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In META 6 besprak Patrick Vanouplines het bepalen van de verzekeringswaarde van een biblio-
theekcollectie — uitgezonderd erfgoedcollecties. Dat vraagt om een vervolg. In erfgoedbiblio-
theken is het schatten van verzekeringswaarden dagelijkse kost. Boeken die voor tentoonstel-
lingen, restauratie of digitaliseren het gebouw verlaten worden steeds verzekerd. Meestal doet 
de collectieverantwoordelijke de schatting, soms wordt een antiquair-expert ingeschakeld. 
Dan is het belangrijk duidelijke afspraken te maken: de verzekeringswaarde is wat anders dan 
de aankoop- of verkoopprijs.

De verzekeringswaarde wordt meestal 
gezien als de vervangwaarde. Bij de 
meeste schadegevallen wordt het boek 
echter niet vervangen maar gerestau-
reerd. Unieke of zeer zeldzame werken 
kunnen immers niet zomaar vervangen 
worden. Daardoor kan de verzekerings-
waarde soms hoger zijn dan de ver-
vangwaarde.

Startpunt voor elke schatting is de 
marktwaarde: hoeveel zou het boek  
kosten als het op de markt werd aange-
boden? Eerst doorzoeken we het actu-
ele aanbod, bijvoorbeeld via de meta-
zoekmachine www.vialibri.net. Zeldzame 
boeken zijn echter niet altijd voorradig. 
Dan moeten historische prijzen opge-
zocht worden. Daarvoor worden oude 
veilingcatalogi gebruikt via indexen 
zoals het Jahrbuch der Autkionspreise, 
digitaal beschikbaar (betalend) via 
www.bookauctionrecords.org.

De marktwaarde is slechts een begin: 
elk exemplaar is anders (schade, inkleu-
ring, bijzondere boekband, enz.), dus 
het eigen exemplaar moet kritisch beke-
ken worden. Inflatie en veranderingen in 
vraag en aanbod beïnvloeden de histo-
rische prijs. Het schatten vereist nogal 
wat ervaring, die kan worden opgedaan 
door veilingcatalogi te doorlopen en 
antiquariaten te bezoeken.

Het is belangrijk om de verzekerings-
waarde niet te laag in te schatten: houd 
ook rekening met administratie- en 
verzendkosten. Het bedrag dat aan de 
verzekeraar betaald wordt is slechts 
een fractie van de verzekeringswaarde. 
Reken voor een zeer duur boek van 
100.000 euro zo’n 100 euro per kalen-
derjaar.

Het schatten van een volledige collec-
tie is andere koek. Je kunt natuurlijk 
elk boek individueel schatten, maar dat 
zal veel tijd kosten. Bovendien fluctu-
eren de waarden door de jaren heen, 
en moet het werk dus telkens opnieuw 
gebeuren. Daarom worden collecties 
in bulk geschat. Als voorbeeld bepa-
len we de totale verzekeringswaarde 
van de bibliotheekcollectie van de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
anderhalf miljoen boeken. Daarbij 
nemen we een gemiddelde prijs per 
stuk. Gezien de omvang en diversiteit 
van de collectie wordt deze opgesplitst 
in blokken van gelijkaardige materialen.

Voor de oude drukken en handschrif-
ten tellen we 32.000 exemplaren, die 
gemiddeld 1000 euro per titel waard 
zijn. Kranten en tijdschriften worden 
per lopende meter geteld. De EHC bezit 
1.200 meter kranten en 7.500 meter 
tijdschriften. Voor kranten gaan we uit 

van de gemiddelde abonnementsprijs 
van een krant, 380 euro. We ronden af 
naar 400 euro, voor het inbinden. Een 
jaargang telt 30 centimeter. Zo komen 
we op 1.333 euro per meter ingebonden 
kranten. Voor tijdschriften gaan we uit 
van 100 euro per tijdschriftjaargang. 
Ook tijdschriften die we gratis ont-
vangen worden meegeteld. We tellen 
twintig volumes per meter, en stellen 
één volume gelijk aan één jaargang. Een 
meter tijdschriften komt dan op 2.000 
euro. Voor moderne boeken wordt een 
gemiddelde prijs per volume geschat 
(25 euro), waarbij de luxe-uitgaven een 
aparte categorie vormen (400 euro). In 
totaal komen we uit op zo’n 70 miljoen 
euro voor de hele bibliotheekcollectie.

Het nadeel aan deze methode is dat 
meerdere schattingen met een onbe-
kende foutmarge met elkaar vermenig-
vuldigd worden. Dat zorgt voor grote 
afwijkingen. Door de marges ruim te 
houden komt de verzekeringswaarde 
niet te laag uit. Als de verzekerings-
waarde ook effectief uitgekeerd moet 
worden, na een omvangrijke calamiteit, 
is het waarschijnlijk dat slechts een deel 
van de collectie moet vervangen en/of 
gerestaureerd worden. Hopelijk is het 
nooit nodig! 

Hoe bereken ik het bedrag om mijn 
erfgoedcollectie te verzekeren?
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