Meta4Books – diensten – tarieven voor boekhandels 2017
Meta4Books is het metadatacentrum voor het Nederlandstalige boekenvak. We bieden diensten aan
alle professionals uit het boekenvak met betrekking tot titel-, auteurs- en uitgeversinformatie kortom tot alle informatie met betrekking tot het boek in zijn totaliteit.
Dit tariefoverzicht van Meta4Books bevat alle huidige kosten Op deze basis kan u zelf aanduiden wat
u als gebruiker aan diensten van Meta4Books wenst af te nemen, en ziet u ook meteen wat u dat zal
kosten. De tarieven van 2017 werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 15 september 2016.
Omzet als criterium
Bij de tarifering probeert Meta4Books te vertrekken van het principe dat iedere gebruiker betaalt in
functie van de gerealiseerde omzet, dus in functie van de draagkracht. Eenmaal men lid is van
Meta4Books kan men gebruikmaken van de verschillende diensten waarvoor men intekent, en dit
ongeacht het aantal vestigingen, of het aantal modules waarvoor u de data wenst te gebruiken. We
vertrekken hiervoor telkens vanuit een getrapt tarievenmodel. Gezien omzet het meest objectieve
criterium is, hanteren we dit als criterium (met uitzondering voor Bibbank) bij het bepalen van de
bijdrage.
Overzicht van de diensten van Meta4Books

Meta4Books

A. Boekenbank
B. DANTE
C. Bibbank
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A. Boekenbank
Boekenbank is het centrale informatie- en bestelplatform voor de Vlaamse boekhandel. Via
Boekenbank kan een boekhandel boeken (en aanverwante producten) opzoeken en bestellen. De
boekhandel hoeft hiervoor geen opsplitsing te maken tussen verschillende uitgevers en distributeurs.
Boekenbank sorteert de bestellingen uit per leverancier en stuurt die op regelmatige tijdstippen door
naar de diverse leveranciers.
De tarieven
De tarieven van Boekenbank ook in 2017 aangepast volgens de index van het Federaal Planbureau.
Dat betekent concreet dat de lidmaatschapsbijdrage van Boekenbank stijgt met 1%.
Als boekhandel wordt u ingeschaald in één van de onderstaande omzetcategorieën op basis van de
omzet die u in uw accountantsverklaring heeft opgegeven.
Categorie

Omzetklasse

Bijdrage 2017
Leden VVB

Bijdrage 2017
Niet-leden

0

100.000 € of minder

€ 107,06

€ 160,59

1

Tussen 100.000 € en 250.000 €

€ 287,85

€ 431,27

2

Tussen 250.000 € en 500.000 €

€ 508,03

€ 763,56

3

Tussen 500.000 € en 750.000 €

€ 723,16

€ 1.085,75

4

Tussen 750.000 € en 1.250.000 €

€ 1.187,76

€ 1.780,63

5

Tussen 1.250.000 € en 1.875.000 €

€ 1.697,81

€ 2.545,20

6

Tussen 1.875.000 € en 2.500.000 €

€ 2.149,28

€ 3.224,93

7

Tussen 2.500.000 € en 3.750.000 €

€ 2.297,75

€ 3.446,12

8

Tussen 3.750.000 € en 5.000.000 €

€ 2.488,64

€ 3.733,97

9

Tussen 5.000.000 € en 12.500.000 €

€ 3.224,93

€ 4.835,88

10

Tussen 12.500.000 € en 25.000.000 €

€ 4.469,25

€ 6.703,37

11

Tussen 25.000.000 € en 37.500.000 €

€ 5.656,00

€ 8.484,00

12

Tussen 37.500.000 € en 50.000.000 €

€ 7.014,45

€ 10.520,16

13

Tussen 50.000.000 € en 100.000.000 €

€ 8.258,77

€ 12.386,64

14

Boven 100.000.000 € en 150.000.000 €

€ 9.503,09

€ 14.255,14

15

Boven 150.000.000 €

€ 10.558,54

€ 15.836,80

Meta4Books

Niet-leden van de Vereniging Vlaamse Boekverkopers betalen een extra bijdrage van 50%.
De tarieven zijn in EUR, exclusief BTW
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Bepaling van de omzet :
1. Een lidmaatschapsbijdrage
accountantsverklaring.

van

Boekenbank

wordt

jaarlijks

gebaseerd

op

een

2. Deze accountantsverklaring bevat de netto-omzet (excl. btw) die gemaakt is op de verkoop van
alle boeken en boekgerelateerde producten, zijnde alle producten die op Boekenbank worden
opgenomen.
3. Nieuwe startende leden worden bij aansluiting ingeschaald in de laagste omzetklasse, en zullen
vanaf het eerstvolgende kalenderjaar gevraagd worden een omzetverklaring in te dienen voor
herberekening van de lidmaatschapsbijdrage.
4. Nieuwe leden met een bestaande werking worden na onderling overleg in één van de
omzetcategorieën ingeschaald. Bij de volgende omzetopvraging wordt die inschaling geëvalueerd
en wordt het lidmaatschapstarief correct vastgelegd.
5. Vanuit de verschillende verenigingen van het Huis van het Boek die met een omzetverklaring
werken, Meta4Books (Boekenbank) en VVB wordt jaarlijks een gemeenschappelijk brief verzonden
met alle informatie voor het indienen van uw omzet via de website www.boekenvak.be. Op basis
van het ingevulde formulier op de website wordt u dan ingeschaaId in een omzetcategorie, die
overeenstemt met de lidmaatschapsbijdrage voor dat jaar. Indien de omzetcijfers ontbreken,
wordt u ingeschaald op basis van de omzet die u aangaf aan de VVB. Wie helemaal geen
omzetverklaring indient, wordt automatisch ingeschaald in de hoogste omzetklasse.
6. Meta4Books werkt met ‘voorlopige’ facturen. In januari zullen we de facturen voor de ‘voorlopige’
lidmaatschapsbijdrage uitsturen. Uw bijdrage wordt dan bepaald aan de hand van de omzet die in
het vorige jaar werd opgevraagd. Een voorbeeld: de voorlopige bijdrage van 2017 wordt bepaald
aan de hand van de omzet van 2015, die werd opgevraagd in 2016. Samen met VVB vraagt
Meta4Books in het voorjaar 2017 de omzet op voor 2016 die eind juni ingediend moet zijn. Als de
omzetten van de leden verzameld zijn, zal er bekeken worden of er een extra factuur of creditnota
gestuurd moet worden. Als uw bijdrage onveranderd bleef, zal u enkel de ene factuur in januari
ontvangen.
Coverdatabase
Gezien het groeiend aantal covers en flapteksten die we verzamelen, wordt onze coverdatabase steeds
interessanter voor onze leden. Anderzijds is het ook voordelig voor de leveranciers dat zij, wanneer zij
hun covers en beschrijvingen naar één centraal punt kunnen doorsturen, deze gegevens niet meer
naar diverse kanalen dienen door te sturen.
De tarieven worden bepaald via de omzetcategorieën, zodat ook hier rekening wordt gehouden met
de draagkracht van elke gebruiker.
Hierbij de tarieven:
: 568 €
: 1.155 €
: 2.310 €

Meta4Books

 van categorie 1 tem 4
 van categorie 5 tem 8
 van categorie 9 tem 15
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B. DANTE
Met de ontwikkeling van de RESTFULL-API binnen de nieuwe databank DANTE wordt het voor
‘afnemers’ eenvoudiger om gegevens op maat ‘af te nemen’. Ook in Boekenbank blijft (voorlopig) een
data-module bestaan waarmee gebruikers het volledige Boekenbankbestand via een FTP-server
kunnen ophalen en verwerken. Deze dienst is echter niet op maat van de klant, wat het grote voordeel
is van de API van DANTE. De API van DANTE voorziet ook in rijkere data dan Boekenbank. Zo wordt
extra metacontent (videofragmenten, quotes, headlines, auteursbiografieën, auteursfoto)
samengebracht in deze nieuwe databank.
1. Products-API: de gebruiker kan bovenop de basis titelgegevens extra verrijkte titelgegevens
afnemen
2. Zoek-API: de gebruiker kan de MySQL-zoekmodule gebruiken voor integratie in de eigen website
Het tarief voor het gebruik van de webservice is gebaseerd op de omzet. Voor deze omzet baseren we
ons op de netto-omzet (excl. btw) die gemaakt is op de verkoop van alle boeken en boekgerelateerde
producten, zijnde alle producten die op DANTE worden opgenomen.
Wat is de belangrijkste data die kan afgenomen worden via de API?

ISTC
ISNI
ISBN
Titel
Auteursnaam
NUR-code
Taal
Imprint
Druk
Verschijningsvorm
Pagina’s
Uitgever
Commerciële info
Verschijningsdatum
Beschikbaarheid
Prijs
BTW
Actuele Druk
Verrijkte titelinfo
Cover
Flaptekst
Achterflap
Leesfragment
Verrijkte auteursinfo
Biografie
Bibliografie
Auteursfoto
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De tarieven
1. Tarieven voor het gebruik van de Products API:
Lid van Boekenbank
Categorie

Omzetklasse

Lid van VVB

Niet-lid VVB

Niet-lid van Boekenbank
Lid van VVB

Niet-lid VVB

0

Kleine boekhandels < 100.000 €

€ 110

€ 164

€ 478

€ 714

1

Tussen 100.000 en 250.000 €

€ 284

€ 424

€ 653

€ 974

2

Tussen 250.000 € en 500.000 €

€ 497

€ 741

€ 865

€ 1.291

3

Tussen 500.000 € en 750.000 €

€ 704

€ 1.050

€ 1.072

€ 1.600

4

Tussen 750.000 € en 1.250.000 €

€ 1.149

€ 1.715

€ 1.518

€ 2.265

5

Tussen 1.250.000 € en 1.875.000 €

€ 1.661

€ 2.479

€ 3.135

€ 4.679

6

Tussen 1.875.000 € en 2.500.000 €

€ 2.096

€ 3.128

€ 3.570

€ 5.328

7

Tussen 2.500.000 € en 3.750.000 €

€ 2.238

€ 3.340

€ 3.712

€ 5.540

8

Tussen 3.750.000 € en 5.000.000 €

€ 2.422

€ 3.615

€ 3.896

€ 5.815

9

Tussen 5.000.000 € en 12.500.000 €

€ 3.158

€ 4.714

€ 6.106

€ 9.114

10

Tussen 12.500.000 € en 25.000.000 €

€ 4.354

€ 6.499

€ 7.302

€ 10.899

11

Tussen 25.000.000 € en 37.500.000 €

€ 5.496

€ 8.203

€ 8.444

€ 12.603

12

Tussen 37.500.000 € en 50.000.000 €

€ 6.801

€ 10.151

€ 9.749

€ 14.551

13

Tussen 50.000.000 € en 100.000.000 €

€ 7.997

€ 11.936

€ 10.945

€ 16.336

14

Boven 100.000.000 € en 150.000.000 €

€ 9.194

€ 13.722

€ 12.142

€ 18.122

15

Boven 150.000.000 €

€ 10.207

€ 15.235

€ 13.155

€ 19.635

De tarieven zijn in EUR, exclusief BTW.

2. Tarieven voor het gebruik van de Zoek API
Omzetklasse

Bedrag

0

Kleine boekhandels < 100.000 €

€ 357,00

1

Tussen 100.000 en 250.000 €

€ 487,05

2

Tussen 250.000 € en 500.000 €

€ 645,66

3

Tussen 500.000 € en 750.000 €

€ 800,19

4

Tussen 750.000 € en 1.250.000 €

€ 1.132,71

5

Tussen 1.250.000 € en 1.875.000 €

€ 2.339,37

6

Tussen 1.875.000 € en 2.500.000 €

€ 2.664,24

7

Tussen 2.500.000 € en 3.750.000 €

€ 2.769,30

8

Tussen 3.750.000 € en 5.000.000 €

€ 2.907,51

9

Tussen 5.000.000 € en 12.500.000 €

€ 4.556,85

10

Tussen 12.500.000 € en 25.000.000 €

€ 5.449,35

11

Tussen 25.000.000 € en 37.500.000 €

€ 6.301,56

12

Tussen 37.500.000 € en 50.000.000 €

€ 7.275,66

13

Tussen 50.000.000 € en 100.000.000 €

€ 8.168,16

14

Boven 100.000.000 € en 150.000.000 €

€ 9.061,17

15

Boven 150.000.000 €

€ 9.817,50

De tarieven zijn in EUR, exclusief BTW.
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C. Bibbank

Bibbank is het collectievormingsplatform voor de Vlaamse Openbare bibliotheek. Het platform vindt
u terug via www.bibbank.be. Bibbank wil de bibliotheken helpen bij het vormen van de
bibliotheekcollectie. Maar Bibbank is vooral opgezet door Meta4Books en Boek.be opdat de
boekhandel zijn centrale rol bij het adviseren en selecteren van de juiste titels voor de
bibliotheekcollectie kan blijven spelen. Bibbank wil een hulp zijn om de adviserende taak van de
boekhandel te vergemakkelijken.
De tarieven
Bibbank werd in 2012 gratis gelanceerd voor zowel de bibliotheken als de boekhandels. Sinds 2014 is
de pilootfase voorbij en wordt Bibbank betalend voor de boekhandel. Bibliotheken kunnen gratis van
het platform gebruik blijven maken.
≤ 10
bibliotheken

Tarieven Bibbank 2016

Groot (> 250.000 €)

Jeugd
Strips
Volwassenen fictie
Volwassenen non-fictie
Middelgroot (50.000 € -250.000 €) Jeugd
Strips
Volwassenen fictie
Volwassenen non-fictie
Klein (< 50.000 €)
Jeugd
Strips
Volwassenen fictie
Volwassenen non-fictie

11-20
> 21
bibliotheken bibliotheken

100%
90%
80%
€ 42
€ 38
€ 34
€ 11
€ 10
€9
€ 35
€ 32
€ 28
€ 33
€ 29
€ 26
€ 28
€ 25
€ 23
€7
€7
€6
€ 23
€ 21
€ 19
€ 22
€ 20
€ 17
€ 14
€ 13
€ 11
€4
€3
€3
€ 12
€ 11
€9
€ 11
€ 10
€9
De tarieven zijn in EUR, excl. BTW.

35%
9%
29%
27%
35%
9%
29%
27%
35%
9%
29%
27%

We hanteren de maatstaf dat een boekhandel jaarlijks een vast bedrag betaalt voor het aantal
bibliotheken die hij via Bibbank bedient. Bovendien bepaalt de grootte van de bibliotheken en het type
van de collecties het lidgeld. Aan elk type collectie werd een waarde toegekend die overeenkomt met
het gemiddelde aandeel van de collecties bij de bibliotheken:
Jeugd
Strips
Volwassenen fictie
Volwassenen non-fictie

35%
9%
29%
27%

Meta4Books

De jeugdcollectie neemt bijvoorbeeld gemiddeld 35% in van de volledige bibliotheekcollectie.
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Hoe groter een bibliotheek, hoe meer een boekhandel betaalt voor de aansluiting. De grootte van een
bibliotheek wordt bepaald aan de hand van het totaal collectiebudget dat opgezocht kan worden via
bibliotheekstatistieken.be. Hoe meer bibliotheken een boekhandel in zijn portefeuille heeft, hoe
minder hij betaalt voor de verschillende aansluitingen. De tarieven verminderen gradueel met 10% van
de aansluitingskost als het aantal bibliotheken verhoogt met 10. De tarieven worden aangerekend op
jaarbasis.

Bijvoorbeeld:

1) Boekhandel A werkt samen met 3 grote bibliotheken, 5 middelgrote en 8 kleine. Enkel voor de
collectie Jeugd. Hij betaalt jaarlijks 378 EUR voor het gebruik van Bibbank:
3 x 42.00 EUR = 126 EUR
5 x 28 EUR = 140 EUR
8 x 14 EUR = 112 EUR
2) Boekhandel B werkt samen met 6 grote bibliotheken, 10 middelgrote bibliotheken en 16 kleine
bibliotheken. Enkel voor de collecties Volwassenen Fictie en Volwassenen Non-Fictie. Hij betaalt
jaarlijks 1226 EUR voor het gebruik van Bibbank.
6 x 35 EUR + 6 x 33 EUR = 408 EUR
10 x 23 EUR + 10 x 22 EUR = 450 EUR
16 x 12 EUR+ 16 x 11 EUR = 368 EUR
De diensten
De aansluitingskost voor Bibbank houdt een aantal dienstverleningen in waar u gebruik van kan maken:
24/24 beschikbaarheid van het online collectievormingsplatform van Bibbank
Aanreiken opstartinformatie en geven van demonstratiesessies
Hulp bij vragen van algemene aard (helpdeskfunctie van Bibbank)
Online hulp bij opzoekwerk

Meta4Books

1.
2.
3.
4.
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