Memorandum VVBAD - reactie Open Vld

Algemeen: VVBAD stelt in haar memorandum een waaier aan voorstellen voorop. Open Vld kan met
heel wat aanbevelingen akkoord gaan weliswaar binnen de perken van de begroting. Keuzes moeten
gemaakt worden opdat de begroting in evenwicht blijft.
Heel wat van de vooropgestelde maatregelen kan Open Vld steunen : zoals het toegankelijk zijn voor
het brede publiek van informatie beheerd door de Vlaamse instellingen, een integraal en
samenwerkend bibliotheeknetwerk realiseren dat de burger toegang tot informatie garandeert, het
meer inspraak krijgen van de sector bij de verdere ontwikkeling van de databank competent, de
uitbreiding van het depot naar online publicaties, gelijke toegang tot informatie voor onderzoekers en
studenten.
Specifieker:
1.

Het Vlaams e-bookplatform structureel financieren en uitbouwen
De bedoeling was om een gemeenschappelijk platform uit te bouwen voor zowel bibliotheken,
boekhandels, uitgeverijen. Uiteindelijk werd een pilootproject uitgebouwd waarop alleen de
openbare bibliotheken kunnen inschrijven voor het uitlenen van een boek. Voor Open Vld is het
belangrijk dat het e-boekplatform een PPS-samenwerking is/blijft dewelke schaalvergrotend en
kostenbesparend werkt. Het uitlenen van e-boeken via het e-bookplatform door
onderwijsbibliotheken valt hieronder.

2.

Mediawijsheid stimuleren
Het aanleren van de juiste digitale skills en het ontwikkelen van voldoende vaardigheden zijn
onontbeerlijk geworden in deze gemedialiseerde samenleving.
Bibliotheken spelen een
belangrijke rol in deze communicatie- en informatiewereld. Het is één van de plekken om
mensen die niet of onvoldoende over digitale basisvaardigheden beschikken verder te helpen en
de infobronnen op een juiste wijze te leren interpreteren. Het is dan ook noodzakelijk om de rol
van bibliotheken expliciet te benoemen binnen het nieuwe netwerk. Dit verhoogt de transparantie
van taken.

3.

Digitalisering
Het is belangrijk dat digitalisering van (archief)materiaal op een duurzame wijze blijvend bewaard
wordt en tevens toegankelijk is.
VIAA kan zijn plaats verdienen in het erfgoedbeleid en dit onder de vorm van een lichte structuur.
Deze instelling dient naast digitale bewaring het materiaal maximaal toegankelijk te maken en de
opgebouwde kennis en expertise te ontsluiten.

4.

BTW-tarief verlagen op elektronische dragers
Op dit ogenblik is de invoering van een verlaagd BTW-tarief voor de digitale vorm in België niet
mogelijk aangezien dit in strijd is met de Europese regelgeving. Open Vld is echter van mening
dat de invoering van een verlaagd BTW-tarief voor de digitale vorm op Europees niveau mogelijk
zou moeten gemaakt worden en is graag bereid ter zake elk initiatief te steunen.

5.

Deskundig personeel garanderen via het decreet lokaal cultuurbeleid
Stellen dat het decreet Lokaal Cultuurbeleid onvoldoende aandacht heeft voor het belang van
goed en hoog opgeleid personeel in openbare bibliotheken is kort door de bocht. Open Vld heeft
steeds gepleit voor meer autonomie aan de lokale besturen en voor planlastvermindering. We
moeten echter vertrouwen hebben in de lokale besturen. De meeste gemeenten hebben inzake
cultuurbeleid in het algemeen en inzake bibliotheken in het bijzonder heel wat professionaliteit
opgebouwd. Het is ook in het belang van de gemeenten zelf dat een goed uitgebouwd cultuur- en
bibliotheekbeleid niet op de helling wordt gezet door gekwalificeerd personeel niet langer te werk
te stellen en deze te vervangen door ongekwalificeerd personeel.

6.

Evaluatie, monitoring en bijsturing van het beleid is essentieel.

7.

Kwaliteitsvolle opleidingen
We leven in een maatschappij met een bijzonder groot informatieaanbod. Ook creëren digitale
mogelijkheden steeds meer nieuwe mogelijkheden. Het beheer van informatie vraagt meer dan
vroeger deskundigheid en uiteenlopende competenties. Een wetenschappelijk onderbouwde
kennis is noodzakelijk voor het beheer van informatie alsook zijn managementsvaardigheden
vereist.
Feit dat het memorandum aandacht heeft voor de uitbouw van reeds bestaande opleidingen kan
Open Vld dit ondersteunen. Het initiatief ligt weliswaar bij de onderwijsinstellingen.

8.

Auteursrecht
Bescherming van auteursrechten moet worden aangepast op een wijze die past bij de realiteit.
Open Vld is voorstander van:
• een correcte economische waardebepaling, inning en verdeling van een auteursrecht ikv
transacties tussen economische actoren
• administratieve vereenvoudiging bij de beheersvennootschappen
• beheersvennootschappen die duidelijke klachtenprocedures instellen
• beheersvennootschappen die informatie en verantwoording van eigen kosten geven om zo
meer transparantie te hebben over de effectieve rechten die ze innen én uitkeren aan de
rechthebbende auteurs
• meer verduidelijkingen en juridische rechtszekerheid rond relaties tussen auteurs/acteurs en
actoren audio-visuele sector (kabelmaatschappijen, producers, tv, …).
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