%. Voor onze bib zou dit als gevolg hebben dat we
voortaan jaarlijks 5% minder titels kunnen aankopen.
Omdat ik nog steeds geen enkel argument gehoord heb dat aantoont hoe kleinere
uitgeverijen, kleine uitgaven bij grote uitgeverijen en onafhankelijke boekhandels hun
voordeel gaan doen met deze aanzienlijke aderlating voor bibliotheken probeer ik onze
sector, het Boekenoverleg en de commissie cultuur te overtuigen dat dit geen goed idee
is.
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Vooral vanuit Boek.be wordt op een weinig constructieve manier over bibliotheken
gecommuniceerd. Boek.be ziet meer heil in straffe uitspraken en aanvallen in de pers.
Zo zouden we bv. samen met onze lokale besturen al jaren bezig zijn met het wurgen
van de lokale boekhandel.
Vooral de twee grootste bibliotheekleveranciers, die eveneens door Boek.be
vertegenwoordigd worden, gaan de vruchten plukken van de maximale
bibliotheekkorting. Deze spelers zijn momenteel zeer dominant aanwezig op de
bibliotheekmarkt en investeren stevig in innovatieve vormen van dienstverlening die voor
de onafhankelijke boekhandel niet haalbaar zijn.
Het is onvermijdelijk dat deze extra ‘besparing’ op ons collectiebudget voor een
aanzienlijk deel ten koste gaat van minder populaire kwalitatieve titels: net de titels die
de gereglementeerde boekenprijs een hart onder de riem wil steken. Net de titels die
niet uitgegeven kunnen worden, als ze niet door zoveel bibliotheken gekocht zouden
worden.
Op mijn vraag werd door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en
Documentatie (VVBAD) het initiatief genomen om de sector hierover te bevragen en in
kaart te brengen welke kortingspercentages bibliotheken momenteel genieten en bij
welke types boekhandel ze hun budget besteden.
07 VARIA EN RONDVRAAG
Een lid van het beheersorgaan vraagt of we iets kunnen organiseren rond het boek “Van
onze jongens geen nieuws – De dwaaltocht van 300.000 Belgische rekruten aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog”.
Na de Duitse inval in 1940 kregen 300 000 jongeren het bevel om naar het westen van
het land te vluchten, zodat ze uit de handen van de Duitsers te blijven en later nog
konden ingezet worden als reservesoldaten. De helft kwam niet verder dan de Somme
en de anderen werden in Frankrijk op treinen gezet in de richting van het Zuiden, waar
ze tot het einde van de oorlog verbleven. Soldaat werden ze nooit.
Het lid vraagt of we de auteur zouden kunnen uitnodigen en/of een oproep zouden
kunnen doen om eventuele overlevenden uit Londerzeel te vinden, die dit hebben
meegemaakt. Dit wordt verder bekeken in overleg met de cultuurdienst.

Emiel De Cock
Voorzitter
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