Geachte uitgever,

Per 1 juli 2017 wordt in België de wet op de Gereglementeerde Boekenprijs (GBP) van kracht.
Kort samengevat wordt in deze wet het volgende geregeld: op nieuwe titels verschenen na
1/7/2017 mag een handelaar de eerste zes maanden na verschijnen maximaal 10% korting
geven op de adviesprijs. Titels die verschenen zijn vóór 1/7/2017 vallen niet onder de GBP.
De wet is enkel van toepassing op boeken die (deels) in de Nederlandse taal zijn.
Uitzonderingen op de GBP zijn agenda’s, culturele jaarboeken, antiquarische boeken,
beschadigde boeken, brochures, catalogi, kleurboeken, knipboeken, muziekuitgaven,
schoolboeken, wetenschappelijke studieboeken en vakboeken.
Anders dan in Nederland vallen e-boeken (exclusief W en S) wel onder de GBP.
In bepaalde gevallen kan in de loop van deze 6 maanden wel gedurende max 1 maand meer
korting dan 10% worden gegeven. Dit betreft:
- Ledenprijzen
- Combinatieprijzen
- Actieprijzen
- Serieprijzen
Al deze afwijkende prijzen, inclusief de ledenprijzen, gelden marktbreed. Zo wordt het
geformuleerd “De actieprijs geldt bij alle verkopers bij wie het boek verkrijgbaar is.”
Speciale ledenprijzen zijn enkel toegelaten voor de leden van niet-commerciële, ‘ideële’
verenigingen. Ook hier geldt: “De ledenprijs geldt bij alle verkopers bij wie het boek
verkrijgbaar is.”
Om de consument en handelaar juist te informeren, is in opdracht van de Vlaamse regering,
onder de koepel van Meta4books/Boekenbank, een referentiebank opgericht die prijzen en
verschijningsdata van boeken officieel bijhoudt.
Het is de wettelijke plicht van de uitgever of de vertegenwoordiger van de uitgever in
Vlaanderen de nodige gegevens door te geven aan de referentiedatabank. Het gaat om de
basistitelinformatie, inclusief verschijningsdatum en adviesprijs. Eventuele afwijkende prijzen
zullen vooraf moeten worden aangemeld op de referentiedatabank.
Deze referentiedatabank zal te consulteren zijn onder www.boekenprijs.be. Daar vind je ook
meer info over de GBP.
In overleg met CB zal Meta4books (o.a. het Belgisch bestelplatform Boekenbank) in de loop
van juli/augustus voorzien in een conversieprogramma dat op basis van de
assortimentinformatie via ONIX tussen CB en Boekenbank worden uitgewisseld de
referentiedatabank voedt. Alle A-boeken en e-boeken (m.u.v. Bookshelf) zullen dan
automatisch een gereglementeerd boekenprijs krijgen die ingaat de eerste verschijningsdag.
In afwachting van het conversieprogramma is het in principe verplicht de titels tijdelijk
“handmatig” of via csv-bestand in de referentiedatabank op te voeren. Op de site kan je
hierover meer info vinden.
Het conversieprogramma is niet meer dan een hulpmiddel. De uitgever/vertegenwoordiging
in België blijft verantwoordelijk voor de aanmelding van titels. Belangrijk: het

conversieprogramma is niet foutloos, d.w.z. kan niet alle in de GBP onderkende
uitzonderingen onderkennen o.b.v de in de ONIX-data uitgewisselde gegevens.
Uitzonderingen die handmatig moeten worden onderhouden zijn:
- agenda’s, culturele jaarboeken, catalogi, kleurboeken, knipboeken, muziekuitgaven
- afwijkende prijzen: leden-, combinatie- en serieprijzen
Deze zullen door de uitgever of zijn vertegenwoordiger in België rechtstreeks in het systeem
van de referentiedatabank moeten worden opgevoerd.
Uw Belgische vertegenwoordiger kan u wellicht ook verder helpen met meer informatie over
de GBP, taakverdeling, etc. Technische vragen over het invullen van de referentiedatabank
kan je stellen aan Olivier Fuchs (olivier.fuchs@boek.be).
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