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De gereglementeerde boekenprijs
julie Hendrickx, VVBAD

Tijdens de zomermaanden organiseerde de VVBAD een bevraging bij de openbare bibliothe-
ken in Vlaanderen over de gereglementeerde boekenprijs. Van de 311 openbare bibliotheken in 
Vlaanderen gaven er 181 of 58.2 procent antwoord op de vraag “Wat is voor u een aanvaard-
baar systeem?”

Daarnaast vroegen we, met het oog op de huidige gemiddelde 
korting, informatie op over maximaal tien collectieonderdelen 
(uitsluitend boeken, dus geen audiovisuele materialen en tijd-
schriften), waaronder fictie volwassenen, non-fictie volwasse-
nen, jeugdboeken en strips. Per collectieonderdeel werd er nog 
eens gevraagd naar het budget, de gemiddelde korting en type 
leverancier.

OPINIE
De bevraging maakt nogmaals duidelijk dat de openbare biblio-
theeksector niet in de doelstelling van de gereglementeerde 
boekenprijs gelooft. Net zoals iedereen in het boekenvak dro-
men ook openbare bibliotheken van een grotere diversiteit aan 
gepubliceerde titels en een grotere diversiteit aan boekhan-
delaars. Maar slechts 20 procent gelooft min of meer — dat is 
niet hetzelfde als met hart en ziel — dat een gereglementeerde 

boekenprijs zal leiden tot een meer divers aanbod. Een nipte 
50 procent ziet dankzij de gereglementeerde boekenprijs wel 
een ruimer aanbod in boekverkooppunten gerealiseerd worden.

De voorgestelde regeling met een maximale korting van 15 pro-
cent voor de openbare bibliotheken krijgt bitter weinig bijval 
(zie grafiek). Nog geen 11 procent van de bevraagden vindt dit 
een juiste maatregel. Een getrapt systeem of gewoonweg geen 
beperking op de korting zijn met respectievelijk 13 procent en 17 
procent ook geen alternatieven. Wat is dan wel een aanvaard-
baar systeem? Een maximale korting van 20 of 25 procent kan 
duidelijk op de goedkeuring van de helft van de sector rekenen. 

SITUATIE
Een meerderheid van de Vlaamse openbare bibliotheken vindt 
dat een beperking op de korting voor bibliotheken wenselijk 

Grafiek: Wat is aanvaardbaar?
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is. De huidige prijzenslag is ook niet veel langer houdbaar. Op 
een tiende van de gerapporteerde collectieonderdelen wordt 
nu een korting van 30 procent of meer gegeven. Of dat voor 
boekhandels nog leefbaar is, valt te betwijfelen. Maar de korting 
beperken heeft een flinke weerslag op de bibliotheeksector. De 
respondenten kopen nu voor 11,9 miljoen euro in winkelwaarde 
aan boeken. Als de korting beperkt wordt tot 15 procent zullen 
zij nog voor 10,5 miljoen euro (winkelwaarde) kunnen aankopen. 
Geëxtrapoleerd naar de hele sector betekent dat een verlies in 
koopkracht van 2,3 miljoen euro. Een bedrag dat overigens ver-
gelijkbaar is met de 5 procent besparing op het budget voor het 
lokaal cultuurbeleid die de Vlaamse overheid volgend jaar door-
voert. We brengen nog even in herinnering dat het collectie-
budget voor boeken daalde van 16,5 miljoen euro in 2009 naar 
15,6 miljoen in 2013. En ook nu wordt er nog volop bespaard.

De gereglementeerde boekenprijs mag dan als doelstelling een 
gediversifieerd aanbod aan gepubliceerde titels tot doelstel-
ling hebben maar met een maximale korting van 15 procent 
kan het bibliotheekaanbod alleen maar verschralen. Er zullen 
echt niet meer poëziebundels of essays in de bibliotheek te 
vinden zijn. Want het collectiebudget wordt niet groter omdat 
de bibliotheekkorting daalt. Een slinkend of, in het beste geval, 

stagnerend budget zal daarentegen voorzichtig gewikt en 
gewogen worden. Een beperking van de maximale korting 
tot 25 procent daarentegen zou de sector ‘maar’ een kleine 
600 000 euro (in winkelwaarde) kosten. En de gereglemen-
teerde boekenprijs bij uitbreiding voor iedereen leefbaar hou-
den. De kortingenslag wordt zo immers een halt toegeroepen. 
Voor de onafhankelijke boekhandel is dit ontegensprekelijk een 
win-winsituatie, aangezien zij de grootste kortingen (moeten?) 
geven zo is gebleken.

STANDPUNT
De VVBAD vindt een gereglementeerde boekenprijs wense-
lijk. Er moet een einde komen aan de kortingenslag. Gezien de 
context van besparingen en politieke hervormingen, moet de 
impact van een gereglementeerde boekenprijs op de sector zo 
klein mogelijk zijn. De VVBAD vraagt voor de bibliotheeksector 
een maximale korting van 25 procent. Een nulmeting voor de 
invoering van de maatregel is onontbeerlijk. Enkel zo kunnen 
we de effecten opvolgen en indien nodig bijsturen. Na vier jaar 
is eveneens een grondig evaluatie aan de orde, zodat aange-
toond kan worden dat de maatregel bijdraagt aan de voorop-
gestelde doelstellingen.

Foto: Ben+sam.
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Patrick vanden Berghe, oB Pittem
Bij het voorstel om bij de invoering van een vaste boekenprijs 
een maximale korting voor bibliotheken vast te leggen, heb ik 
toch wel wat bedenkingen.
Het is mij eerst en vooral een raadsel waarom boek.be (en bij 
uitbreiding Het Boekenoverleg) een frontale aanval inzet op 
de bibliotheken door te stellen dat bibliotheken de boekhan-
del wurgen door onrealistisch hoge kortingen af te dingen (en 
daarbij ook nog eens de overheid schoffeert door te bewe-
ren dat deze overheid bibliotheken subsidieert zodat wij onder 
de marktprijs kunnen aankopen). Geen enkele boekhandel is 
verplicht om dergelijke kortingen aan te bieden. Het is trou-
wens niet enkel de onafhankelijke boekhandel (waarvan boek.
be beweert hen te willen beschermen) die dergelijke korting 
geeft. Het lijkt me dat boek.be niet goed weet van welk hout 
pijlen maken. Maar wat wil je, als je én opkomt voor de onafhan-
kelijke boekhandel én tegelijk de belangen van de grote ketens 
moet dienen. En wil boek.be nu eens duidelijkheid scheppen in 
welke mate de boekensector afhankelijk is van de aankooppo-
litiek van bibliotheken? Nu eens zijn we een marginale speler, 
dan weer ontwrichten we het systeem!
Een getrapt systeem van korting (een korting die gebaseerd is 
op het aankoopbedrag) kan volgens mij enkel maar werken voor 
bibliotheken die een contract hebben met een boekhandel. Op 
dit ogenblik is dit nog steeds de minderheid. En ook al weet elke 
bibliotheek aan het begin van het jaar wel hoeveel zij ongeveer 
zal besteden bij een boekhandel, een vaste afspraak is dat niet. 
Op welke basis zal de getrapte korting dan berekend worden?
Het is trouwens maar de vraag hoe wenselijk het nog zal zijn 
om met aanbestedingen te werken als én de prijs van het boek 
én de maximale korting vastliggen!

hilde van den eede, oB Merchtem
Enkele persoonlijke bedenkingen bij de discussie over de max. 
bibliotheekkorting.
De verschillende soorten boekhandels hebben ieder een eigen 
invalshoek en waarde. De grote ketens zijn sterk in het popu-
laire genre en leveren een groot aantal titels, al doen ze minder 
moeite voor moeilijker te verkrijgen boeken. De onafhankelijke 
boekhandels hebben als vormen van dienstverlening: zicht-
zendingen op maat van de klant, regelmatige bezoeken van 
de boekhandelaar aan de bibliotheek, levering van moeilijk te 
verkrijgen werken, personeel dat de boekenmarkt opvolgt met 
bijzondere aandacht voor minder populaire boeken. Ook is het 
voor ons momenteel moeilijker om kwaliteitsvolle boeken op het 
spoor te komen, nu Vlabin gestopt is met recensies. Vele van 
deze boeken halen de pers niet. Hierop biedt de onafhankelijke 
boekhandel een antwoord.
De meeste onafhankelijke boekhandels kunnen deze service niet 
bieden als ze zeer hoge kortingen moeten geven. Diegene die 

dit wel doen, zien het als enige mogelijkheid voor een beperkte 
levering aan bibliotheken. Deze kortingen geven een vertekend 
beeld van de waarde van de dienstverlening.
Bij een max. korting van 15 procent krijgen grote ketens en 
onafhankelijke boekhandels een gelijke startpositie. Zo wordt de 
kans groter dat meer onafhankelijke boekhandels zullen leveren 
aan bibliotheken, wat de leefbaarheid en de overlevingskans van 
een aantal van hen zeker ten goede zal komen. Het gediversifi-
eerde aanbod van de verschillende soorten boekhandels maakt 
bovendien het aanbod van de bibliotheken meer gevarieerd.
Hierbij dient de offerteprocedure aangepast te worden (met 
goedkeuring van de gemeentelijke diensten), bijv. door een per-
ceel te voorzien voor populaire boeken en een voor moeilijker te 
verkrijgen titels, elk met aparte aannemingsvoorwaarden. Dan 
kan de bibliotheek beroep doen op de verschillende soorten 
boekhandels met hun eigen expertise.
Of een onafhankelijke boekhandel kan leveren in een biblio-
theek hangt echter ook af van het belang dat de bibliothecaris 
hecht aan de service van deze boekhandel. Als hij tevreden is 
over de dienstverlening van de grote ketens, zal hij geen speci-
ale inspanningen doen om de onafhankelijke boekhandel bij de 
offerteprocedure te betrekken. Ik spreek hierover geen waarde-
oordeel uit, ik stel alleen vast dat het collectiebeleid een lokaal 
verhaal is. Binnen het geheel van boekhandels en bibliotheken 
vind ik een gevarieerd boekenlandschap essentieel.

Monique lenaerts, oB riemst
Ik vind het moeilijk om de gevolgen in te schatten. Betekent 
een maximale korting dat de prijzen zich normaliseren, dit wil 
zeggen verlagen? Leidt dit ook tot meer differentiatie in het 
aanbod van titels? En biedt dit meer overlevingskansen voor 
de kleinere en gespecialiseerde boekhandel? Op termijn zou 
dit goed nieuws zijn voor alle bibliotheken.
Als ik kijk naar onze bibliotheek zou het wel belangrijke finan-
ciële implicaties voor ons collectiebudget hebben. Een beper-
king van de korting tot 15 procent betekent dat we 5800 
euro minder kunnen besteden aan boeken op een budget 
van 25.000 euro. Dan kunnen we, bij wijze van spreken, geen 
jeugdboeken meer aankopen. Nu genieten we een hoge kor-
ting door de concurrentiestrijd tussen verschillende leveran-
ciers. Natuurlijk verlopen deze aankoopdossiers nooit gemak-
kelijk. Het gemeentebestuur hecht veel belang aan de korting, 
de bibliotheek kijkt naar de service. We onderhandelen dan 
ook om de hoogste korting met de beste service te verkrijgen. 
Trouwens, hoe zal dit gaan als alle leveranciers dezelfde maxi-
male korting bieden? Gaan we dan beoordelen op service? Dat 
is ook niet makkelijk. Misschien zullen de leveranciers dan wel 
hun dienstverlening moeten uitbreiden. Na online bestellen en 
kant-en-klaar leveringen zal de vraag naar maatwerk vanuit de 
bibliotheken toenemen.

krist Biebauw, oB gent
Er wordt over vele initiatieven gezegd: too little too late. 
Toegepast op het voorliggende ontwerp voor een gereglemen-
teerde boekenprijs: dit komt hopeloos te laat. Wat er ligt, is 

rEACTIES
Aan een handvol bibliothecarissen, eveneens respondenten van 
de enquête, vroegen we “Wat zou voor u het meest aanvaard-
bare systeem zijn?” Geen gemakkelijk vraag.
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bricolagewerk van buitenlandse voorbeelden, ontstaan in een 
andere maatschappelijke context en een andere marktsituatie. 
Hebben we in Vlaanderen nu eens een kans om het beter te 
doen, dan laten we ze toch wel liggen zeker.
Laat me even iets heel duidelijk stellen. Ik ben jarenlang een 
overtuigde voorstander geweest van de gereglementeerde boe-
kenprijs. Dat was in de tijd dat de onafhankelijke boekhandel 
nog een behoorlijk aandeel van de boekenmarkt in handen had, 
dat er nog uitgeverijen waren die boeken uitgaven omwille van 
de liefde voor het boek, dat overheden nog niet tot het inzicht 
gekomen waren dat collectieaankopen voor bibliotheken als 
elke andere overheidsopdracht beschouwd moesten worden, 
dat de dieren nog met elkaar spraken en bibliotheken zich niet 
hoefden te bewijzen als marktplaatsen of als sociale instellingen, 
gewoon omdat de culturele waarde van de bibliotheek boven 
alle twijfel verheven was. Wat was de tijd van vroeger toch fijn. 
De gereglementeerde boekenprijs had in die context écht een 
verschil gemaakt. De onafhankelijke boekhandel zou hierdoor 
sterker geworden zijn, grootwarenhuizen zouden het nooit in 
hun hoofd gehaald hebben om bestsellers aan een prikje te ver-
kopen dankzij gigantische onheuse kortingen. Hoe anders zou 
de wereld niet geweest zijn, indien…
Laat me nog iets duidelijk stellen. Ik ben een absolute tegen-
stander van de kortingen die momenteel gehanteerd worden bij 
grote aankopen, of het nu om grootwarenhuizen, grote ketens of 
grote bibliotheken gaat. Vanaf een bepaald percentage zijn kor-
tingen marktvervalsend, halen ze kleine spelers onderuit die net 
voor het peper en zout van de boekenbranche moeten zorgen. 
Kortingen van meer dan 30 procent zijn simpelweg niet gezond. 
Wie ook maar iets weet van de teloorgang van de muziekindus-
trie begrijpt wat ik bedoel. Ook de platenmaatschappijen heb-
ben zich uitverkocht aan grootdistributeurs die muziek als één 
van talloze producten zagen. Het leidde tot de vernietiging van 
de kleinhandel en nog veel meer. Elke vergelijking loopt mank, ik 
weet het. Er waren natuurlijk ook tal van andere factoren. Maar 
toch. Wie durft te beweren dat de huidige boekenmarkt niet 
even volatiel is als die van de muziekindustrie toen?
Wat me tot het huidige voorstel brengt, dat kopietje van bui-
tenlandse voorbeelden, met een percentage van 15 procent dat 
zo ontsnapt is uit Frankrijk. Oeps.
Drie zaken zijn voor mij onbegrijpelijk.
1. Er is geen enkele poging ondernomen om die buitenlandse 

voorbeelden te vertalen naar de huidige Vlaamse marktsitu-
atie.

2. Er is geen enkele poging ondernomen om de ervaringen in 
het buitenland te analyseren. Heel wat van die voorbeelden 
wijzen uit dat de gereglementeerde boekenprijs daar niet de 
effecten bereikt die men in Vlaanderen zegt na te streven.

3. Er is niet nagedacht over het verschil tussen de private en 
de publieke sector. Bibliotheken worden gelijkgesteld met 
grootwarenhuizen, terwijl de eersten een maatschappelijke 
opdracht hebben en de laatsten omzet en winst nastreven.

Het eerste en het tweede lijken mij simpelweg niet intelligent 
(tenzij misschien vanuit het standpunt van een aantal lobbyisten 
van een deel van de boekenbranche), het derde kan niet anders 
zijn dan een politieke beleidskeuze. Blijkbaar vindt de volwas-
sen geworden Vlaamse overheid dat openbare bibliotheken, 

waarvoor zij zelf — in haar enthousiaste, prille kindertijd — met 
recht een groot deel van de historische verdiensten mag opei-
sen, niets anders zijn dan mercantiele instellingen. Een culturele 
opdracht verschilt niet meer van een (en ik schrijf dit zonder 
misprijzen) streven naar winstmaximalisatie. Hoe moet men dit 
anders interpreteren? Je kan dit als parlementariër niet goed-
keuren en nadien de lof zingen van een cultuurinstituut als de 
bibliotheek, dat zou wel een zeer vreemde én pijnlijke spreid-
stand zijn. Dan heeft de keizer geen kleren meer aan.
Moet die gereglementeerde boekenprijs er dan nog wel komen? 
Ja, ik denk het wel. Ook al is het too little and (in het huidige 
ontwerp) a little wrong. De marktsituatie van nu krijgen we niet 
meer gecorrigeerd, daarvoor is het helaas te laat, heeft men het 
te ver laten komen. Maar de voorgestelde maximale korting van 
15 procent voor de commerciële sector kan allicht een beetje 
ademruimte geven aan de onafhankelijke boekhandel. Niet veel, 
maar elk beetje is zonder twijfel welkom. Om een fundamenteel 
verschil te maken, zijn er actieve beleidsmaatregelen nodig ter 
ondersteuning van de onafhankelijke boekhandel. Die boekhan-
del mag immers niet louter als een commerciële speler gezien 
worden, maar moet vooral erkend worden als een belangrijke 
speler in een divers cultuurlandschap.
Ik ben ook voorstander van een maximale korting voor publieke 
aankopen, maar wel met een belangrijke nuance: je kan die kor-
ting niet op hetzelfde niveau plaatsen. Je moet erkennen dat de 
doelstellingen van bibliotheken fundamenteel verschillen van die 
van commerciële spelers. Die erkenning is gewoon een ander 
percentage. Ik ben ervan overtuigd dat 25 procent een haal-
bare kaart is, ook voor onafhankelijke boekhandels. De praktijk 
in Gent toont dat goed georganiseerde onafhankelijke boek-
handels dit kunnen realiseren. Offertes liegen nu eenmaal niet.
Ik denk dat ik mijn principiële stellingname voor een onder-
scheid tussen de publieke en private sector vrij duidelijk gesteld 
heb. Maar voor wie niet van principes houdt (en helaas: zij zijn 
met velen), is er ook nog een pak pragmatiek in te brengen. 
Eén van de doelstellingen die de gereglementeerde boekenprijs 
zegt na te streven, is immers het waarborgen van de diversiteit 
van het aanbod.
Een voorbeeld uit eigen praktijk: een grote bibliotheek. In Gent 
hebben we een sanering gekend van 15 procent op het collec-
tiebudget. Wij hebben onmiddellijk beslist om niet te besparen 
op jeugd en op culturele collectieonderdelen, waar wij aparte 
bestekken voor maken: poëzie, toneel, kunstboeken, enz. Wij 
vonden niet dat we de culturele functie van de bibliotheek 
mochten ondermijnen. Dat is trouwens ook de reden waarom 
wij niet achter bestsellers aanhollen. Wij beperken ons altijd tot 
maximum 25 à 30 exemplaren van een titel, wat eigenlijk bete-
kent dat je toch wat geluk moet hebben om een bestseller in het 
Gentse bibliotheeknetwerk te kunnen lezen. Op die manier ver-
mijden we directe concurrentie met de boekhandel voor popu-
laire titels. Die keuze om niet te raken aan de culturele functie 
impliceerde wel een veel zwaarder snijden in andere onderdelen.
Als de gereglementeerde boekenprijs onze korting beperkt tot 
15 procent, dan verliezen wij voor die grote percelen meer dan 
de helft van onze huidige korting. Een dergelijke inperking van 
de aankoopmogelijkheid zal het juist zeer moeilijk maken om 
de kleine bestekken nog op het huidige niveau te garanderen. 
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Het zijn juist die kleine bestekken die naar de kleinere onaf-
hankelijke boekhandels gaan, uiteraard (en terecht) tegen veel 
mindere percentages. De kans is groot dat in Gent de enige 
winnaar van die gereglementeerde boekenprijs voor de biblio-
theken een speler is die nu al een quasi-monopolie heeft voor 
grotere bestekken van bibliotheken. Zelfs met een maximale 
korting zal die de winnaar zijn, vanuit de capaciteit om door de 
schaalgrootte een duidelijk verschil te maken in de kwalitatieve 
criteria voor dienstverlening (snelheid van levering, gebruiks-
vriendelijk bestellen, …). De verliezers zullen uitgerekend de 
onafhankelijke boekhandels zijn, het verlies zal bovendien ten 
koste gaan van de diversiteit. Op een bepaald moment staat het 
poëziebudget immers niet meer in verhouding tot de rest van 
de aankoopmogelijkheid, zeker niet wanneer je dit in termen 
van kwantitatief gebruik formuleert. Een public servant moet 
zichzelf tenslotte ook nog verantwoorden aan bestuurders die 
investeringen afwegen over alle beleidsdomeinen heen.

Een ander pragmatisch voorbeeld: de kleine bibliotheken. Ze 
staan onder zware druk en persoonlijk ben ik overtuigd van 
het feit dat de grootste garantie voor hun toekomst ligt in een 
sterkere samenwerking, best geformaliseerd in een interge-
meentelijke constructie. Juist de winst die met collectiebudget 
kan gebeuren door samenaankoop is een stimulans om dat te 
doen. Dat groeit nu op tal van plaatsen. De gereglementeerde 
boekenprijs zal die stimulans fnuiken. Men zal niet zo makkelijk 
beginnen met back-office samenwerking, vanwege te moeilijk, 
te dicht op de huid. Juist de samenaankoop vormde een mak-
kelijke insteek om iets grotere bibliotheken te creëren die toch 
hun lokale verankering behouden (anders dus dan in Nederland).
Oh, let’s cut the crap. Voer die gereglementeerde boekenprijs 
in. Leg die korting op 15 procent voor de commerciële sec-
tor. Leg die op 25 procent voor de openbare sector. Maar zet 
daar gewoon voorwaarden tegenover: het kan écht wel dat je 
die 25 procent moet verdienen door aantoonbaar diversiteit in 
het aanbod te brengen. Een voldoende aanbod aan moeilijke 
genres, in verhouding tot de totale aankopen. Geen probleem. 
Doen gewoon. De bibliotheek is immers een cultuurinstelling, 
geen grootwarenhuis. Een publieke instelling moet zichzelf toch 
gewoon bewijzen door haar publieke nut? Oei, “nut”, dat is ook 
al een economische term.
En oh ja, als iemand vindt dat ik te veel Engels hanteer in dit stuk, 
dan komt dat gewoon omdat het voorliggende voorstel mij zo 
Angelsaksisch overkomt in zijn benadering. In de VS en het VK 
is het al lang gebruikelijk om het onderscheid tussen publieke 
en private sector niet langer als relevant te beschouwen.
Kortom: aan al wie écht wil praten over een stimulans voor 
een gedifferentieerd boekenlandschap: I’m available. En om de 
bibliotheken hierin te omarmen: we’re available. After all: we’re 
public servants.

Bibliotheken Pajottenland-Zennevallei
Met de gereglementeerde boekenprijs wil men de verschraling 
van het boekenlandschap en -aanbod in Vlaanderen tegengaan. 
Het invoeren van een maximumkorting voor bibliotheken zal 
echter net het tegenovergestelde effect hebben! 

In de eerste plaats zal het boekenaanbod in de bibliotheek 
zelf verschralen. Met de huidige besparingsconjunctuur in de 
gemeenten, en de afschaffing van het bibliotheekdecreet, moet 
men niet verwachten dat minder korting zal gecompenseerd 
worden door een hoger aankoopbudget. Minder korting, bete-
kent gewoon minder boeken voor een bibliotheek. En het aan-
koopbudget van kleine tot gemiddelde bibliotheken zal pro-
centueel veel meer dalen dan dat van grotere bibliotheken. 
Meer dan ooit zal een bibliotheek haar nut moeten bewijzen 
en bibliothecarissen zullen een aankoopbeleid voeren dat de 
uitleencijfers het meest ten goede komt. Grote namen en best-
sellers zullen nog wel aangekocht worden, maar de kleinere 
titels zullen wegvallen. Het maximumkortingspercentage voor 
bibliotheken zal zorgen voor een divers boekenaanbod? In de 
bibliotheek alvast niet. 

Meer nog, door het invoeren van een begrensd kortingsper-
centage zal het criterium ‘prijs’ van geen belang meer zijn in 
overheidsopdrachten voor aankoop van boeken. Bibliotheken 
zullen leveranciers selecteren op andere criteria: online dienst-
verlening, kastklaar leveren, zichtzendingen, elektronische fac-
turatie, … Denkt u dat dit de kleine boekhandels ten goede zal 
komen die nu al moeite hebben met deze ‘veeleisende’ biblio-
theken wat dienstverlening betreft? Het instellen van een maxi-
mumkortingspercentage voor bibliotheken draagt dus helemaal 
niet bij tot het behoud van een divers boekhandel-landschap. 

Het instellen van een maximumkorting op de te verwaarlozen 
aankoopbudgetten van bibliotheken — ‘Bibliotheken, staar u niet 
blind!’— is dus niet de juiste oplossing. Men moet niet debat-
teren over een maximumkorting voor bibliotheken, maar het 
aankopen van boeken door bibliotheken anders organiseren. 
Nederlandse bibliotheken kopen rechtstreeks bij de uitgeverijen 
aan via een eigen centraal inkooporgaan. Zo kan de gemiddelde 
marge van 40 % die een uitgever op een boek heeft, misschien 
rechtstreeks het educatieve doel van een bibliotheek ten goede 
komen i.p.v. het commerciële van de boekhandel? 

In dit licht betekent in Vlaanderen het afschaffen van de biblio-
theekplicht voor een lokaal bestuur op zich nog geen incen-
tive om in te zetten op schaalvergroting en aankopen samen 
te organiseren. Dus ook een getrapt systeem van kortingen (in 
functie van de grootte van het aankoopbedrag) zal zijn doel 
missen. Tenzij er voor de bibliotheeksector vanuit de overheid 
goede incentives voor samenwerking op hoger niveau op komst 
zijn natuurlijk...  

wenst u te reageren op dit essay? dat kan, stuur uw reactie naar meta@vvbad.be.


