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Advies over het samenwerkingsakkoord gereglementeerde boekenprijs
Op 7 mei 2018 vroeg Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de SARC om advies over het ontwerp
van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek en over het voorontwerp van
decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord. Het advies wordt uitgebracht door
de Algemene Raad in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad SociaalCultureel Werk.

Situering
Op 4 mei 2018 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het
ontwerpdecreet met betrekking tot de gereglementeerde boekenprijs principieel goedgekeurd.
In 2016 keurde de Vlaamse Regering het decreet houdende invoering van een gereglementeerde
boekenprijs goed. De SARC gaf advies over het betreffende decreet1 en bijhorend uitvoeringsbesluit2.
In de Franse Gemeenschap werd in 2017 een gelijkaardig decreet goedgekeurd.
Om een goede werking van beide decreten te garanderen is het noodzakelijk om een
samenwerkingsakkoord af te sluiten. Zo niet bestaat het risico dat in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest bicommunautaire instellingen zouden opereren die ongecontroleerd prijzen kunnen
vastleggen en zodoende oneerlijk concurreren.
In het samenwerkingsakkoord wordt vastgelegd dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
Nederlandstalige boeken het Vlaamse decreet van toepassing is, en voor Franstalige boeken het
Waalse decreet.
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https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20160701-Advies-gereglementeerde-boekenprijs.pdf
https://cjsm.be/sarc/AR/adviezen/20170502_advies_UB_gereglementeerde_boekenprijs.pdf
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Advies
De SARC is tevreden dat middels het samenwerkingsakkoord ook voor het tweetalige gebied
Brussels-Hoofdstad en de daar gevestigde instellingen die niet uitsluitend tot de Franse of de
Vlaamse Gemeenschap behoren een gereglementeerde boekenprijs wordt gehanteerd. Hij geeft
positief advies aan de inhoud van het samenwerkingsakkoord en bijbehorend ontwerpdecreet.
Evenwel stelt de SARC zich de vraag waarom federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders het samenwerkingsakkoord mede zou ondertekenen. Het is de raad niet duidelijk op basis
van welke bevoegdheid dit gebeurt en de SARC wenst hier bijgevolg sterk voorbehoud bij te maken.
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