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Bellegem, 2 juli 2004
Geachte ,
Betreft : Ref. 042600627 VAN BELLE Marieke; De Mantel van Viola.
Wij ontvingen in goede orde het aangetekend schrijven. Een en ander is echter niet naar behoren
verlopen.
Dit boek werd inderdaad al ruim twee jaren geleden geleend door ons op de kaart van onze
dochter Marieke VAN BELLE die toen in het eerste leerjaar zat (/1995).
Al snel bleek dat dit boek spoorloos was, en wij stelden na een tweetal verlengingen dan ook voor
om het boek te betalen omdat het niet waarschijnlijk was dat het nog zou uitkomen. Dit werd
echter geweigderd door de uitleenbalie, en we werden telkenmale aangemaand om het toch maar
verder te zoeken. Ook werd de mogelijkheid toen letterlijk geopperd dat het boek misschien wel
teruggedragen was maar omdat er ook conversieproblemen waren met de nieuwe CEVI-software
(die wij beroepsmatig trouwens zeer goed kennen daar wij informatica-support geven aan diverse
bibliotheken, dat is ook gekend door stad Kortrijk), en dat we dus best afwachtten om te zien of
het vanzelf zou bovenkomen. Omdat wij financieel nu niet zo arm zijn, was het voor mij
persoonlijk echter geen punt dit boek te betalen, vooral niet omdat ik weet dat de werkgever van
mijn echtgenote gelijkaardige volledige reeksen van de Uiltjes bestelt voor een bedrag van zo'n 10
EUR per reeks (Revalidatiecentrum Overleie; mijn echtgenote begeleidt daar o.a. leer- en
rekenstoornissen).
U zegt dat wij niet reageren, maar eigenlijk reageert de bibliotheek ZELF maandenlang niet,
waardoor wij in de veronderstelling verkeren dat het boekje inderdaad terecht is gekomen.
Tot in augustus 2003 de kaart wordt geblokkeerd en er weer naar het boekje wordt gevraagd, en
een betaling eigenlijk weeral niet aanvaard wordt. Mijn echtgenote besluit dan 'grote kuis' te
houden en vindt het boekje uiteindelijk tussen speelzaken op de zolder.
Ik moet er tussenin op wijzen dat wij enkel de zaterdag de bibliotheek kunnen bezoeken en dat
ernstige problemen geeft omdat wij ons tijdens de week niet kunnen vrijmaken, maar bij het
inbrengen van het boekje nadat het teruggevonden wordt, krijgt mijn echtgenote nu plots de
Beëdigd lid Belgische kamer Rekenplichtigen 264-1
www.logocom.be
- blz. 1/3

Boekhouder bibf 203-385 ibc/bab 416

F 056/25.25.18

melding "Mevrouw, wij mogen dat boekje niet meer ontvangen. Het zit op de juridische
dienst". Dus eigenlijk worden wij niet in de staat meer gesteld om een probleem op te lossen, dat
bij aanvang opgelost had kunnen worden door een eenvoudige betaling van het boekje zelf, zoals
nu geopperd wordt, maar dan met waanzinnig kosten die de bibliotheek eigenlijk zichzelf aandoet.
Want, nog straffer, intussen gaan ik als papa elke zaterdagmorgen plichtsgetrouw naar de
bibliotheek met mijn kindjes om vier kindervideo's te huren. Ik kan dit bewijzen door het feit dat
ik nog weet dat ik op 26 november 2003 ook nog een staaltje meemaakte van het nieuwe
computersysteem en een gecomputeriseerde aanmaning ontving met volgende tekst:
"Wij ontvingen van u een gecomputeriseerde “laatste aanmaning” over:
* Freddy Bish & Loebas; 03/11/03
* Spud helpt een handje; 03/11/03
* Asterix & Obelix; 03/11/03
* Musti op de boerderij; 03/11/03"

Dat ik mij dit zo goed herinner, ligt in het feit dat ik toen volgende antwoordje daarover heb
opgemaakt:
"Zaterdag 01/11/03 was u gesloten (allerheiligen).
Zaterdag 08/11/03 was u gesloten (brugdag 11/11/03).
Zaterdag 15/11/03 was u gesloten (dag van de dynastie).
Dat u toevallig verscheidene zaterdagen gesloten was, is begrijpelijk, maar vanuit Bellegem is Kortrijk
centrum helemaal niet zo gemakkelijk bereikbaar, vooral niet omdat wij als plichtsbewuste ouders onze
drie kinderen (2 jaar, 8 jaar en 11 jaar) zelf de video's samen laten kiezen en dit voor ons hardwerkende
gezin enkel zaterdag kan.
Het was bovendien vrij verrassend het ‘eenvoudige’ commentaar (gevloek) aan de gesloten deuren van
de bibliotheek te horen (vooral de dag van de dynastie die slechts weinig andere mensen als verlofdag
krijgen, kreeg weinig begrip).
Hopelijk heeft dit voor u een piek in de inkomsten van boetes
verwezenlijkt.
Wij hebben zaterdag het leen- en boetebedrag van 21 EUR niettemin zonder morren betaald, maar ik wil
er wel eens op duiden dat uw brieven blijkbaar altijd vertrekken VOOR de zaterdag dat wij komen, en dat
wellicht dus ook zeer rendabel is voor u gezien de doorgerekende kosten voor post die wij steevast
betalen voor op dat moment nog niet ontvangen aanmaningen. Dezelfde briefjes op maandag verzenden
zou dat op eenvoudige wijze verhelpen (uw bezoekersaantal ligt voor de vrijdagavond en
zaterdagmorgen verrassend hoger).
Mijn zoontje van 8 jaar deed intussen het voorstel om naar de
gewone videotheek te gaan i.p.v. naar de stadsbibiliotheek, omdat hij uitgerekend heeft dat het nu
goedkoper is en ook zeven dagen exact, maar deze ook de zaterdagnamiddag en zelfs de zaterdagavond
tot 22.00 h open is. Hij rekende zelfs uit dat het goedkoper was om de drie weken gewoon een nieuwe
DVD te kopen en met de overschot wat snoep! Maar ja, de mening van een elfjarige wereldverbeteraar
is waarschijnlijk helemaal niet van tel.
Beslist een nadenkertje..."

Met deze ben ik dus wel bereid om 12,83 EUR te betalen aan boetes voor laattijdigheid &
rappelkosten van het boek - zijnde de waarde van het boek zelf die wij voorstelden EN het boek
af te leveren, maar niet de bijkomende buitenmatige kosten.
Bij dagvaarding zullen wij dan dit schrijven met huidige schrijven voorleggen aan de rechter, samen
met de detaillijst uit uw computer over de datum van ontlening en de verstreken termijn die
aantonen dat er hier wel sprake is van onbehoorlijk bestuur. In dat geval zal ik zelfs de kosten &
verplaatsing aanrekenen die mijn echtgenote deed deze week, zijnde:
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* Op maandag 18/06/2004 om 11.00 h speciaal spoedverlof op haar werk nemen om het boek
te komen indragen en opnieuw het antwoord te krijgen, dat de mevrouw daar pas 's middags
om 15.00 h zal terug zijn die dat boek kan ontvangen.
* Om op maandag 18/06/2004 om 15.00 h speciaal opnieuw van haar werk te
Revalidatiecentrum Overleie weg te lopen om het boek in te dragen, en daar weer het
antwoord te krijgen dat ze het boek niet meer MAG afgeven, zoals de vorige malen, maar nu
om een andere juridische reden.
Misschien leven we wel in Absurdistan, maar zo de zot houden met mijn echtgenote, daar hou ik
niet van. Ik ben dat als boekhouder wèl gewoon, maar dat betekent nog niet dat ik mijn principes
zomaar aan de kant zet.
Deze brief èn de dagvaarding wordt overigens gelijktijdig gepubliceerd op mijn site
http://logocom.be onder de rubriek 9. Belgium: het land dat gek maakt.

Voor ontvangst van het boek EN oor ontvangst van de som van 12,83 EUR (dus waarde 25,66
EUR)
te gerechtsdeurwaarderskantoor Kortrijk

Met vriendelijke groeten en voor afgifte

VAN BELLE Jean Marc
voor LOGOCOM - info@logocom.be
••• bij telefonische afwezigheid : gelieve een fax te zenden naar +32-(0)56-25.25.20 •••
••• ons GSM-nummer bij Mobistar is 0495/18.82.82 [handenvrij in de wagen, dus bel gerust] •••
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