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Aanwezigen: Carla Dorssemont, Daniel Koeners, Johanna Pas, Frank Libeer, Luc Vander Velpen, Nancy
Van de Moortel, Ann Bruyneel, Jurgen Slegers, Geert Heylen, Lucienne Van Venckenray
Voor Meta4books: Tine Philips, Olivier fuchs en Gwen Celis

Het gebruikersoverleg staat in het teken van de invoering van de Gereglementeerde Boekenprijs en
bijhorende referentiedatabank in 2017. Tine Philips geeft een presentatie over de hoofdlijnen van het
decreet. Olivier Fuchs geeft een presentatie over de referentiedatabank en hoe het weergeven en
downloaden van de prijsgegevens aan Boekenbank zal plaatvinden.
De belangrijkste vragen en opmerkingen worden in het verslag opgenomen.

1. Gereglementeerde Boekenprijs Algemeen



De uitgever kan bij een boek een ledenprijs opgeven. Voor welke uitgaven telt dit?
Dit kan voor titels die de uitgever maakt in samenwerking met een niet op winst gerichte
organisatie.



Is de verkoper verplicht deze ledenprijs toe te passen bij aankoop door een lid van de organisatie?



Wat is een combinatieprijs?
Wanneer men minstens één boek (ISBN) wil aanbieden waarvoor de GBP geldt samen met
minstens één ander boek (ISBN) of product (EAN) én dit boek waarvoor de GBP geldt daardoor een
prijs krijgt die meer dan 10% afwijkt van de GBP, zal voor dit boek een combinatieprijs moeten
worden bepaald. Er kan voor de combinatie als geheel ook één nieuw ISBN worden aangevraagd
waarvoor dan de GBP geldt.



Na vier jaar volgt er een evaluatie van de doeltreffendheid van het decreet. De aanwezigen vragen
of die evaluatie vroeger kan plaatsvinden.
o



Er gaan inderdaad nu al stemmen op om deze evaluatie te vervroegen.

Is er een overgangsperiode?
o De huidige richtdatum is 1 april 2017. Er zou een overgangsperiode voorzien worden.
Daarover zal een ministerieel besluit uitsluitsel moeten brengen.
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Het decreet is momenteel is zijn finale versie. Het zal in december nog goedgekeurd worden in de
plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement. In 2017 zullen er een aantal ministeriële besluiten
volgen, waarin verduidelijkingen kunnen worden opgenomen. De volgende vragen worden genoteerd
tijdens de presentatie bij de aanwezigen. Niet alle vragen kunnen beantwoord worden. Deze vragen
worden meegenomen, zodat er een antwoord kan geformuleerd worden.



Wat met bibliotheekbestellingen? Wat met aanbestedingen van de bibliotheek? Welke prijs moet
gehanteerd worden?
o Vanaf de inwerkingtreding zal er aan bibliotheken maar een maximum korting van 20%
gegeven worden.
o Wat gebeurt er met aanbestedingen afgesloten voor de inwerkingtreding?



Wat met klantenkaarten van winkels en winkelketens ? Mag daarmee een voordeel gegeven
worden tijdens de GBP-termijn?

2. Boekenbank als referentiedatabank
Meta4books heeft de mondelinge bevestiging gekregen van het kabinet Cultuur dat zij de
referentiedatabank voor de Gereglementeerde Boekenprijs mag ontwikkelen. Naast de
referentiedatabank zal er ook een publieke website ontwikkeld worden waar de GBP en bijhorende
afwijkende prijzen kunnen geraadpleegd worden. Momenteel wordt 1 april 2017 voorop gesteld door
de minister van cultuur. Dit is ook de datum waarop Meta4books zich richt. De definitieve datum van
inwerkingtreding is nog niet bepaald en zal ook in een ministerieel besluit worden vastgelegd.
Meta4books wil het zo eenvoudig mogelijk maken om de GBP en de afwijkende prijzen aan te melden
via Boekenbank en maakt daarom gebruikt van de reeds bestaande uitwisselingsbestanden. Er moeten
echter wel nieuwe codes en waarden toegevoegd worden.
Meta4books zal na het Gebruikersoverleg de documentatie finaliseren en bezorgen aan de gebruikers,
rekening houdend met de opmerkingen van het Gebruikersoverleg. De codes en business rules
vermeld in de presentatie van het Gebruikersoverleg zijn daarom indicatief en niet definitief!
Je kan op vier manieren GBP en afwijkende prijzen raadplegen/downloaden:
 Inloggen op www.boekenbank.be en een opzoeking doen via de zoekmodule. De GBP-prijs zal
weergeven worden in de zoekresultaten (met sloticoontje) én in het boekdetail. Afwijkende prijzen
zie je enkel in het boekdetail.
 Raadplegen op de nieuwe publieke website voor de GBP. Er zal een zoekfunctionaliteit voorzien
worden. De relevante titelgegevens en bijhorende prijsgegevens zullen daar getoond worden.
Via CSV: er bestaat reeds een specifieke CSV “Speciale Prijzen” voor prijzen. We voegen een aantal
nieuwe elementen toe:
o We nemen een aantal nieuwe codes in gebruik
o We nemen een nieuwe kolom ‘Omschrijving’ in gebruik ‘
Extra opmerking: Er wordt niet geopteerd om de CSV Titelbestand aan te passen. Het aanpassen
van deze CSV is absoluut geen evidentie en heeft veel impact voor het hele boekenvak.



Via Onix 2.1 en Onix 3.0:
o We nemen de <PriceTypeQualifier> en de <PriceDescription> in gebruik
o We nemen nieuwe codes in gebruik bij <PriceType> en <PriceTypeQualifier>
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Vragen en opmerkingen van de gebruikers
De gebruikers benadrukken dat het systeem gemakkelijk te implementeren moet zijn. Meta4books
gaat hier volledig mee akkoord en wil de impact van de wijzigingen beperkt houden, maar bekijkt
ook wat de meest efficiënte implementatie is.



Connectie tussen CB en Boekenbank is cruciaal, omdat veel uitgevers van CB gebruikmaken.
Meta4books overlegt zo spoed mogelijk hierover met CB.



De gebruikers benadrukken dat metadata door uitgevers en importeurs beter moet beheerd
worden, anders zal er te veel werk aan de zijde van de boekhandels komen. Meta4books deelt
deze bezorgdheid. Correcte data is topprioriteit.



Meta4books ontvangt subsidie van de Vlaamse overheid voor het uitwerken van de
referentiedatabank. Er worden geen extra kosten doorgerekend aan de gebruikers.



Boekenbank blijft een betalend platform met extra services voor de betalende gebruikers. De GBP
en afwijkende prijzen zullen wel voor iedereen raadpleegbaar zijn op een publieke website. Via
Boekenbank kan je echter in bulk prijzen opladen (voor uitgevers) of downloaden (voor
boekhandels).



De relatie tussen startdatum en verschijningsdatum moet nog eens bekeken worden.
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