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Geachte heer Wouters, 
 
Hartelijk dank voor het advies van de Lezersraad m.b.t. de contributienota, dat wij ontvingen op 30 
april jl. Hieronder geef ik u mede namens SAL onze reactie. 
 
Wij kunnen ons vinden in uw bezwaar en nemen uw advies over om geen financiële drempel voor 
streaming krant- en tijdschriftabonnementen in te bouwen. Als op termijn blijkt dat dit leidt tot 
excessief gebruik of andere onvoorziene zaken dan zal een heroverweging plaatsvinden. 
Wel zal er een limiet komen voor fysiek uit te leveren abonnementen. Bij meer dan vijf 
abonnementen wordt er een vergoeding gevraagd. Hoe hoog die is zal nog worden uitgewerkt. 
De condities voor tijdschriften van derden blijven ongewijzigd, dus tegen betaling. 
 
Wij delen ook in principe de mening van de Raad dat de lezer zowel de mogelijkheid van 
abonnementen als van het lezen van losse nummers moet worden geboden via streaming. Of dit ook 
onbeperkt kan gelden voor fysieke uitlevering moet worden uitgewerkt. Daarnaast moet ook nog 
worden uitgezocht in hoeverre losse uitlevering daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, aangezien 
de systemen van SAL en Dedicon hiervoor nu niet zijn ingeregeld. 
 
Uw advies m.b.t. het sociaal minimabeleid en het toepassen van generieke kortingen kunnen wij 
helaas niet overnemen. Elke gemeente maakt zijn eigen regeling. Dit leidt tot zo veel verschillen, dat 
het invoeren van een generiek beleid hiervoor onmogelijk is. Maar SAL zal een procedure uitwerken 
waaraan individuele gevallen getoetst kunnen worden, wanneer blijkt dat de contributie te hoog 
mocht zijn. 
 
Wat betreft uw advies over het reliëf- en maatwerk: Tonny van Breukelen zou nog eens kijken of ze 
nadere informatie hierover had. In principe zijn wij het eens met uw advies dat het lidmaatschap van 
SAL niet als een vereiste mag worden gesteld, maar de aanvragen moet wel blind of slechtziend zijn 
en de Verklaring Leesbeperking afgeven. Ook hier zal SAL een procedure voor opstellen. 
 
Er zijn nog wat vragen die gaandeweg het proces beantwoord moeten worden. Een voorbeeld is hoe 
straks wordt omgegaan met contributieheffing als een lezer zowel lid is van SAL als van de openbare 
of digitale bibliotheek. 
SAL zal op basis van een nu te schrijven projectplan Invoering Contributie, een projectleider 
aanstellen. Deze brengt de praktische gevolgen van de invoering van de contributieheffing in kaart en 
leidt het proces van de daadwerkelijke invoering. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jos P.A. Debeij 
Stafafdeling Bibliotheekstelsel 
Marja Geevers 
Adviseur Aangepast Lezen 


