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Advies bij het ontwerp van besluit ter invoering van een
gereglementeerde boekenprijs
Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit tot uitvoering van het
decreet houdende de invoering van een gereglementeerde boekenprijs principieel goed. Vlaams
minister van Cultuur Sven Gatz verzocht de SARC op 3 april 2017 om advies binnen de reguliere
adviestermijn.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk besprak dit voorstel op 21 april 2017, de Sectorraad Kunsten
en Erfgoed behandelde de adviesvraag op 25 april 2017.
De Algemene Raad keurde het ontwerpadvies definitief goed via schriftelijke procedure.

1. Situering
De invoering van een gereglementeerde boekenprijs maakt deel uit van het voeren van een
geïntegreerd letterenbeleid waarbij niet enkel ondersteuning wordt gegeven via subsidies.
Het invoeren van een gereglementeerde boekenprijs moet in eerste instantie bijdragen tot een
divers en breed beschikbaar aanbod aan boeken. Daarnaast wil de Vlaamse Regering een bepaalde
bescherming bieden aan de kwaliteitsboekhandels en het boek valoriseren als een cultuurproduct en
niet zuiver als een product met economische waarde. Tot slot moet de gereglementeerde
boekenprijs zekerheid bieden aan de consument zodat die zich meer kan richten op kwalitatieve
aspecten i.p.v. financiële.
Op 23 december 2016 keurde de Vlaamse Regering het decreet houdende de invoering van een
gereglementeerde boekenprijs goed. De SARC bracht op 1 juli 2016 advies1 uit bij het decreet. In dat
advies pleitte de SARC o.m. voor een compromisvoorstel om de maximale korting voor
onderwijsinstellingen en bibliotheken vast te stellen op 20%.

1

SARC-Algemene Raad, Advies betreffende het ontwerp van decreet houdende
invoering van een gereglementeerde boekenprijs, 1 juli 2016. Zie https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160701Advies-gereglementeerde-boekenprijs.pdf
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Het advies van de SARC werd meegenomen in de parlementaire bespreking van het decreet, en
leidde tot een amendement dat het compromisvoorstel overnam. De raad is verheugd dat het advies
werd gevolgd.
Het voorliggende ontwerpbesluit regelt een aantal praktische zaken rond de invoering van een
gereglementeerde boekenprijs, met name wat betreft het systeem van mededeling van de
boekenprijs en de behandeling van eventuele geschillen door een commissie. Het ontwerpbesluit
geeft ook bijkomende invulling aan het begrip ‘gratis diensten’ zoals opgenomen in art. 4 van het
decreet.

2. Advies
2.1

Procedure lopende overeenkomsten

De inwerkingtreding van het decreet en besluit is voorzien op 1 juli 2017. Het ontwerpbesluit geeft
echter geen uitsluitsel over de lopende aanbestedingen en overeenkomsten die verder lopen na deze
datum. Er is juridische onduidelijkheid omtrent de geldigheid van overeenkomsten met uitwerking na
1 juli 2017. Zorgt het decreet er met andere woorden voor dat de reeds afgesloten overeenkomsten
niet langer geldig zijn? Of kunnen deze overeenkomsten worden verdergezet? Dit moet op zeer korte
termijn worden uitgeklaard.
De SARC vraagt met aandrang om op zeer korte termijn de juridische impact van het decreet op
reeds afgesloten overeenkomsten te verduidelijken. Er is heel wat onduidelijkheid en ongerustheid
omtrent de rechtsgeldigheid van reeds afgesloten overeenkomsten na de invoegetreding op 1 juli.

2.2

Communicatie

Zowel de sector als de consument dienen voldoende geïnformeerd te worden over de
gereglementeerde boekenprijs. De sector ervaart een hiaat in de communicatie. Er moet daarom
werk worden gemaakt van een goed informatie- en communicatiekanaal omtrent de invoering van
de gereglementeerde boekenprijs. Stakeholders hebben nood aan een centraal aanspreekpunt dat
hen kan helpen met algemene én specifieke vragen. Vooralsnog krijgt geen enkele speler deze rol
expliciet toegewezen.
De SARC wijst op de nood aan een centraal informatie- en communicatiekanaal waar stakeholders
met algemene en specifieke vragen terecht kunnen.

2.3

Nulmeting

De SARC vindt het positief dat de effecten van de invoering van een gereglementeerde boekenprijs
zullen worden opgevolgd. Aan de hand van een nulmeting en een vervolgmeting zullen de concrete
effecten in het veld worden gedocumenteerd. Het is belangrijk om een duidelijk tijdspad en criteria
voor deze effectmeting uit te werken. Om voldoende draagvlak te garanderen, vraagt de SARC om
de criteria voor de nulmeting in overleg met de sector uit te werken.
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De SARC verwijst tevens graag terug naar zijn advies over het decreet houdende de
gereglementeerde boekenprijs. Daarin meent hij dat het aangewezen is om aspecten zoals het
aankoopbeleid in de breedte en lengte van bibliotheken, de professionele status van de uitgever, het
prijsniveau en het aanbod en dienstverlening van distributiekanalen rekening houdend met hun
potentieel afzetgebied mee op te nemen. Hij wenst hier nog aan toe te voegen dat best ook de
effecten van de invoering van de gereglementeerde boekenprijs op de inkomsten van de auteurs
worden nagegaan.
De SARC vraagt om een duidelijk tijdspad uit te werken voor de effectmeting en de sector te
betrekken bij de uitwerking van de criteria voor de nulmeting en vervolgmeting.
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