Meta4Books – diensten – tarieven voor leveranciers 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.
Om deze doelstellingen te kunnen nakomen is de nood aan correcte gegevens bijzonder hoog.
Pas als iedereen bijdraagt aan de zorg voor correcte titel- en auteursinformatie, kan de vzw
slagen in zijn opzet en bijdragen aan de vindbaarheid en dus ook aan een verbeterde verkoop
van elk boek.
Omzet als criterium
Bij de tarifering probeert Meta4Books te vertrekken van het principe dat iedere leverancier
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. 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
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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
Net zoals de voorgaande jaren (behalve 2015), zijn 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 leverancier wordt u ingeschaald in één van de onderstaande omzetcategorieën op basis
van de omzet die u in uw accountantsverklaring heeft opgegeven.

Categorie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Omzetklasse

Bijdrage 2017
Bijdrage 2017
Leden GAU/GEWU Niet-leden GAU/GEWU

Minder dan € 50.000
Tussen € 50.000 en € 125.000
Tussen € 125.000 en € 250.000
Tussen € 250.000 en € 500.000
Tussen € 500.000 en € 625.000
Tussen € 625.000 en € 750.000
Tussen € 750.000 en € 1.000.000
Tussen € 1.000.000 en € 1.250.000
Tussen € 1.250.000 en € 1.875.000
Tussen € 1.875.000 en € 2.500.000
Tussen € 2.500.000 en € 6.250.000
Tussen € 6.250.000 en € 7.500.000
Tussen € 7.500.000 en € 10.000.000
Tussen € 10.000.000 en € 12.500.000
Tussen € 12.500.000 en € 18.750.000
Tussen € 18.750.000 en € 25.000.000
Tussen € 25.000.000 en € 50.000.000
Omzet boven € 50.000.000

€ 300
€ 356
€ 441
€ 560
€ 726
€ 959
€ 1.262
€ 1.655
€ 2.167
€ 2.781
€ 3.517
€ 4.401
€ 5.373
€ 6.443
€ 7.566
€ 8.745
€ 9.983
€ 11.221

€ 450
€ 535
€ 662
€ 840
€ 1.089
€ 1.439
€ 1.893
€ 2.483
€ 3.250
€ 4.171
€ 5.276
€ 6.602
€ 8.060
€ 9.664
€ 11.349
€ 13.117
€ 14.975
€ 16.832

Meta4Books

Niet-leden van de GAU of GEWU betalen een extra bijdrage van 50%, zoals in de tabel weergegeven.
De tarieven zijn in EUR, exclusief BTW.
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Bepaling van de omzet :
1. Een lidmaatschapsbijdrage van Boekenbank wordt jaarlijks gebaseerd op een
accountantsverklaring.
2. Deze accountantsverklaring bevat de netto-omzet (excl. btw) die gemaakt is voor alle
retailkanalen, zowel voor boeken als voor DVD’s, CD-roms e.d., zijnde alle producten die
op Boekenbank worden opgenomen.
3. De omzet heeft zowel betrekking op de eigen fondsen als op de importfondsen, en dit voor
het grondgebied Vlaanderen en Brussel en betreft de netto-omzet / exclusief BTW.
4. Nieuwe 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.
5. Vanuit de verschillende verenigingen van het Huis van het Boek die met een
omzetverklaring werken, GAU, GEWU en Meta4Books (Boekenbank) 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 voor Meta4Books, wordt u ingeschaald op basis van de omzet die
aangaf aan de GAU of aan de GEWU, of wordt er een optelsom van beide omzetten
gemaakt, als u van beide verenigingen lid bent. Wie helemaal geen omzetverklaring
indient, wordt automatisch ingeschaald in de hoogste omzetcategorie.
6. Meta4Books werkt met ‘voorlopige’ facturen. De voorlopige bijdrage van 2017 wordt
bepaald aan de hand van de omzet van 2015, die werd opgevraagd in 2016. Samen met de
GAU en GEWU vraagt Meta4Books in het voorjaar 2017 de omzet op voor 2016 die eind
mei / begin 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.
Wie betaalt een bijdrage?
De rechtspersoonlijkheid wordt als norm gehanteerd voor het bepalen van de omzet.
M.a.w.: het is niet omdat men deel uitmaakt van een grote groep dat men de omzet van de
volledige groep als referentie kan nemen. Elk bedrijf, uitgever of importeur met een aparte
rechtspersoonlijkheid (hetzij een nv, bvba of vzw) die lid is van de GAU of GEWU wordt apart
als lid bij Boekenbank geregistreerd en betaalt zijn bijdrage op zijn omzet.
Dubbele functie uitgever / importeur

Meta4Books

Sinds 2010 moet er geen aparte bijdrage meer worden betaald op de omzet die men behaalt
als uitgever én op de omzet die men behaalt als importeur. Via de accountantsverklaring geeft
u uw omzet voor beide functies mee. U wordt op basis van die totale omzet in een
omzetcategorie ingeschaald en betaalt dus ook maar één keer een lidmaatschapsbijdrage.
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Coverdatabase
Gezien het groeiend aantal covers en flapteksten die we verzamelen, wordt dit steeds
interessanter voor onze leden. Bovendien is het ook voordelig voor de leveranciers dat zij,
wanneer zij hun covers en beschrijvingen naar één centraal punt kunnen doorsturen, zij deze
gegevens niet naar diverse kanalen dienen door te sturen.
Om mogelijke juridische problemen i.v.m. gebruiksrecht op te lossen, zal een contract
opgemaakt worden tussen Boekenbank en de afnemer van de coverdatabase, waarbij laatste
er zich toe verbindt om een cover te verwijderen wanneer Boekenbank daarom vraagt.
Bij de tarieven houden we rekening met de omzetcategorie, zodat ook hier wordt rekening
gehouden met de draagkracht van elke gebruiker.
van categorie 1 tem 4
van categorie 5 tem 8
van categorie 9 tem 15

: 577 €
: 1.174 €
: 2.346 €
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Van welke diensten kan u genieten als lid van Boekenbank?
De dienstverlening van Meta4Books bestaat uit een aantal zaken die starten zodra u aansluit:
1. 24/24 beschikbaarheid van het online bestel- en informatieplatform van Boekenbank
2. Aanreiken opstartinformatie en geven van demonstratiesessies.
3. Informatie over ISBN-aanvragen en opvolging van de aanvragen.
4. Aanmelden nieuwe titels bij het Wettelijk Depot. Als u aangesloten bent bij Boekenbank
hoeft u niet langer het vierluik in te vullen. Het enige wat u nog hoeft te doen, is twee
exemplaren van het boek op te sturen naar het Wettelijk depot (Koninklijke Bibliotheek in
Brussel)
5. Aanmelden titels bij de beheersvennootschap Librius voor de leden van Librius.
6. Hulp bij het oplossen van problemen met titelinformatie (niet: up-to-date houden van
titelinformatie en opladen covers en flapteksten)
7. Wetenschappelijke uitgevers kunnen met toestemming van de GEWU hun titels voorzien
van het GPRC-logo via Boekenbank.
8. Koppeling titels en prefix. Indien u titels heeft overgekocht van een andere distributeur,
koppelen wij deze titels graag aan uw uitgeversprefix.
9. Wijzigingen fondsen en fondscodes. Wijzigingen in uw fondsen worden in Boekenbank na
aanvraag meteen aangepast, zodat bestellingen voor titels uit deze fondsen steeds naar u
worden gestuurd.
10. Herzetten druknummers. Leveranciers die niet met druknummers werken, kunnen steeds
aanvragen om de druknummers van eerdere titels terug te plaatsen op druknummer 1
zodat automatisch wijzigingen doorgevoerd kunnen worden aan deze titels.
11. Distributeurs die met importfondsen werken en daarvoor een exclusiviteitscontract met
de uitgever hebben afgesloten, kunnen in Boekenbank al eens geconfronteerd worden
met het feit dat titels van deze uitgever in de Open Markt Module zijn aangemeld. Geef
ons de titels door die verkeerd gekoppeld zijn en wij verplaatsen ze meteen naar de
basismodule. Ook de omgekeerde weg is uiteraard mogelijk.
12. Hulp bij problemen met orders en retouraanvragen.
13. Communicatie in de nieuwsbrief van Boekenbank over sluitingsdagen, naams- of
adreswijzigingen, fondswijzigingen e.d. naar de boekhandels

Meta4Books

Daarnaast organiseert Meta4Books twee werkgroepen, namelijk het driemaandelijkse
Gebruikersoverleg en de tweejaarlijkse Onix-Werkgroep. Alle leden van Meta4Books zijn
welkom op deze werkgroepen. Wie meer informatie over één of beide werkgroepen wenst,
kan dat opvragen bij de medewerkers van Meta4Books.
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B. ISBN kantoor
Meta4Books is het ISBN-agentschap voor Vlaanderen en Brussel. We zijn dit in nauwe
samenwerking met het centrale Nederlandse Bureau ISBN.
De tarieven
Hieronder vindt u de tarieven voor het aanvragen van een ISBN in 2017.
Prijzen per titel

Leden Boekenbank / Meta4Books

Niet-leden
Boekenbank/Meta4Books

Leden GAU/GEWU

€ 9,49

€ 12,78

Niet-leden
GAU/GEWU

€ 16,83

€ 23,06

Eenmalige nummers

€ 60,77

€ 60,77

De tarieven in EUR, excl. 21% BTW, geldig vanaf 01/01/2017

In sommige jaren kunnen deze tarieven geïndexeerd worden. Dit wordt aangekondigd via een
nieuwsbrief.
Elk ISBN dat u aanvraagt, wordt gefactureerd. U wordt niet gefactureerd voor het aanvragen
van een uitgeversprefix.

Meta4Books

U ontvangt voor de aangemelde titels één factuur per kwartaal, per ISBN-nummer.
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B. DANTE

Met de ontwikkeling van de RESTFULL-API binnen de nieuwe databank Meta4BookDB 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 Meta4BookDB. De API van Meta4BookDB
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
Wat is de belangrijkste data die kan afgenomen worden via de API?
Bibliografische info

Meta4Books

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
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 Meta4BookDB worden
opgenomen.
1. Tarieven voor het gebruik van de Products API

Lid van Boekenbank
Lid van Boekenbank
Categorie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Omzetklasse

Lid GAU/GEWU Niet-lid GAU/GEWU

Kleine afnemers < 100.000 €
Tussen 100.000 en 250.000 €
Tussen 250.000 € en 500.000 €
Tussen 500.000 € en 750.000 €
Tussen 750.000 € en 1.250.000 €
Tussen 1.250.000 € en 1.875.000 €
Tussen 1.875.000 € en 2.500.000 €
Tussen 2.500.000 € en 3.750.000 €
Tussen 3.750.000 € en 5.000.000 €
Tussen 5.000.000 € en 12.500.000 €
Tussen 12.500.000 € en 25.000.000 €
Tussen 25.000.000 € en 37.500.000 €
Tussen 37.500.000 € en 50.000.000 €
Tussen 50.000.000 € en 100.000.000 €
Boven 100.000.000 € en 150.000.000 €
Boven 150.000.000 €

€ 53
€ 53
€ 61
€ 167
€ 394
€ 824
€ 1.046
€ 1.119
€ 1.213
€ 1.566
€ 2.176
€ 2.758
€ 3.424
€ 4.034
€ 4.644
€ 5.161

€ 79
€ 79
€ 91
€ 249
€ 588
€ 1.230
€ 1.562
€ 1.670
€ 1.810
€ 2.337
€ 3.247
€ 4.116
€ 5.110
€ 6.020
€ 6.931
€ 7.703

Niet-lid van Boekenbank
Niet-lid van Boekenbank

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Omzetklasse

Lid GAU/GEWU

Kleine afnemers < 100.000 €
Tussen 100.000 en 250.000 €
Tussen 250.000 € en 500.000 €
Tussen 500.000 € en 750.000 €
Tussen 750.000 € en 1.250.000 €
Tussen 1.250.000 € en 1.875.000 €
Tussen 1.875.000 € en 2.500.000 €
Tussen 2.500.000 € en 3.750.000 €
Tussen 3.750.000 € en 5.000.000 €
Tussen 5.000.000 € en 12.500.000 €
Tussen 12.500.000 € en 25.000.000 €
Tussen 25.000.000 € en 37.500.000 €
Tussen 37.500.000 € en 50.000.000 €
Tussen 50.000.000 € en 100.000.000 €
Boven 100.000.000 € en 150.000.000 €
Boven 150.000.000 €

€ 239
€ 326
€ 433
€ 536
€ 759
€ 1.567
€ 1.785
€ 1.856
€ 1.948
€ 3.053
€ 3.651
€ 4.222
€ 4.875
€ 5.473
€ 6.071
€ 6.709

Niet-lid
GAU/GEWU
€ 357
€ 487
€ 646
€ 800
€ 1.133
€ 2.339
€ 2.664
€ 2.770
€ 2.908
€ 4.557
€ 5.449
€ 6.302
€ 7.276
€ 8.168
€ 9.061
€ 9.818

De tarieven zijn in EUR, exclusief BTW.
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Bijvoorbeeld:


Afnemer A is geen lid van Boekenbank en geen lid van GAU/GEWU. Hij heeft een omzet
van 300.000 EUR. Hij komt terecht in omzetcategorie 2 en betaalt een bijdrage van 646
EUR excl. BTW. Hij heeft geen recht op korting.



Afnemer B is geen lid van Boekenbank, maar wel van GAU/GEWU. Hij heeft een omzet van
300.000 EUR. Hij heeft recht op korting als lid van VVB. Hij komt terecht in omzetcategorie
2 en betaalt een bijdrage van 433 EUR excl. BTW.



Afnemer C is een lid van Boekenbank, maar geen van GAU/GEWU. Hij heeft een omzet van
900.000 EUR. Hij heeft recht op een korting als lid van Boekenbank. Hij komt terecht in
omzetcategorie 4 en betaalt een bijdrage van 588 EUR, excl. BTW.



Afnemer D is lid van Boekenbank en van VVB. Hij heeft een omzet van 900.000 EUR. Hij
heeft recht op korting als lid van Boekenbank én VVB. Hij komt terecht in omzetcategorie 4
en betaalt een bijdrage van 394 EUR, excl. BTW.

2. Tarieven voor het gebruik van de Zoek API

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tarieven Zoek API 2017
Omzetklasse

Tarief

Kleine afnemers < 100.000 €
Tussen 100.000 en 250.000 €
Tussen 250.000 € en 500.000 €
Tussen 500.000 € en 750.000 €
Tussen 750.000 € en 1.250.000 €
Tussen 1.250.000 € en 1.875.000 €
Tussen 1.875.000 € en 2.500.000 €
Tussen 2.500.000 € en 3.750.000 €
Tussen 3.750.000 € en 5.000.000 €
Tussen 5.000.000 € en 12.500.000 €
Tussen 12.500.000 € en 25.000.000 €
Tussen 25.000.000 € en 37.500.000 €
Tussen 37.500.000 € en 50.000.000 €
Tussen 50.000.000 € en 100.000.000 €
Boven 100.000.000 € en 150.000.000 €
Boven 150.000.000 €

€ 179
€ 244
€ 323
€ 400
€ 566
€ 1.170
€ 1.332
€ 1.385
€ 1.454
€ 2.279
€ 2.724
€ 3.151
€ 3.638
€ 4.084
€ 4.531
€ 4.909

De tarieven zijn in EUR, exclusief BTW

Meta4Books

Categorie
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