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Aanpassing reglement - vergoeding e-readers bibliotheek
Aanleiding, feiten en context


In het huidig reglement van de bibliotheek geldt volgende afspraak bij beschadiging
van materialen:
o

Art. 18
De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Bij verlies of
beschadiging wordt een schadevergoeding gevraagd. Het bedrag van de
vergoeding wordt bepaald door de bibliothecaris en bedraagt bij verlies
minstens het aankoopbedrag van het materiaal. Verloren materialen
worden niet meer teruggenomen. Bij verlies van een onderdeel van een
gezelschapsspel wordt een vast bedrag van €2 gevraagd per onderdeel.
Is het spel onspeelbaar gebleken, dan wordt het aankoopbedrag
aangerekend.



Dit artikel wordt herbekeken voor de e-readers, naar aanleiding van een schadegeval
aan een e-reader die reeds 4 jaar oud is.



De lener in kwestie bevraagt het betalen van het volledige bedrag.



Na overleg met de financiële dienst werd bekeken dat een e-reader wordt
afgeschreven op drie jaar tijd en dat de boekhoudkundige restwaarde dus jaarlijks
met 1/3 daalt. Er wordt evenwel gevraagd voor een e-reader ouder dan 3 jaar blijvend
een bedrag gevraagd wordt dat gelijk staat aan 1/3 van de aankoopprijs. Concreet
wordt volgend voorstel gedaan voor e-readers in het reglement:
o

Art. 18

o

De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Bij
verlies of beschadiging wordt een schadevergoeding gevraagd. Het
bedrag van de vergoeding wordt bepaald door de bibliothecaris en
bedraagt bij verlies minstens het aankoopbedrag van het materiaal.
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Verloren materialen worden niet meer teruggenomen. Bij verlies van
een onderdeel van een gezelschapsspel wordt een vast bedrag van
€2 gevraagd per onderdeel. Is het spel onspeelbaar gebleken, dan
wordt het aankoopbedrag aangerekend. in het geval van het
beschadigen van een e-reader wordt een schadevergoeding
gevraagd die gelijk staat aan de boekhoudkundige restwaarde, met
een minimum te betalen bedrag van 1/3 van de aankoopprijs.
Financiële implicaties


Beschadiging aan e-readers wordt vergoed via het systeem van boekhoudkundige
restwaarde, en niet langer via het volledige aankoopbedrag.

Besluit:

Enig artikel: Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de voorgestelde
wijziging aan het dienstreglement van de bibliotheek in functie van beschadiging van ereaders mag voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
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