Boekenbank Gebruikersoverleg over GBP en de referentiedatabank – Voor
Uitgevers en Distributeurs
8 december 2016
Aanwezigen: Jozef Verhoeven, Pieter Dewachter, Tine Deforche, Caroline Marien, Karl Daeseleire,
Bart Craenen, Bart Desmyter, Philippe Majersdorf, Arnold Eloy, Erik Geerts, Julie Lenders, Kris Van de
Kerckhove, Vera Post, Anne Vangehuchten ,Kristl Dioos, Patrick Daemen, Hannah Lingier, Hans
Tubbax, Kristien Werck, Pascale Mertens, Marcel Vögeli, Martine De Smet, Martijn Boerwinkel
Aanwezig voor Meta4books: Tine Philips, Olivier Fuchs, 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 aanleveren van de
prijsgegevens aan Boekenbank zal plaatsvinden.
De belangrijkste vragen en opmerkingen worden in het verslag opgenomen.

1. Gereglementeerde Boekenprijs Algemeen



Wat is een nieuw boek volgens Boekenbank?
Binnen Boekenbank kijken we naar het ISBN. Als het een nieuw te verschijnen ISBN is, dan
spreken we over een nieuwe uitgave en valt deze onder de GBP.



Wat gebeurt er bij heruitgaven binnen Boekenbank?
o Als een heruitgave wordt uitgebracht onder hetzelfde ISBN binnen de GBP-termijn van
zes maanden, dan valt dat nog onder de GBP. De termijn van zes maanden start bij de
eerste uitgave. Is de termijn van zes maanden verlopen, dan heeft het geen GBP meer.
o Als een heruitgave wordt uitgebracht onder een nieuw ISBN, dan start opnieuw de
GBP-termijn van zes maanden.



Indien er een afwijkende prijs (actieprijs, ledenprijs, combinatieprijs, serieprijs) is opgegeven,
is een verkoper dan verplicht zich hier aan te houden?
Een verkoper is niet verplicht om deze actieprijs toe te passen in de winkel. De uitgever of
importeur kan wel voorwaarden koppelen aan een afwijkende prijs.



Hoe verhoudt de prijs zich in Vlaanderen en Nederland?
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Het decreet is momenteel in 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.

o



Als je een boek (dat valt onder de voorwaarden van de GBP) verkoopt in Vlaanderen
val je onder die GBP, als je hetzelfde boek in Nederland verkoopt, val je onder de
Nederlandse vaste boekenprijs

Mag een distributeur een verhoogde korting geven aan de boekhandels?
o In het decreet over de GBP worden enkel regels opgenomen over de B2C-verkoop. Aan
welke B2B-korting aan boekhandels verkocht wordt, wordt er niet in opgenomen.
Indien een uitgever een tijdelijke verlaagde actieprijs wil aanbieden, is hij verplicht dit
te melden via de referentiedatabank. Deze actieprijs is mogelijk voor alle verkopers.

Resterende vragen:



Knipboeken vallen niet onder de GBP. Wat wordt er verstaan onder knipboeken? Vallen daar
ook andere ‘activity’ boeken onder?
Mogen er nog tijdens de GBP-termijn wedstrijden en andere marketingacties (bijvoorbeeld
met mediapartners) georganiseerd worden vanuit de uitgeverij en de importeur?

Op korte termijn zal er ook op www.boekenvak.be een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd
worden.

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!






Inloggen op www.boekenbank.be en via de bewerkpagina bij een ISBN de GBP-gegevens
opgeven bij dat ISBN
Via CSV: er bestaat een specifieke CSV Speciale Prijzen voor het aanmelden van ‘speciale’
prijzen. We voegen een aantal nieuwe elementen toe:
o We nemen een aantal nieuwe codes in gebruik
o We nemen een nieuwe kolom in gebruik ‘Omschrijving’ waar bij een afwijkende prijs
een extra toelichting kan toegevoegd worden
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:
Te Boelaerlei 37 | 2140 Borgerhout
T: 03 287 66 96 | F: 03 281 22 40 | meta4books@boek.be | www.meta4books.be

Meta4Books

Je kan op drie manieren GBP en afwijkende prijzen aanmelden:

o
o

We nemen de <PriceTypeQualifier> en de <PriceDescription> in gebruik
We nemen nieuwe codes in gebruik bij <PriceType> en <PriceTypeQualifier>

Vragen en opmerkingen van de gebruikers










Is de ledenprijs zichtbaar op de publieke website?
Ja, alle GBP’s en afwijkende prijzen die worden ingegeven zullen zichtbaar zijn op de publieke
website.
Wat met afwijkende prijzen?
Actieprijzen kunnen gecombineerd worden met één of meer leden-, combinatie- en/of
serieprijzen. Er kan wel maar één actieprijs tegelijkertijd geldig zijn. Voor andere afwijkende
prijzen geldt deze beperking niet.
Bij het weergeven van de zoekresultaten in Boekenbank zal de GBP-prijs de
adviesverkoopsprijs overrulen tijdens de GBP termijn. Indien er een actieprijs tijdens de GBPtermijn wordt geregistreerd, wordt deze enkel getoond in het boekdetail en niet in de
zoekresultaten.
Er rijzen vragen over de verhouding tussen de verschijningsdatum en de startdatum.
Meta4books zal de relatie tussen beide verder analyseren.
De aanwezigen benadrukken dat ook de artikelstatus (‘in productie’, ‘verschenen’) bepalend
is voor het ingaan van de GBP. En voor zij die met CB werken is ook de datum van eerste
uitlevering zeer belangrijk.
Er komen ook vragen over het blokkeren van de startdatum. Er wordt voorgesteld dat het
aanpassen van de startdatum naar de toekomst wel nog moet kunnen. Retroactief de datum
in het verleden plaatsen mag echter niet. Meta4books zal deze vraag bekijken.
Zie ook de powerpoint presentatie voor meer detail m.b.t. de business rules
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Er moet dringend een overleg gepland worden met CB voor alle uitgevers en distributeurs met CB
werken voor de aanlevering van metadata aan Boekenbank. Philippe Majersdorf neemt contact op
met CB. Meta4books plant zo spoedig mogelijk een meeting met CB.
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