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VOORWOORD
Het initiatief van de Nederlandse Taalunie en het Overleg van
de Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) om een
onderzoek te laten verrichten naar de factoren die het
onderlinge verkeer in het boekenvak tussen Nederland en
Vlaanderen belemmeren, is prijzenswaardig. De resultaten geven
reeds reden tot enige tevredenheid. Emoties die maar al te vaak
het zicht vertroebelen wanneer het gaat om het grensoverschrijdend verkeer van boeken tussen Nederland en Vlaanderen, zijn
achterwege gebleven. Stichting Speurwerk betreffende het Boek
is er in geslaagd het boekenvak in het Nederlandse taalgebied
op objectieve manier in kaart te brengen. De begeleidingscommissie die bestond uit deskundigen uit beide landen kijkt met
genoegen terug op een degelijk maar vooral ook harmonieuze
samenwerking.
In de laatste fase is op verzoek van het ONUB aan alle
beroepsverenigingen in Nederland en Vlaanderen de gelegenheid gegeven het concept-rapport te becommentariëren. De
begeleidingscommissie is hen dankbaar voor de zorgvuldige
wijze waarop zij het rapport hebben doorgenomen. Gezien haar
eigen verantwoordelijkheid heeft de commissie niet alle
voorstellen tot wijziging willen overnemen. De meeste zijn
echter verwerkt en hebben veelal tot verheldering van de
formulering en meer exacte weergave van de feitelijke situatie
geleid.
De belangrijkste conclusie die uit het rapport kan worden
getrokken is, dat het niet in de eerste plaats regelinge.n van
overheden zijn die een soepel grensoverschrijdend verkeer in
de weg staan. De feitelijke belemmeringen liggen in het vak
zelf. Zij worden voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de
distributie en de promotie zowel in infrastructureel als in
cultureel opzicht sterk van elkaar verschillen. Daar komt bij
dat de organisatiegraad van het Vlaamse boekenvak wezenlijk
afwijkt van die van het Nederlandse.
Een onbelemmerd verkeer van boeken zou in hoge mate
worden bevorderd als de nationale overheden hun beleid terzake
op elkaar zouden afstemmen én wanneer de uitgevers en
distributeurs in beide landen het hele Nederlandse taalgebied
als één markt zouden beschouwen en daar ook naar zouden
handelen. Als zou blijken dat de Stichting Speurwerk en de
begeleidingscommissie daartoe een bijdrage hebben geleverd,
dan is hun werk niet voor niets geweest.
mei 1990
G.P.J. Schouten,
voorzitter van de begeleidingscommissie

l. INLEIDING
Begin 1985 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren,
orgaan van de Nederlandse Taalunie, aanbevolen een inventarisatie te maken van "bevorderende en belemmerende regelingen
op het gebied van creatie, realisatie en beschikbaarheid van
boeken en tijdschriften in Nederland en België en over de grens
Nederland/België heen".
Met deze informatie verwacht de Nederlandse Taalunie beter
in staat te zijn een beleid zoals bedoeld in artikel 5 sub a van
het Taalunieverdrag te ontwikkelen.
De Nederlandse Taalunie heeft ten behoeve van het Overleg
van de Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB ),
Stichting Speurwerk betreffende het Boek verzocht bovenbedoelde inventarisatie uit te voeren.
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2. INRICHTING VAN HET ONDERZOEK
In het voorstel van Stichting Speurwerk voor uitvoering van
deze inventarisatie wordt een beschrijving gegeven van het
onderzoeksveld en van de gefaseerde aanpak van het onderzoek.
Het onderzoeksveld wordt verdeeld in drie sectoren:
Centrale overheid
Lagere overheden
Particuliere sector
De tijdens het onderzoek aangehouden fasering is de volgende:
fase Ia: vaststellen van relevante vindplaatsen van documenten
inzake wetgeving en regelgeving in Nederland;
inventarisatie en verzameling van documenten (juni
1987 t/m maart 1988)
fase Ib: eerste oriëntatie op relevante vindplaatsen van
wetgeving en regelgeving in België (juni '87 t/m maart
'88)
fase II: definitieve vaststelling van relevante vindplaatsen in
België; inventarisatie en verzameling van documenten
(maart '88 t/m november '88)
fase III: bestuderen, analyseren en interpreteren van het
verzamelde materiaal;
fase IV: rapportage van bevindingen, conclusies en aanbevelingen (november '88 t/m april '89)
Een en ander hield in dat in eerste aanleg Nederlandse
organisaties benaderd zijn met de vraag of zij informatie kunnen
verstrekken met betrekking tot de probleemstelling en wegen
kunnen aangeven waarlangs documentatie kan worden
verkregen. Vervolgens is gepoogd deze documenten te
verzamelen. Voor wat betreft België is gebruik gemaakt van
de adviezen van de Vereniging ter bevordering van het Vlaamse
Boekwezen (VB VB ), die als vraagbaak en adviseur fungeerde
ten aanzien van het Belgische onderzoeksterrein. De heer A.
Wouters van de VB VB verstrekte inlichtingen over in het licht
van de probleemstelling belangrijke onderwerpen en over
organisaties die benaderd dienden te worden.
Verder is in België gebruik gemaakt van de diensten van
de heer C. Caremans, redactiemedewerker aan het Vlaams
Handboek Letteren.
Zowel in België als in Nederland is voorts gesproken met
vertegenwoordigers van de beroepspraktijk. In deze gesprekken
werden vooral aspecten van (grensoverschrijdende) marktbenadering aan de orde gesteld. Een volledige opgave van geraad-
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pleegde personen en instellingen is te vinden in bijlage III.
Naast deze bronnen is gebruik gemaakt van terzake beschikbare
literatuur, waaronder ook onweersproken informatie uit het
Nederlandse "Boekblad".
Het Belemmeringenonderzoek is begeleid door een
commissie, bestaande uit mevrouw E. Fernhout en de heren
G.P.J. Schouten en H. Nelissen (Nederland), alsmede de heren
A. Wouters en Ph. Werck (Vlaanderen). Het onderhavige
onderzoeksrapport is gefiatteerd door deze begeleidingscommissie.
Vooraleer werd overgegaan tot de in dit rapport vervatte
inhoudelijke beschrijving van het geïnventariseerde materiaal,
is een schematisch overzicht vervaardigd van relevante
regelingen. Aan de hand van deze overzichten is besloten een
áantal accenten te leggen in de inhoudelijke verslaglegging.
De schema's zijn te vinden in de bijlagen I en II.
Op praktische gronden is na de eerste fase besloten het
onderwerp tijdschriften te laten rusten. Regelingen met
betrekking tot literaire tijdschriften zijn echter wel behandeld.
Literaire tijdschriften zijn immers nauw verwant aan het
medium boek.
Voor het overige is de nadruk gelegd op zaken met
betrekking tot beschikbaarheid van boeken en aangelegenheden
die het grensoverschrijdend verkeer tussen Nederland en
Vlaanderen raken.
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3. OPZET VAN HET ONDERZOEKSVERSLAG
3 .1.

Afbakening

De inventaris van bevorderende en belemmerende regelingen
inzake het boekenverkeer in Nederland en België bevat
elementen van zeer uiteenlopende aard. De opsomming bestaat
uit internationale verdragen, nationale wetten, Gemeenschapsdecreten (Vlaanderen),. uitvoeringsregelingen (Koninklijke
Besluiten e.d.), regelgeving van branche-organisaties en zelfs
reglementen en contractuele voorwaarden van min of meer
commerciële organisaties. Een nadere onderverdeling naar
status van de regeling is echter niet gemaakt, maar vanzelfsprekend is de status wel aangegeven in de beschrijving in hoofdstuk
5.
De inventaris bevat regelingen die specifiek zijn gericht op
het boekenverkeer en regelingen die een meer generieke
werking hebben, maar onder omstandigheden voor het
boekenverkeer van bijzondere betekenis zijn.
De geïnventariseerde regelingen zijn in hoofdzaak afkomstig
van nationale overheden, de Vlaamse Gemeenschap of de
particuliere sector. Regelingen getroffen door provincies en
gemeenten zijn over het algemeen niet in kaart gebracht. Deze
beperking is enerzijds aangehouden omdat mag worden
verondersteld dat regionaal en lokaal beleid veel minder invloed
heeft op het boekenverkeer dan nationaal (of Gemeenschaps-)
beleid en anderzijds omdat binnen het bestek van dit onderzoek
betrekkelijk tijdrovende naspeuringen op dit gebied moeilijk
uitvoerbaar zouden zijn. Overigens hebben regionale en lokale
regelingen vooral betrekking op uitvoering van regelingen van
hogere overheden. Daarnaast ontplooien lagere overheden in
Nederland en Vlaanderen met name activiteiten op het gebied
van de letteren.
In het boekenverkeer wordt gewoonlijk een drietal stromen
onderscheiden: algemene boeken (A-boeken), educatieve boeken
(E-boeken) en wetenschappelijke boeken (W-boeken). Uit de
aanduiding ter zake in de schematische weergave van de
geïnventariseerde regelingen (bijlagen I en II) blijkt dat veel
regelingen op alle drie de categorieën betrekking hebben en
dat een tamelijk groot aantal specifiek slaat op algemene
boeken. Daaruit mag geconcludeerd worden dat in dit onderzoek
het accent heeft gelegen op de markt voor algemene boeken.
Daarmee wil natuurlijk niet worden gezegd dat het verkeer van
E- en W-boeken in het niet valt bij dat van A-boeken.
Ten aanzien van E-boeken en W-boeken zijn factoren
15

werkzaam die zich moeilijk laten inpassen in de onderhavige
inventarisatie. Op een aantal manieren heeft de overheid een
belangrijke, zij het indirecte invloed op deze marktsegmenten.
Allereerst geeft ze richtlijnen ten aanzien van de inrichting
van het onderwijs en stelt daarbij met name eisen aan het niveau
van de te verwerven kennis. Op deze wijze bepaalt de overheid
dus in zekere zin de vraag naar leermiddelen. In Nederland gaat
de overheidsbemoeienis zo ver dat een door haar gesubsidieerde
instantie (de Stichting voor Leerplanontwikkeling/SLO) zich,
tot ongenoegen van de uitgevers, waagt op het terrein van de
educatieve uitgeverij.
Ook anderszins concurreert de overheid met de reguliere
"vrije uitgevers". Zo zijn de uitgeefactiviteiten van de Nederlandse Open Universiteit de wetenschappelijke en educatieve
uitgeverij een doorn in het oog.
De overheid concurreert niet alleen met de uitgevers maar
ook met boekverkopers. Hierbij valt te denken aan de eigen
distributie van de overheid (via het D.0.P., het Distributiecentrum voor Overheidspublikaties), de SDU-winkel en de
zelf-distributie van de Open Universiteit.
Aan de aanbodzijde speelt de overheid dus ook een
belangrijke rol. Een groot gedeelte van de auteurs van educatief
en wetenschappelijk werk zijn in feite in dienst van de overheid
(of worden betaald met overheidsgelden) en zijn juist door hun
dienstbetrekking in staat werk te produceren. Voor al deze
factoren geldt dat het verband met het boekenverkeer nadrukkelijk aanwezig is. Beschrijving van dit krachtenveld is echter een
onderneming die buiten het bestek van dit onderzoek moet
vallen.
Bij de verspreiding van educatieve en wetenschappelijke
boeken zijn ook bijzondere factoren in het spel. Opvallend is
vooral (in vergelijking met het algemene boek) het grotere
aandeel van institutionele afnemers, de afwijkende en ook
minder belangrijke rol van de boekhandel en het benutten van
andere vormen van distributie. Op deze verschillen tussen het
A-boek enerzijds en E- en W-boeken anderzijds wordt in dit
onderzoek niet uitvoerig ingegaan; speciale aspecten van
distributie hebbengrotendeels betrekking op algemene boeken
(zie "distributie algemeen" bij 5.1.3 en 5.2.3).
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3.2.

Wijze van behandeling

In hoofdstuk 5 wordt een beschrijving gegeven van doel en
werking van de geïnventariseerde regelingen. Vooropgesteld
dat daarvoor voldoende informatie kon worden ingewonnen,
heeft een aantal regelingen wat ruimer aandacht gekregen.
Uitgebreider beschreven zijn regelingen met betrekking tot het
auteursrecht, regelingen met rechtstreekse implicaties voor het
grensoverschrijdende boekenverkeer en regelingen die in het
bijzonder verband houden met de verspreiding van boeken,
waaronder met name regelingen terzake van de distributie van
boeken.
In eerste aanleg (5.1. en 5.2.) worden de geïnventariseerde
regelingen stuk voor stuk besproken, waarbij een onderverdeling
is gemaakt naar de gebieden waarop de werking zich in het
bijzonder doet gevoelen (creatie, realisatie en beschikbaarheid).
Uit de.z e "litanie" wordt een gedeelte gelicht, waaraan bijzondere
betekenis voor het grensoverschrijdend verkeer tussen
Nederland en Vlaanderen kan worden toegeschreven (5.3.).
In hoofdstuk 6 wordt vervolgens gepoogd een aantal
geconstateerde belemmeringen in het boekenverkeer tussen
Nederland en Vlaanderen in een breder kader te schetsen.
Vooreerst wordt een indruk gegeven van de verhouding tussen
beide boekenmarkten en de voornaamste verschillen in
overheidsbenadering van het boekenvak. Daarnaast wordt
ingegaan op de infrastructuur (branche-organisaties en
branche-voorzieningen) in beide landen. Tenslotte wordt dan
een beeld gegeven van de mogelijkheden en onmogelijkheden
van een grensoverschrijdende marktbenadering vanuit beide
delen van het Nederlandse taalgebied. In dat verband komen
vier onderling samenhangende aspecten aan de orde: produktontwikkeling, prijsbeleid, promotiebeleid en de distributiestructuur.
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4. SAMENVATTING, BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN
In het kader van het onderhavige Belemmeringenonderzoek
zijn regelingen van uiteenlopende aard beschreven. De betekenis
van de regelingen voor het boekenverkeer is niet altijd even
groot. Bovendien zijn er andere belangrijke factoren in het
boekenverkeer werkzaam. Zo mogen (historisch gegroeide)
cultuurverschillen tussen Noord en Zuid niet uitgevlakt worden.
Daarnaast zijn er duidelijke verschillen in marktomvang en heeft
de wijze waarop de markten binnen het Nederlandse taalgebied
worden benaderd grote invloed op het boekenverkeer. Met
betrekking tot de (al of niet) grensoverschrijdende marktbenadering zijn vooral distributie-aangelegenheden van groot belang.
Een en ander hangt overigens samen met duidelijke verschillen
tussen de Nederlandse en Vlaamse infrastructuren.
In het algemeen kan worden gesteld dat met name aan zaken
die specifiek betrekking hebben op beschikbaarheid van boeken
een belemmerende of bevorderende werking op het boekenverkeer is toe te schrijven.
Als men zich bepaalt tot beschouwing van relevante
regelgeving, dan valt een aantal regelingen in het bijzonder
op.
AUTEURSRECHT (5.1.1., 5.2.1., 5.3.1.)
*

Op alle gebieden (creatie, realisatie en beschikbaarheid)
speelt het auteursrecht een vitale rol. Sommige aspecten
(compilatiewerken, reprorecht, uitgeefcontracten en
leenrecht) verdienen in verband met de exploitatie van
boekuitgaven speciale aandacht.
In Nederland bestaan weliswaar regelingen met betrekking tot compilatiewerken, het reprorecht en het leenrecht,
maar de vormgeving laat te wensen over en bovendien
functioneren de regelingen in de praktijk niet altijd naar
behoren. Op het gebied van uitgeefcontracten redt de
praktijk zich redelijk zonder speciale wettelijke regeling.
In België ontbreken regelingen op genoemde bijzondere
gebieden. Een aantal ingediende wetsvoorstellen moet in
deze leemte gaan voorzien.
Het verdient aanbeveling de auteursrechtelijke bescherming van auteurs en uitgevers in Nederland en België op
adequate en gelijke wijze te regelen. Deze zaak klemt in
het bijzonder bij regeling van het reprorecht, het auteursrecht met betrekking tot compilatiewerken, het leenrecht
19

en het recht met betrekking tot uitgeefovereenkomsten.
Met name op de eerste drie gebieden is samenwerking en
afstemming tevens bij de uitvoering van de regelingen
noodzakelijk. Indien het leenrecht niet auteursrechtelijk
geregeld wordt, zal afzonderlijke afstemming (met het doel
rechthebbenden over en weer aanspraken te verlenen)
nagestreefd dienen te worden.

REGELINGEN CREATIE (5.1.1., 5.2.1., 5.3.1.)
*

Op het gebied van creatie van boeken bestaan in beide
landen subsidieregelingen, die mede ten doel hebben het
inkomen van literaire auteurs en vertalers aan te vullen.
Voor het boekenverkeer is vooral van belang de mate waarin
dit soort regelingen de beroepstoetreding van auteurs
bevordert, continuïteit van beroepsuitoefening mogelijk
maakt en de produktiviteit van auteurs en vertalers
stimuleert.
Voor een aanbeveling terzake zij verwezen naar hetgeen
hieronder wordt opgemerkt.

REGELINGEN REALISATIE (5.1.2., .5.2.2., 5.3.2.)
*
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Op het gebied van realisatie van boeken is overheidsondersteuning vooral aan de orde bij de exploitatie van
literaire en culturele tijdschriften.
Daarnaast wordt in beide landen, zij het op verschillende
manieren, steun verleend aan uitgevers van boeken. In
Nederland is dat subsidiebeleid meer gericht (bepaalde
uitgaven worden rechtstreeks gesubsidieerd), terwijl in
Vlaanderen deze overheidshulp geschiedt door middel van
de aankoop van een aantal exemplaren van een uitgave.
In beide landen raakt deze subsidiëring slechts een klein
deel van de boekenmarkt.
Aanbevolen wordt Nederlandse en Vlaamse regelingen
op het gebied van creatie en realisatie van boeken op elkaar
af te stemmen. Afstemming zou betrekking moeten hebben
op de strekking en de vormgeving van de regelingen. De
financiële bijdragen van de respectievelijke overheden
zouden proportioneel moeten zijn, dat wil zeggen berekend
op basis van de aantallen Nederlandstalige inwoners. In de
regelingen zouden Vlaamse en Nederlandse burgers op
gelijke voet behandeld moeten worden.

REGELINGEN BESCHIKBAARHEID (5.1.3., 5.2.3., 5.3.3.)

*

In beide landen doen regelingen met betrekking tot
beschikbaarhe.id van boeken de grootste invloed op het
boekenverkeer gelden.
Van overheidszijde wordt betrekkelijk veel waarde
gehecht aan het openbare bibliotheekwerk. De verhouding tussen
uitgeverij en boekhandel enerzijds en bibliotheekwerk
anderzijds is enigszins ambivalent. Deze tweeslachtigheid
weerspiegelt de verschillende opvattingen over de relatie
tussen het lenen en het kopen van boe ken.
Het verdient aanbeveling dat in Nederland alle bij het
bibliotheekwerk betrokken overheden de ontwikkelde
vormen van samenwerking en de in dat kader gemaakte
afspraken actief respecteren en ondersteunen.
In dit verband wordt verder aanbevolen het Vlaamse Decreet
Nederlandstalig openbaar bibliotheekwerk 1978 volledig
uit te voeren.

*

Regeling van een systeem van collectieve verticale prijsbinding
wordt dikwijls beschouwd als een essentiële voorwaarde voor
het goed functioneren van het boekenverkeer.
In Ne.derland is handhaving van de vaste boekenprijs
behoorlijk gewaarborgd, mede door de steun van de
overheid.
Het feit dat grensoverschrijdende prijsbinding Europeesrechtelijk tot nu toe niet is toe.gestaan, maakt het praktisch
zeer moeilijk de prijsbindingsregeling in Vlaanderen, dat
immers voor een groot deel vanuit Nederland wordt
bediend, effectief te handhaven. Dit wordt vrijwel onmogelijk door het gebrek aan medewerking van de Vlaamse
overheid om op met Nederland vergelijkbare wijze het
stelsel van een vaste boekenprijs met maatregelen te
ondersteunen.
De Europese Commissie en het Hof van Justitie EG gaan
voorbij aan de eenheid van Nederland en Vlaanderen waar
het de taal betreft. Veronachtzaming van de belangen die
voortvloeien uit een gemeenschappelijke taal leidt tot een
uithollingsproces dat de bevordering van de cultuurproduktie bedreigt; hoe kleiner de taalgemeenschap hoe ernstiger
de consequenties hiervan op den duur zullen zijn.
Aanbevolen wordt grensoverschrijdende prijsbindingsregelingen ten aanzien van boeken binnen een taalgebied
Europeesrechtelijk toe te staan en zoal niet te bevorderen
dan toch - mits met instemming van de eigen nationale
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overheid - mogelijk te maken.

*

Een beleid met betrekking tot het verspreiden (distributie)
van boeken kan niet straffeloos worden verwaarloosd. Het
is niet eenvoudig een zo breed mogelijk aanbod te distribueren tegen aanvaardbare kosten.
In Nederland neemt het binnen het boekenvak geneutraliseerde Centraal Boekhuis een vooraanstaande plaats in.
Op het niveau van de detailhandel doet zich în toenemende
mate een tendens naar concentratie voor. Deze ontwikkeling
heeft ondermeer gevolgen voor de inkoopefficiency en zou
daarnaast kunnen leiden tot versmalling van het brede
titelaanbod.
In Vlaanderen is distributie nog voornamelijk afhankelijk
van individueel/particulier initiatief. De opkomst van
bedrijven als Libridis en Distybo heeft de situatie nu reeds
een ander aanzien gegeven . Het valt te verwachten dat in
de toekomst de distributie vrijwel beheerst zal gaan worden
door een relatief klein aantal bedrijven, vooral met een
sterke financiële achtergrond. Die ontwikkeling kan de
beschikbaarheid van boeken vergroten, maar het ontbreken
van een brede basis en steun vanuit alle geledingen van het
boekenvak houden gevaren in voor een oligopolistische
ontwikkeling.
In Vlaanderen is er minder sprake van concentratieverschijnselen in de boekhandel; vooral inkoopcombinaties
van enige omvang ontbreken er. De beschikbaarheid van
boeken in Vlaanderen wordt overigens mede beïnvloed door
de vrijheid die men zich soms permitteert op het punt van
de prijsconcurrentie.
Het verdient aanbeveling de distributie. van boeken in
Vlaandere.n beter te organiseren. Het is belangrijk daarbij
te streven naar de totstandkoming van een uniform
informatie- en bestelsysteem.

*

In de posttarieven voor verzending van boeken behandelen
België en Nederland elkaar niet op gelijke voet. Vanuit
België geldt een hoger tarief naar Nederland dan voor het

binnenland, terwijl verzending van boeken binnen Nederland op dezelfde wijze wordt behandeld als verzending naar
België. Het Zuid-Noord verkeer is aldus aanzienlijk duurder
dan het Noord-Zuid verkeer. Het grensoverschrijdend
postverkeer van boeken blijkt hinderlijk traag te verlopen.
Aanbevolen wordt op het punt van de posttarieven voor
boeken een uniform regime te hanteren 7
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*

In beide landen is . een laag tarief (6 %) Omzetbelasting van
toepassing. Zowel in Nederland als in België bepleiten velen
binnen en buiten het boekenvak een 0-tarief.
Aanbevolen wordt in Europees verband te komen tot een
0-tarief Omzetbelasting voor boeken.

*

Het ontwikkelen en vervolgens (doen) uitvoeren van een
algemeen (en breed geaccepteerd) beleid voor de gehele
boekenbranche stelt hoge eisen aan de organisatorische
infrastructuur, de opleidingen en de informatievoorziening.
De Nederlandse en Vlaamse branche-organisaties -en
voorzieningen verschillen aanzienlijk . Opvallend is niet
alleen het (vooralsnog) ontbreken van een neutrale
distributie-organisatie in Vlaanderen; tevens bestaan er in
Vlaanderen geen faciliteiten op het vlak van onderzoek,
documentatie en bedrijfsinformatie. Er zijn in Vlaanderen
met name voor boekverkopers onvoldoende opleidingsmo~
gelijkheden.
De ongelijkheid tussen beide landen wordt deels veroorzaakt door de moeilijkheden bij regulering van het Vlaamse
boekhandelsverkeer, waarbij primair en centraal staat het
ontbreken van een vaste prijs.
Aanbevolen wordt in afwachting van een regeling van
de vaste prijs reeds zoveel mogelijk infrastructurele afstemming en samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen
na te streven, met name op de gebieden van onderzoek,
documentatie, informatie, opleiding en - voor zover het
betreft hoofdlijnen - de daarbij noodzakelijke in- en externe
public relations.

*

Wat betreft het wettelijk depot en aanverwante bibliografische
zaken valt op dat in Nederland een wettelijk depot
ontbreekt. Binnen de in Nederland zeer breed gestructureerde samenwerking op bibliografisch gebied (Nederlands
Bibliografisch Centrum) is een verbinding gelegd met België
(Koninklijke Bibliotheek en VB VB ), voornamelijk voor
informatie-uitwisseling.
In beide landen wordt in de praktijk gewerkt met de
verschillende procedures terzake van ISBN, CIP en NUGI.
Het verdient aanbeveling te komen tot meer samenwerking tussen Nederland en België op bibliografisch terrein.
Deze samenwerking zou kunnen uitmonden in de totstandkoming van een uniforme bibliografie voor het gehele
Nederlandse taalgebied. Een uniforme bibliografie zou
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onder andere het vervaardigen van vergelijkbare statistieken
kunnen bevorderen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE ASPECTEN (5.3.)
*

Een aantal regelingen kent specifiek grensoverschrijdende
aspecten. Zo wordt het auteursrecht mede geregeld in een
aantal internationale verdragen, waarbij zowel België als
Nederland partij zijn. Deze overeenkomsten verhinderen
niet geheel dat er op verschillende punten ongelijkheid
tussen de beide landen bestaat.

*

Teneinde te bewerkstelligen dat auteurs voor hun publikaties en lezingen _in het gehele Nederlandse taalgebied een
min of meer dezelfde aanspraak kunnen maken op
overheidssteun, is door de Nederlandse Taalunie een aantal
initiatieven genomen. Over mogelijke onderlinge afstemming van subsidieregelingen ten behoeve van uitgevers zijn
ambtelijke besprekingen binnen het kader van de Nederlandse Taalunie gaande. Deze regelingen zouden in beide
landen open moeten staan voor subsidiëring van boeken
van schrijve.rs uit het andere land.

*

In verband met in- en uitvoer van boeken geldt een (goed
hanteerbare) verrekeningsprocedure voor de Omzetbelasting.
Bij de registratie van in- en uitvoer wordt geen onderscheid
gemaakt tussen afgewerkte boeken, plano of boekblokken,
hetgeen betekent dat de gegevens geen betrouwbaar beeld
geven van de grensoverschrijdende boekentransacties.

*

Tussen branche -organisaties bestaat regelmatig contact,
onder meer in relatie tot de Nederlandse Taalunie.
Met betrekking tot het wettelijk en vrijwillig depot en
daaraan gerelateerde bibliografische voorzieningen bestaan
afspraken tussen het Nederlandse en het Vlaamse boekenvak
en tussen de respectievelijke Koninklijke Bibliotheken.

*

Op commercieel vlak - en vooral in de uitgeverij - zijn er
verbindingen tussen Nederlandse en Vlaamse bedrijven.

GEDRAGSLIJNEN EN ATTITUDES (6.4.)
Behalve regelgeving hebben bepaalde gedragslijn en en attitudes
in het Nederlandstalige boekenvak gevolgen voor het boeken ver-
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keer in en tussen Nederland en Vlaanderen.
*

Op het vlak van produktontwikkeling bestaan aan Nederlandse
zijde nogal eens onterechte vooroordelen ten aanzien van
Vlaamse uitgaven. Aan de andere kant beschouwen
Nederlandse uitgevers Vlaanderen soms te veel als een
additionele markt; er zou te weinig acht worden geslagen
op de behoeften van de Vlaamse consument. Niet alle
boeken (en met name non-fiction) zijn of worden geschikt
gemaakt voor de Vlaamse markt.
Aanbevolen wordt de Vlaamse markt als een wezenlijk
onderdeel van de Nederlandstalige boekenmarkt te beschouwen en bovendien het Vlaamse boek in Nederland meer
kansen te bieden.

*

De problematiek van het prijsbeleid hangt ten nauwste samen
met de moeilijkheden bij het instellen van een grensoverschrijdende regeling.
Het verschijnsel van de "parallelle importen" verzwakt
de positie van Vlaamse importeurs van Nederlandse boeken.
Parallelle import wordt ondermeer in de hand gewerkt door
het ontbreken van een vaste prijs in Vlaanderen en door
hantering van afwijkende omrekeningskoersen die boeken
duurder maken in het land van invoer dan in het land van
uitvoer.
Aanbevolen wordt voor het gehele Nederlandstalige
gebied een uniforme prijs vast te stellen. Opgemerkt dient
te worden dat wat dit betreft de sleutel bij de Nederlandse
en Vlaamse uitgevers ligt, maar dat een en ander zonder
steun van de Nederlandse en Vlaamse overheden niet
gemakkelijk zal zijn te verwezenlijken.

*

Op het gebied van promotionele ondersteuning van boekuitgaven
is er van Nederlandse zijde niet altijd voldoende aandacht
voor de Vlaamse markt. Vlaamse uitgevers op hun beurt
zijn door hun kleinschaligheid vaak niet bij machte
voldoende aandacht voor hun produkten in Nederland te
trekken. Samenwerking tussen de oorspronkelijke uitgever
en zijn distributeur in Nederland kan deze handicap
compenseren. Het verdient aanbeveling de samenwerking
tussen Nederland en Vlaanderen op het vlak van de
collectieve propaganda voor het Nederlandstalige boek in
het Nederlandse taalgebied te bevorderen, naar gelang de
infrastructuur op het gebied van prijzen en distributie dat
praktisch mogelijk maakt.
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*
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Op distrîbutie-gebied wreekt zich de omstandigheid dat de boekendistributie in Vlaanderen niet optimaal is georganiseerd.
Deels in samenhang hiermee moet worden vastgesteld
dat Nederlandse uitgevers niet altijd zorg dragen voor voldoende voorraad van hun boeken in Vlaanderen. Bovendien
is er niet altijd genoeg aandacht voor de belangen van de
Vlaamse alleenvertegenwoordigers van Nederlandse boeken.
Het is aan te bevelen bij de distributie-organisatie in
Nederland en in Vlaanderen dezelfde uitgangspunten te
hanteren.
Tevens wordt aanbevolen de alleenvertegenwoordigers
op een aantal punten tegemoet te komen. Zo zouden bij
gelijkluidende prijzen kortingen naar boven aangepast
moeten worden. Uitgevers zouden vooralsnog het voorraadrisico van monopoolhouders kunnen beperken. Een splitsing
tussen commerciële werkzaamheden en distributie-taken
ware te overwegen.
Tenslotte zou een enquête naar de communicatie tussen
alleenvertegenwoordigers en Nederlandse uitgevers aan
te bevelen zijn.

5. BESCHRIJVING INVENTARIS
5.1.

Nederland

5.1.1. Creatie

In verreweg de meeste gevallen hebben regelingen op dit gebied
betrekking op creatie van literair werk. Een belangrijke en
omvangrijke uitzondering wordt gevormd door het complex van
auteursrechtelijke regelingen, dat bovendien ook verstrekkende
en directe repercussies heeft voor realisatie en beschikbaarheid
van boeken. Niettemin zal het auteursrecht hieronder in zijn
geheel worden behandeld; het auteursrechtelijk uitgangspunt
van "de maker" rechtvaardigt deze keuze.
Het subsidiebeleid ten aanzien van "de letteren" in
Nederland heeft in de afgelopen decennia talloze keren ter
discussie gestaan. Vooral van de zijde van literaire auteurs wordt
vaak gewezen op de naar hun inzicht stiefmoederlijke bedeling
van de letteren. Met name de inkomenspositie van literaire
schrijvers en vertalers wordt in dat verband als problematisch
beschouwd. Het behoeft geen betoog dat de hoeveelheid
voorzieningen en regelingen weinig zegt over de reële portee
van dat geheel. De beschikbare middelen waren en zijn tamelijk
beperkt, zeker wanneer men een vergelijking maakt met
subsidiëring van andere takken van kunst. De relevante
begrotingen vallen in het niet bij vele andere, zo is vaak
betoogd. Wat er ook van dit soort vergelijkingen zij: het
gemiddelde inkomen van literaire auteurs en vertalers steekt
nogal schraal af tegenover dat van sommige verwante beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld componisten of podiumkunstenaars.
De vraag of hierdoor de (literaire) informatiestroom van meet
af aan wordt belemmerd, laat zich niet eenvoudig beantwoorden.
Sommigen (waaronder met name uitgevers) achten overheidssteun om principiële redenen weinig begeerlijk. Daarbij wordt
vooral aangevoerd dat de overheid zich geen kwalitatief oordeel
mag aanmeten over literaire produkten. Voormeld standpunt,
hoe respectabel en begrijpelijk ook, past echter wellicht minder
in de realiteit van het Nederlandstalige gebied. Bovendien geldt
in Nederland dat een belangrijk deel van de beslissingen tot
subsidiëring niet door de overheid zelf wordt genomen.
Vooral de werkelijkheid van een middelgroot taalgebied als het

Nederlandse, gebiedt bijna een aantal correcties op dit soort
principiële overwegingen aan te brengen. In dit verband moge
verwezen worden naar de beleidsuitgangspunten van het Bestuur
van het Fonds voor de Letteren, zoals geformuleerd in zijn
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Beleidsplan 1988-1992. In dit plan stelt het Fonds voorop dat
"de literaire markt( ... ) het kader (vormt) voor de beroepsuitoefening van literaire auteurs en vertalers" (p.13, Beleidsplan).
Op die markt is een aantal overheidsmaatregelen van toepassing,
zoals het auteursrecht en (het toestaan van) de vaste boekenprijs.
In het Nederlandse taalgebied is de markt evenwel te klein om
literatoren van een redelijk inkomen te verzekeren, sommige
uitzonderingen daargelaten. Deze groep is daarom genoodzaakt
aanvullende inkomstenbronnen aan te boren.
Het inkomen van een literair auteur of vertaler is doorgaans
als volgt opgebouwd:
zuivere inkomsten uit literaire arbeid (royalties, honoraria,
leenrechtvergoeding)
inkomsten uit literaire nevenactiviteiten
inkomsten gefourneerd door het Fonds voor de Letteren
inkomsten uit niet-literaire arbeid
Onder verwijzing naar de matrix in bijlage I zijn dan de
volgende regelingen van belang:
auteursrecht
subsidieregelingen (zoals die m.b.t. het Fonds voor de Letteren)
fiscale regelingen
Hieronder zal de strekking van deze regelgeving worden
uiteengezet.

Auteursrecht algemeen
Het auteursrecht, zoals dat is nee.rgelegd in de Nederlandse
Auteurswet, de Universele Auteursrechtconventie en de Berner
Conventie, heeft "het auteursschap en de uitgeverij economisch
mogelijk" gemaakt (Meulenhoff directeur O.W. van Krevelen
in Boekblad 2/1989). De beginselen van de Berner Conventie
beschermen "de verhandelbaarheid van informatie" en zijn uit
dien hoofde bij uitstek bevorderlijk voor het boekenverkeer.
Deze bevordering krijgt schijnbaar paradoxaal gestalte door
het verkeer te belemmeren; de basis van het auteursrecht is
immers het exclusieve recht van de maker van een werk dit
openbaar te maken en te verveelvuldigen. Het behoeft
nauwelijks betoog dat die exclusiviteit nu juist de beste waarborg
vormt voor een zo onbelemmerd mogelijke informatiestroom;
de producenten moeten economisch in staat zijn en blijven te
produceren. In Nederland staat deze utiliteitsoverweging niet
alleen voorop, want overwegingen van billijkheid krijgen over
het algemeen een minstens even zwaar accent. Er bestaat in
· Nederland toch wel een principieel verschil met bijvoorbeeld
:het Ame.rikaanse systeem, waarin met zoveel woorden wordt

erkend dat "encouragement of individual effort by personal gain
is the best way to advance public welfare through the talents
of authors and inventors in science and useful arts" (Supreme
Court U .S.A. in Mazer v. Stein, 1954). Hoe dit ook zij, het
Nederlands auteursrecht beoogt in ieder geval mede de
creativiteit van auteurs te bevorderen en in het algemeen kan
worden gesteld dat het in die opzet slaagt.
Op een aantal punten is de auteursrechtelijke bescherming
van het boek problematisch. Het betreft in hoofdzaak de
volgende kwesties:
de problematiek rond zogenaamde bloemlezingen en readers
(compilatiewerken)
het reprorecht
(auteursrechtelijke aspecten van) uitgeefcontracten
leenrecht
Compilatiewerken
Artikel 16 Auteurswet verleent de bevoegdheid onder bepaalde
voorwaarden - zonder toestemming van de auteur - gedeelten
van werken (of korte werken) over te nemen in publikaties, die
gemaakt zijn om te worden gebruikt als toelichting bij het
onderwijs. In artikel 16 Aw worden zowel de problematiek met
betrekking tot bloemlezingen als die met betrekking tot
zogenaamde readers geregeld. De wetgever gebruikt hiervoor
sinds 1985 de term "compilatiewerken".
Ten aanzien van de toelaatbare omvang van over te nemen
gedeelten heerst snel verwarring, omdat het stelsel van de
wetgever (in samenhang met de normen voor het citaatrecht
en het reprorecht; artt. 15a en 16b Aw) nogal ingewikkeld is.
Artikel 16 behelst een "wettelijke licentie", een constructie die
dient om het verspreiden van o.a. boeken niet onnodig te
hinderen. De overnemer behoeft weliswaar geen toestemming
van de auteursrechthebbende (mits hij aan de voorwaarden heeft
voldaan), maar hij moet wel tijdig een "betalingsaanbod" doen,
teneinde te voldoen aan de verplichting de maker ("of diens
rechtverkrijgenden") een "billijke vergoeding" te betalen.
Beide aspecten, de omvang van over te nemen gedeelten (of
korte werken) en de hoogte van de billijke vergoeding, zijn
nader geregeld in een aantal overeenkomsten tussen onderwijsinstellingen en de Koninklijke Nederlandse Uitgevers bond en
in een regeling, vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse

Uitgeversbond en de Vereniging van Letterkundigen.
Behandeling van de inhoud van deze overeenkomsten moet
hier achterwege blijven. Belangrijker in dit verband zijn de
ernstige moeilijkheden die daadwerkelijke naleving van wet en
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overeenkomsten in de praktijk blijken op te leveren. De KNUB
is er dan wel in geslaagd met de HBO-Raad sluitende afspraken
te maken over de naleving van de "readerregeling" (Boekblad
no. 6/1989); de universiteiten zijn vaak onwilliger. De indruk
bestaat dat in universitaire kringen vooral wordt getwijfeld aan
de legitimiteit van de hoogte van de vergoedingen voor langere
teksten (waarvoor wel toestemming vereist is). Vier universiteiten (Universiteit van Amsterdam, Limburg, Groningen en
Utrecht) hebben zich niet aan de overeenkomst gehouden. De
vier genoemde universiteiten hebben voor overname van
niet-korte gedeelten ca. f 7 50.000 (BF 13,5 mln.) betaald.
Omdat de KNUB en het viertal universiteiten niet tot overeenstemming konden komen, is de vaststelling van de schadevergoeding aan de rechter voorgelegd.
Met betrekking tot compilatiewerken (alsook ten aanzien
van de reprorechtproblematiek die verderop aan de orde komt)
is er duidelijk sprake van een felle belangenstrijd, waarbij het
in de ogen van partijen moeilijk blijkt een evenwicht te vinden
tussen het streven naar een onbelemmerde informatiestroom
en de aanspraken van auteursrechthebbenden. Aan de ene kant
zijn er uitgevers die in deze toestand van rechtsschending op
grote schaal aarzelen bepaalde boeken op de markt te brengen.
Aan de andere kant is gezegd dat de produktie van readers te
kostbaar dreigt te worden. Overigens merkte de uitgever D.
Coutinho in het blad van de Vrije Universiteit "Ad Valvas" op
dat sommige boeken onder druk van een aantal gerechtelijke
procedures weer verkocht worden (Ad Valvas, 3.2.89). Coutinho
meent bovendien dat het "onderwijs strakker is geworden" en
men dus "beter gestructureerde leerboeken" nodig heeft. Deze
min of meer toevallige omstandigheid zou wellicht kunnen
bijdragen tot herstel van het evenwicht tussen belanghebbende
partijen.
Op zichzelf beschoUwd vormt de regeling voor compilatiewerken in de Auteurswet een welkome en belangrijke voorziening voor optimale exploitatie van boekwerken. Het kan een
belangrijk tegenwicht zijn tegen de (vermoedelijk) aanzienlijke
aantasting van het auteurs- en uitgeversdebiet, ontstaan als
gevolg van het veelvuldig toepassen van moderne reprografie-technieken. Intensieve aandacht voor effectuering van de
vergoedingsplicht ex. artikel 16 alsmede de vergoedingsplicht
voor het overnemen van "langere gedeelten" blijft geboden. De
uitvoeringsproblemen zijn niet zozeer terug te voeren op de
regeling zelf, maar eerder te wijten aan de geringe financiële
speelruimte van de debiteuren in kwestie, alsmede hun gebrek
aan auteursrechtelijk besef.
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Reprorecht
Nauw verwant aan de regeling met betrekking tot compilatiewerken is het zogenaamde reprorecht. Op grond van artikel 16b
van de Auteurswet is het binnen zekere grenzen geoorloofd om
voor eigen oefening, studie of gebruik één of enkele verveelvoudigingen van een werk te maken. Technische ontwikkelingen,
zoals met name het fotokopieerapparaat, hebben het belang van
een deugdelijke regeling hieromtrent aanzienlijk vergroot. Zelfs
de bovenomschreven kopieervrijheid wordt wel ter discussie
gesteld, zij het dat dat vaker gebeurt in verband met het
kopiëren van beeld- en geluidsdragers, dat nu eenmaal minder
bewerkelijk is en ook minder kwaliteitsverlies ten opzichte van
de oorspronkelijke drager ten gevolge heeft.
In het Reprobesluit (Algemene Maatregel van Bestuur van
20 juni 197 4) is een speciale regeling getroffen voor het
kopiëren van geschriften door de overheid en in het algemeen
belang werkzame instellingen (overheid, bibliotheken,
onderwijsinstellingen en overige in het algemeen belang
werkzame instellingen). De omvang van de kopieervrijheid is
ook hier beperkt tot artikelen en kleine gedeelten van boeken,
tenzij die niet meer verkrijgbaar zijn. Daarnaast voorziet het
Reprobesluit in een vergoeding die genoemde instellingen
dienen te betalen voor dit soort kopieën. In 1985 kreeg de
"Stichting Reprorecht", opgericht door auteurs- en uitgeversorganisaties, een bijzondere wettelijke status als incasso-organisatie, die met uitsluiting van anderen belast is met de inning en
de verdeling van de vergoedingen. Tot dan toe behoefde de
Stichting voor inning een machtiging van rechthebbenden. Deze
beperkte bevoegdheid, met alle legitimatieproblemen van dien,
verhinderde de effectiviteit van het Repro besluit in hoge mate.
De huidige status van "eigen-recht-organisatie" gaat zelfs zo ver
dat de Stichting bevoegd is zonder volmacht van auteurs, zelfs
tegen hun uitdrukkelijke wens, vergoedingen te innen. Dit
ecarteren van individuele visies op de werking van het
reprorecht (waarin het onbelemmerd verspreiden van geschriften boven alles wordt geplaatst) wordt wel gerechtvaardigd door
de gedachte "dat het realiseren van de bij de wet toegekende
vergoeding slechts mogelijk is als er een centrale incasserende
instantie is die globale overeenkomsten kan sluiten" (mr.R.L.
de Bois in Boekblad no. 2/1989).
De reprorechtregeling biedt de mogelijkheid tot compensatie
voor een naar schatting tamelijk grote aantasting van het
auteurs- en uitgeversdebiet. Men stelt wel dat het uitblijven van
vergoeding op de lange duur de produktie van boeken ernstig
zou kunnen bedreigen. De nieuwe status van Stichting
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Reprorecht zal naar verwachting de opbrengsten aanzienlijk
kunnen verhogen. Binnenkort komt de organisatie met een
rapport, waarin "onthullende cijfers" zullen staan.
Niettemin kent ook de huidige wettelijke reprorechtregeling
een aantal gebreken. In het algemeen geldt dat de wettelijke
regeling en de AMvB zeer ontoegankelijk zijn geformuleerd,
hetgeen kan bemoeilijken dat de praktijk zich ernaar zal voegen.
De wettelijke grenzen zijn bovendien in de praktijk moeilijk
hanteerbaar.
Stichting Reprorecht is niet bevoegd als eigen-rechtorganisatie op te treden in het geval van artikel 17 Aw, dat de
vergoedingsplicht voor het kopiëren ten behoeve van ondernemingen, organisaties en instellingen regelt.
Of opsporing in het kader van het Repro besluit effectief
kan geschieden, laat zich op dit ogenblik nog niet goed
beoordelen. Vast staat inmiddels wel dat de vergoedingsplicht
tot op heden op grote schaal is ontdoken.
Uitgeefcontracten
Het Nederlands auteursrecht kent geen afzonderlijke regeling
van uitgeefcontracten. vVel bepaalt artikel 2 Aw dat overdracht
van auteursrechtelijke bevoegdheden schriftelijk dient te
geschieden en wordt bovendien aldaar de omvang van de
overdracht beperkt in dier voege dat alleen die bevoegdheden
verondersteld worden te zijn overgedragen "waarvan de
overdracht in de akte is vermeld of uit aard en strekking der
gesloten overeenkomst noodzakelijk voortvloeit". Daarnaast
is van belang artikel 25 Aw, bepalend dat de morele rechten
van de auteur (hetgeen bijvoorbeeld omvat het recht van de
auteur zich te verzetten tegen verminking of wijziging van zijn
werk) niet overdraagbaar zijn.
Uitgeefovereenkomsten zijn van groot belang in het verkeer
tussen uitgever en auteur. In de praktijk wordt veel gebruik
gemaakt van modelcontracten, zoals het modelcontract voor
de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk,
opgesteld door de Groep Algemene Uitgevers van de Koninklijke
Nederlandse Uitgeversbond, de Vereniging van Letterkundigen
en de Vakbond van Schrijvers (het herziene contract geldt vanaf
1 maart 1989). Dit modelcontract bevat bepalingen met
betrekking tot de auteursrechtelijke en financiële positie van
auteur en uitgever. Auteursrechtelijk gaat het contract niet

verder dan een licentie; het auteursrecht blijft dan bij de auteur
rusten. Wel voorziet het contract in een volmacht aan de
uitgever, waarmee hij namens de auteur kan optreden tegen
inbreuken op het auteursrecht door derden. De volmacht geldt
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alleen voor de duur van de overeenkomst.
Het modelcontract is als een voorbeeld bedoeld; "naar
believen" kunnen bepalingen worden geschrapt dan wel
toegevoegd.
Op financieel gebied zijn o.a. belangrijk de bepalingen met
betrekking tot honoraria en afrekening. Verder bevat het
modelcontract regelingen met betrekking tot zaken als de
produktie van een boek, herdrukken en beëindiging van de
overeenkomst.
Voor uitgave van vertalingen bestaat er het Modelcontract
voor de uitgave van een vertaling van een literair werk
(opgesteld door de Groep Algemene Uitgevers van de KNUB
en de Vereniging van Letterkundigen/Vakbond van Schrijvers).
Dit modelcontract is onlangs in de plaats gekomen van het
Standaardcontract, opgesteld in 1977. In het nieuwe Modelcontract is de juridische positie van de literaire vertaler meer
gelijkenis gaan vertonen met die van de auteur. Anders dan in
het oude contract, waarin sprake was van een gedeeltelijke
overdracht van het auteursrecht op de vertaling, is in het nieuwe
vertalerscontract uitgegaan van een exclusieve licentie. De
vertaler kan echter niet geheel op één lijn met de auteur worden
gesteld. In de toelichting op he.t modelcontract wordt gesteld
dat"( ... ) in de belangen ten opzichte van het werk tussen auteur
en vertaler een rangorde aan te geven (valt) die rechtvaardigt
dat de vertaler zich in het algemeen dient te conformeren aan
wat tussen de auteur en de uitgever wordt overeengekomen".
(Uitgeefovereenkomsten, Een praktijkboek voor uitgever en
auteur, Zwolle, 1988, p. 62). In het nieuwe vertalerscontract
is op het punt van de honoraria een vernieuwde regeling
opgenomen. Zo is voorzien in een lagere vertalersroyalty (1 %
tegen normaal 2%) bij goedkope herdrukken.
Tenslotte is er nog het Model van een overeenkomst met
een instelling, een model-uitgeefcontract dat de Groep
Educatieve Uitgevers van de KNUB heeft opgesteld. De licentie
in dit contract is betrekkelijk verstrekkend. Bedoeld modelcontract ziet overigens niet toe op alle in de praktijk voorkomende
samenwerkingsvormen tussen educatieve uitgevers en
instellingen. Als gevolg van veranderende omstandigheden op
dat punt wordt het modelcontract minder gebruikt dan
voorheen.
Modelcontracten zijn om een aantal redenen belangrijk.
Aan de totstandkoming ervan hebben vertegenwoordigende
organisaties van belanghebbende partijen meegewerkt;
consensus over essentiële zaken bevordert het verkeer tussen
auteur en uitgever. Verder schept het modelcontract d uide lijk-
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heid en kan het op zijn minst als uitgangspunt dienen voor de
praktijk.
Het onlangs verschenen (hand)boek "Uitgeefovereenkomsten
- een praktijkboek voor uitgever en auteur" (onder redactie van
prof.mr.H. Cohenjehoram en mr.M.W.B. Asscher, Zwolle, 1989)
voorziet ook in de behoefte aan duidelijkheid en voorlichting
op het gebied van uitgeefovereenkomsten.
Op deze plaats past tenslotte ook vermelding van het in 1972
verschenen Voorontwerp van Boek 7 Nieuw Burgerlijk Wetboek,
over de bijzondere overeenkomsten. De hierin opgenomen
dwingendrechtelijke bepalingen voor uitgeefovereenkomsten
zullen wellicht nooit tot wet verheven worden. Aan het belang
van dit wetsvoorstel wordt vaak getwijfeld. Op één punt wordt
in ieder geval door sommigen een wettelijke regeling noodzakelijk geacht: het zogenaamde terugneemrecht. Dit terugneemrecht zou gelden in de situatie waarin de rechten zijn overgedragen aan een exploitant die vervolgens weigert te exploiteren
(H. Cohen Jehoram in Boekblad 2/1989).
Uitgeefovereenkomsten zijn mede bepalend voor een
optimale exploitatie van boekwerken. Juist in verband hiermee
wordt wel gepleit voor een betere rechtsbescherming van de
uitgever. De uitgever zou in deze tijd, waarin de mogelijkheden
inbreuk te plegen op de exploitatierechten van de auteur
(bijvoorbeeld door reprografie) aanzienlijk zijn verruimd, gebaat
zijn bij een wettelijk recht sui generis. Dit eigen recht, dat hem
in staat zou stellen zonder volmacht daartoe van de auteursrechthebbende op de treden tegen schendingen van het auteursrecht,
zou dan een zogenaamd naburig recht zijn. Verondersteld wordt
dat dit recht van de uitgever diens functioneren als verzorger
en verspreider van informatie aanzienlijk ten goede zal komen.
Volgens Dr. Fransje Klaver moet duidelijk zijn dat "het
eventuele zelfstandige recht van de uitgever niet in de plaats
komt van, maar náást dat van de auteur" (Boekblad no. 47.
1988). Het feit dat in het genoemde modelcontract voor
oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk in ieder geval is
voorzien in een volmacht van uitgevers, lijkt te suggeren dat
sommige auteurs en uitgevers zich daarin redelijk kunnen
vinden.

Leenrecht
Het (uit)lenen van boeken wordt auteursrechtelijk wel gezien
als een vorm van secundaire exploitatie, waarover de auteursrechthebbende zeggenschap dient te hebben. Nu wordt algemeen
aangenomen dat een verbodsrecht het informatieverkeer al te
zeer zou belemmeren en mitsdien een te zwaar middel zou zijn.
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Een vergoedingsplicht echter wordt in die visie wel gerechtvaardigd geacht.
De Nederlandse leenrechtregeling (onder de benaming van
leenvergoedingsregeling) heeft een plaats gekregen in de
artikelen 21 t/m 30 van de Welzijnswet.
Dit leenrecht is weliswaar slechts een quasi- auteursrechtelijke regeling, maar wordt omwille van de overzichtelijkheid en
vanwege mogelijke toekomstige inlijving in het auteursrecht
hier behandeld. De huidige regeling, die voorziet in een
vergoeding per lening in Openbare bibliotheken aan Nederlandse auteurs en uitgevers (waarbij de verdeling van 70/30
overigens nog steeds een omstreden zaak is) wordt gezien als
complement van de bibliotheekwetgeving. Bovendien wordt het
leenrecht nu aangewend als cultuurpolitiek instrument, hetgeen
o.a. tot uiting komt in het hanteren van een "aftoppingsmechanisme", dat uit de aard der zaak meer past bij een subsidieregeling dan bij een auteursrechtelijke regeling.
Op 11 december 1989 heeft de Minister van WVC een notitie
aangeboden aan KNUB, VvL en NBLC, waarin zij voorstelt om
per 1 januari 1992 de huidige in de Welzijnswet opgenomen
leenvergoedingsregeling te doen vervangen door een zuiver
auteursrechtelijke regeling in het kader van de Auteurswet 1912.
Het Ministerie van Justitie heeft aan een aantal betrokken
organisaties een concept-voorstel van wet doen toekomen inzake
een leenrechtregeling op volledig auteursrechtelijke grondslag.
Het huidige kabinet wil dus komen tot een auteursrechtelijke
regeling van het leenrecht, wat ondermeer zou impliceren dat
ingevolge de Berner Conventie ook vele buitenlandse rechthebbenden aanspraken zouden kunnen maken (zoals dat ook
mogelijk is bij de regelingen betreffende compilatiewerken en
het reprorecht).
Het is duidelijk dat deze figuur in ieder geval consequenties
heeft voor het grensoverschrijdende boekenverkeer. In de
verhouding met België bijvoorbeeld, zou het betekenen dat
Vlaamse auteurs en uitgevers een beroep kunnen doen op de
Nederlandse leenrechtregeling.
Minder principieel-auteursrechtelijk bezien, voorziet de
regeling in een belangrïjke Nederlandse behoefte van met name
het boekenvak. Bovendien is er binnen het vigerende, door
sommigen aangevochten kader tevens meer budgettaire ruimte
juist Nederlandstalige auteurs en uitgevers te compenseren voor
hun bijdrage aan het openbare bibliotheekwerk.
Een in de huidige leenvergoedingsregeling besloten
belemmering wordt misschien gevormd door het feit dat de
uitkeringen grotendeels ten laste komen van de bibliotheken,
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hetgeen mogelijk een (te) grote druk veroorzaakt op het
aankoopbudget voor boeken. Ofschoon de aankopen door de
Nederlandse Bibliotheekdienst inderdaad een lichte daling
vertonen, is moeilijk vast te stellen of een dergelijk verband
in werkelijkheid bestaat.
Het uitleenverkeer van educatieve en wetenschappelijke
boeken via schoolbibliotheken en boekenfondsen, alsmede
wetenschappelijke bibliotheken valt niet onder de werking van
het huidige Nederlandse leenrecht. Deze uitzondering is een
belangrijke leemte in de regeling. Zo zijn bijvoorbeeld
educatieve uitgevers zich de laatste tijd scherp bewust van de
schadelijke werking van het uitlenen (of verhuren) van
schoolboeken op hun exploitatiemogelijkheden.
Boekverkopers hebben mogelijk te lijden onder de
faciliteiten die de Openbare Bibliotheken de boekenconsumenten bieden. In de huidige leenvergoedingsregeling is voor hen
geen plaats ingeruimd. Auteursrechtelijk en zelfs quasi-auteursrechtelijk laat zich dat gemakkelijk indenken; boekverkopers
hebben immers als zodanig geen auteursrechtelijke bevoegdheden, noch dragen zij bij tot de totstandkoming van een werk.
Tegen de achtergrond van een - overigens auteursrechtelijk
irrelevant - "schadebegrip" in de geldende leenvergoedingsregeling (het lenen van boeken veroorzaakt schade die vergoed dient
te worden) zou er wellicht een pleidooi te voeren zijn vóór het
opnemen van een vergoeding aan de boekhandel in het
leenrecht. Dat zou echter hoogstens geëigend zijn in de
(cultuurpolitieke) regeling, zoals die nu geldt, die mede beoogt
de vermeende verstoring van het marktmechanisme te
corrigeren. Het is overigens de vraag of de geldende regeling
beoogt schade te vergoeden. Al met al lijkt een op zichzelf
staande compensatieregeling voor de boekhandel het meest voor
de hand te liggen.
In het voorgaande werden regelingen behandeld die o.a.
betrekking hebben op mogelijke inkomsten van auteurs. Voor
literaire auteurs zijn de "zuivere inkomsten" uit hun arbeid
dikwijls niet toereikend. Het rapport "Schrijvers en Fonds", dat
verslag doet van de resultaten van een onderzoek naar de
betekenis van het Fonds voor Letteren in het algemeen en voor
schrijvers en vertalers in het bijzonder (uitgevoerd door het
IVA, sociaalwetenschappelijk instituut te Tilburg in opdracht
van het Ministerie van WVC), geeft duidelijke aanwijzingen in

die richting. Volgens het rapport is het gemiddeld jaarinkomen
uit literaire arbeid van een auteur f 12.000,- (BF 222.000,-)
en van een vertaler f I 5.000,- (BF 277.500). Men moet
overigens bedenken dat dit gemiddelden zijn; de inkomensposi-

tie van individuele schrijvers en vertalers is vaak wisselvalliger
en onzekerder. In Nederland wordt met een aantal subsidieregelingen gepoogd de inkomenspositie van literaire schrijvers en
vertalers te verstevigen. Die regelingen worden hieronder in
het kort aan de orde gesteld.
Fonds voor de Letteren
Het Fonds verstrekt op basis van kwaliteit van het werk en
produktiviteit van de auteur, vertaler of criticus, werkbeurzen
voor 3 tot 6 maanden en 8 tot 12 maanden ( f 3.133,-/BF 57. 960
per maandeenheid). Daarnaast kent het Fonds aanvullende
honoraria toe na publikatie van een werk. Verder worden
additionele honoraria voor publikaties in literaire en culturele
tijdschriften toegekend. Tenslotte worden in voorkomende
gevallen reisbeurzen toegekend.
Inkomsten via het Fonds zijn zowel een aanvulling op eigen
(literaire) inkomsten als een vervanging van (niet-literaire)
inkomsten. Met deze inkomsten zou het inkomensdeficit
aangevuld moeten worden. Daardoor bevordert het Fonds de
"beroepstoetreding en professionalisering van (jongere) auteurs,
gemeten naar de mate waarin zij hun tijd aan het schrijven
kunnen besteden", zoals het in het aangehaalde Beleidsplan
geformuleerd wordt. Aan twee belangrijke voorwaarden moet
dan worden voldaan. Op de eerste plaats moet een redelijke
verwachting dat subsidiëring wordt voortgezet continuïteit van
de literaire beroepsuitoefening mogelijk maken. Op de tweede
plaats moeten de middelen toereikend zijn om in de behoefte
te voorzien.
Het Fonds heeft onlangs beide aspecten bij het Ministerie
van WVC onder de aandacht gebracht en inmiddels is een aantal
verbeteringen van de bestaande regelingen in het vooruitzicht
gesteld. De belangrijkste veranderingen zijn een geleidelijke
verhoging van de subsidie en het optrekken van de ondergrens
voor werkbeurzen naar drie maanden. Bovendien geldt - althans
voor auteurs - nu een duidelijker regime voor continuering van
werkbeurzen. Of de verhoging van het subsidiebedrag
uiteindelijk voldoende zal zijn om in het inkomensdeficit te
voorzien, hangt mede af van het gehanteerde norminkomen.
Het Fonds gaat uit van f 52.000,- (BF 962.000,-) belastbaar
inkomen per jaar, omdat het meent dat de norm zou moeten
aansluiten bij die van verwante beroepsgroepen als conservatoriumdocenten.
Het Fonds voor de Letteren is tevens betrokken bij een door
de Nederlandse Taalunie geëntameerde - en sinds 1989 onder
het Ministerie van WVC ressorterende - grensoverschrijdende
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regeling om aan schrijvers uit Vlaanderen die in literaire
tijdschriften publiceren, een additioneel honorarium uit te keren
(zie 5.3.). Van de zijde van het Ministerie van WVC is medegedeeld dat de additionele honoraria voor schrijvers uit Vlaanderen die in Nederlandse tijdschriften publiceren met ingang van
1990 worden betaald door dit ministerie.

Stichting Schrijvers School Samenleving
Ter uitvoering van de regeling Schrijvers School Samenleving
bemiddelt de Stichting tussen auteurs enerzijds en scholen en
maatschappelijke organisaties anderzijds bij het organiseren
van lezingen, werkgroepen en projecten. Daarenboven verstrekt
de Stichting voor die activiteiten additionele honoraria ten
bedrage van f 75,- per uur (BF 1387,-).
De regeling dient verschillende doelen. Ze draagt bij tot de
promotie van literatuur in het algemeen en het werk van een
betrokken auteur in het bijzonder, maar verschaft ook een
aanvullende inkomstenbron voor literaire auteurs. Voorts
beoogt de Stichting met haar werk de leescultuur in brede lagen
van de bevolking te stimuleren en wil ze op deze wijze ook het
particuliere boekenbezit bevorderen.
De Nederlandse Taalunie heeft met ingang van 1 januari
1988 een regeling getroffen met betrekking tot "grensoverschrijdende lezingen" in het Nederlandse taalgebied. Vooralsnog is
deze regeling ondergebracht bij de Stichting Schrijvers School
Samenleving (zie 5.3.).
Stichting voor Vertalingen
De door deze regeling in het leven geroepen organisatie heeft
tot doel de promotie van het werk van Nederlandse en Vlaamse
auteurs in het buitenland. De Stichting tracht dit doel op
uiteenlopende wijzen te dienen. Ze onderhoudt contacten met
buitenlandse uitgevers, presenteert manuscript-vertalingen en
subsidieert vertaalde uitgaven. De Stichting wordt gefinancierd
door de Nederlandse en de Vlaamse regering; er kan dus tevens
worden gesproken van een specifiek grensoverschrijdende
regeling (zie 5.3.).
De Cultuurministers van Nederland en Vlaanderen hebben
in 1990 besloten de subsidiëring van de Stichting stop te zetten.
Opdrachten op het gebied van de literatuurhistorie

Op het gebied van de Nederlandse literatuurhistorie verstrekt
het Ministerie van WVC opdrachten tot het schrijven van studies
en beschouwingen. Verder wordt het wetenschappelijk verantwoord bezorgen van teksten uit de Nederlandse letterkunde
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gesubsidieerd, alsmede het vervaardigen van hulpmiddelen voor
bovengenoemde werkzaamheden.
Subsidiemogelijkheden NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
subsidieert ondermeer projecten op het gebied van de taal- en
literatuurwetenschap. In dat kader worden ook beurzen en
stipendia verstrekt.
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Geeft opdrachten en verleent stipendia onder andere aan literaire auteurs en vertalers, al of niet woonachtig in Amsterdam.
Tevens kent het Fonds prijzen toe. Voor een gemeentelijk fonds
is de omvang betrekkelijk groot (in '88- '89 werd voor de
letteren f 188.000,-/BF 3.478.000.,- uitgetrokken).
Jan Ca.mpert Stichting
Deze stichting subsidieert literaire uitgaven en activiteiten die
enig verband houden met Den Haag. Incidenteel verstrekt men
opdrachten en stipendia.
Bovendien wordt door de Jan Campert Stichting een aantal
prijzen toegekend. Het budget is wat kleiner dan het Amsterdamse: in 1988 werd f 40.000,- (BF 740.000,-) uitgetrokken voor
prijzen en samenhangende activiteiten (o.a. een boekuitgave)
en ca. f 20.000,- (BF 370.000) aan opdrachten en het organiseren van een symposium.

Voornoemde subsidieregelingen, voor het gros afkomstig van
de centrale overheid, zijn voor een belangrijk deel gericht op
aanvulling van inkomens van merendeels literaire auteurs,
vertalers en critici. In deze behoefte voorziet ook een reeks
particuliere instellingen, vermeld onder het kopje "Inkomensvoorzieningen" in bijlage 1.
Het meergenoemde onderzoek "Schrijvers en Fonds" geeft
weinig aanleiding te veronderstellen dat deze fondsen een
substantieel deel van de nood lenigen. In het kader van het
Belemmeringenonderzoek is niet nagegaan hoe groot de
betrokken geldstroom is.

Fiscale en sociale regelgeving
Op fiscaal en sociaal gebied geldt een afzonderlijk regime voor
zelfstandige beroepsbeoefenaren en binnen die groep ook voor
(literaire) auteurs.
Het voert in dit verband te ver nader in te gaan op alle
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relevante bepalingen en rechtspraak; de spreekwoordelijke
ingewikkeldheid van de stelsels en de recente belastinghervormingen spelen bij deze beperking een rol. Belangrijke
aandachtspunten zijn wel te noemen. Op fiscaal gebied gaat het
vooral om vraagstukken met betrekking tot (de waardering van)
het auteursrecht, ·" diverse ontvangsten" (royalties, opdrachthonoraria, literaire prijzen, niet in rechte afdwingbare periodieke
uitkeringen als bijdrage in de beroepskosten, eenmalige
subsidies als werkbeurzen en additionele honoraria, eenmalige
ondersteuning ter voorziening in het levensonderhoud
ontvangen van natuurlijke personen, bijstandsuitkeringen),
beroepskosten en de kosten van een werkkamer. Op het stuk
van de omzetbelasting geldt dat de diensten van "auteurs e.n
schrijvers" zijn vrijgesteld.
Voor auteurs in dienstbetrekking speelt de problematiek van
de "fictieve dienstbetrekking", zowel in de belastingwetgeving
als in de sociale zekerheidswetgeving. Deze situatie zal zich
overigens vaker voordoen in de sfeer van realisatie van boeken
(produktie en redactie).

5.1.2. Realisatie
Regelingen met betrekking tot realisatie van boeken vallen in
hoofdzaak uiteen in twee categorieën: auteursrechtelijke
regelgeving en subsidieregelingen.
Auteursrechtelijke regelingen zijn hier uiteraard van
toepassing; de uitgever is immers de "gedoodverfde partner"
van de auteur en ontleent aan de maker hetzij het auteursrecht
hetzij een licentie voor een bepaalde uitgave. Hier zij nogmaals
gewezen op het belang van een eigen recht voor de uitgever
in verband met de auteursrechtelijke bescherming van zijn
exploitatie. Voor wat het auteursrecht betreft kan worden
verwezen naar de betrekkelijk uitvoerige uiteenzetting in 5.1.1.
Op het terrein van de subsidieregelingen betreft het vooral
financiële steun voor het literaire marktsegment. Daarnaast
wordt hier een meer algemene regeling die voor het boekenvak
betekenis heeft behandeld en tenslotte worden zaken met betrekking tot wettelijk depot en dergelijke aangestipt aangezien deze
aspecten deel uitmaken van het produktieproces van boeken.

WVC Subsidie voor letterkundige boekuitgaven
Deze regeling, die tegenwoordig samenvalt met een vroeger
afzonderlijke regeling voor literaire debuten, voorziet in een
tegemoetkoming in de exploitatiekosten van literaire uitgaven
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en heeft zowel betrekking op klassieke als contemporaine
literatuur. De regeling, hoe belangrijk ook, is van toepassing
op slechts een klein deel van de jaarlijkse Nederlandse
titelproduktie en het bedrag is dan ook navenant (1987: 33
titels/f 513.000,-/BF 9,5 mln; 1988: 23 titels/ f 360.000,-/BF
6,6 mln). De KNUB heeft (op verzoek van het Ministerie van
WVC) een voorstel uitgebracht de uitgave van een Klassiekenreeks te subsidiëren. In verband met de subsidieregeling voor
letterkundige boekuitgave.n vinden binnen het kader van de
Nederlandse Taalunie ambtelijke besprekingen plaats over
afstemming op de vergelijkbare Vlaamse re.geling, die bij wijze
van ondersteuning voorziet in de aankoop van uitgaven door
de overheid. Deze regelingen zouden dan in beide landen open
moeten staan voor subsidiëring van boeken van schrijvers uit
het andere land. Zie 5.3.

WVC Subsidie voor literaire tijdschriften
Met de huidige regeling worden zowel gevestigde en vrij
algemene als minder bekende en tamelijk specialistische
tijdschriften ondersteund. De bevorderende werking van de
regeling komt door deze versnippering wellicht minder uit de
verf, omdat door het kleine beschikbare budget de spoeling wel
wat erg dun wordt: 18 tijdschriften moesten het in 1988 met
f 400.000,- (BF 7,4 mln) subsidie doen, terwijl völgens uitgevers
het gemiddelde exploitatietekort op f 100.000,- (BF 1,8 mln)
ligt.
Literaire tijdschriften zijn sterk verwant aan het medium
boek en dikwijls worden ze geëxploiteerd door boekenuitgeverijen. De kosten worden overigens afzonderlijk geboekt en
zichtbaar gemaakt. Bovendien mogen ze niet drukken op de
algemene bedrijfsmiddelen van de uitgeverij. In een recent
artikel over literaire tijdschriften (Boekblad no. 6/1989) stelt
de GAU-commissie Literaire Tijdschriften dat het uitgeven van
literaire tijdschriften voor uitgevers geen individueel belang
vormt: "Tijdschriften zijn niet gelieerd aan een bepaalde
fondsvorming, noch werken zij in het directe voordeel van een
bepaalde uitgeverij, ( ..... ). Zij vormen vooral een functionele
eenheid voor de algemene doorstroming van literair talent".
Het ministerie daarentegen gaat ervan uit dat de "corporate
identity" wel degelijk gebaat is bij het uitgeven van literaire
tijdschriften. In het kader van de WVC-subsidieregeling voor

literaire tijdschriften worden zowel produkties van gevestigde
literaire uitgeverijen als andere ondersteund. In ruime zin
bevorderen al deze subsidies het boekenverkeer (vanwege de
"proeftuinfunctie" van de tijdschriften), maar het effect is
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vanzelfsprekend sterker bij subsidiëring van uitgaven van
gevestigde literaire uitgevershuizen. Uitgaande van beperkte
middelen, is de huidige regeling slechts een pleister op de wonde
van de niet onaanzienlijke exploitatietekorten van literaire
tijdschriften. Behalve een "proeftuinfunctie" vervullen literaire
tijdschriften een "voorhoedefunctie" en een "publieksfunctie".
"De laatste functie nu kan door de economische overproduktie
in het gedrang komen", zo heet het in de Nota Letterenbeleid
van het ministerie van WVC. Het probleem zou een "selectiever
beleid" noodzakelijk maken. Daaraan wordt toegevoegd dat "Een
oplossing voor het beperkte publieksbereik kan mogelijk
gevonden worden in een specialisering van een of enkele
gezaghebbende literaire tijdschriften vooral in de informerende
publieksfunctie".
Ter bevordering van het grensoverschrijdend verkeer van
Nederlandstalige literatuur heeft de Nederlandse Taalunie voor
de komende jaren voorlopig een bedrag ter beschikking gesteld
voor Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften die een
geïntegreerd nummer of een themanummer rond de integratie
van Nederlandstalige literatuur willen uitgeven (zie 5.3.).
Met betrekking tot de hier behandelde regeling literaire
tijdschriften alsmede in verband met de hiervoor beschreven
regeling voor letterkundige boekuitgaven is van de zijde van
het ministerie een plan tot oprichting van een zogenaamd
Produktiefonds aangekondigd. In dit Produktiefonds zouden
de bestaande subsidiebudgetten voor literaire boeken en
tijdschriften worden samengevoegd. De KNUB stelt in zijn
adviesnota dat bij de samenstelling van het bestuur van het
Produktiefonds rekening moet worden gehouden met "kennis
van literatuur en lite1·atuurexploitatie" en dat de bestuursleden
benoemd moeten worden door de Minister van WVC, gehoord
hebbende de Raad voor de Kunst, en op voordracht van
instellingen en organisaties uit het letterenveld in brede zin.
Subsidieregeling geïllustreerde kinder- en jeugdboeken WVC
Sinds 1984 subsidieert het Ministerie van WVC uitgaven van
kinder- enjeugdboeken. De ondersteuning geldt vormgevende
aspecten bij de produktie van dit soort boeken; naast het
literaire gegeven moet in de uitgave dus ook gelet worden op
het illustratieve element, de lay-out, bindwijze en materiaalkeuze.
Subsidies worden gegeven voor voorbereidende werkzaamheden en voor de uitgave, waarvan de produktie binnenkort
aanbesteed kan worden. De uitgaven voor deze regeling
beµroegen voor 1987 f 145,000 (BF 2,68 mln) en voor 1988 f
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99.000 (BF 1,83 mln). Het aantal toewijzingen lag laag: 1 (1987)
en 6 (1988). Op het ogenblik wordt de regeling herzien.

Subsidiemogelijkheden NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
subsidieert vertaal- en publikatiekosten van projecten op het
gebied van de taal- en literatuurwetenschap.
Subsidie Economische Zaken Informatica en Informaticatechnologie
Deze regeling is generiek van aard, maar heeft in de afgelopen
periode speciale betekenis gehad voor het boekenvak. Vermeldenswaard zijn gevallen, waarin uitgevers een subsidie werd
toegekend voor het ontwikkelen van databanken e.d.
Overigens beperkt de bemoeienis van het Ministerie van
Economische Zaken met het boekenverkeer zich na afronding
van het zogenaamde Structuur-project tot dit soort algemene
regelingen en aangelegenheden betreffende de vaste boekenprijs.
CAO Boekenuitgeverijbedrijf
Tussen de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond en de
Dienstenbond FNV is een Collectieve Arbeidsovereenkomst
gesloten voor het boekenuitgeverijbedrijf. De inhoud van deze
uitgebreide CAO zal hier niet worden besproken. Aan werkgeverskant geldt de CAO voor KNUB-leden en - bij geval van
algemeen verbindend verklaring, hetgeen vrijwel steeds gebeurt
- ook boekenuitgevers die geen lid van de KNUB zijn.
Belangrijke uitzondering aan werknemerskant zijn de losse
krachten, waarvan in de uitgeverij een toenemend gebruik wordt
gemaakt. Tevens vallen onder meer de directieleden niet onder
de CAO.
Wettelijk depot en bibliografische informatie
Tijdens het produktieproces zijn de procedures met betrekking
tot de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI),
Cataloguing in Publication (CIP) en International Standard Book
Number (ISBN) belangrijke aandachtspunten. Ze hebben
evenwel vooral effect op het terrein van de beschikbaarheid van
boeken, en worden daar dan ook iets uitvoeriger behandeld (zie
5.1.3.).
Infrastructuur
Op het gebied van realisatie van boeken zijn vooral van belang
de activiteiten van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond,
Stichting Speurwerk betreffende het Boek en de Vakopleiding
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Boekenbranche. Naast de opleiding van de Faculteit Informatie
en Communicatie van de Algemene Hogeschool Amsterdam
bestaan er opleidingsmogelijkheden, geboden door de Vakopleiding Boekenbranche: een basiscursus en speciale cursussen op
het terrein van het auteursrecht, de produktie, de redactie,
marketing en verkoop.

5.1.3. Beschikbaarheid
Regelingen die samenhangen met beschikbaarheid van boeken
zijn als volgt in te delen (zie bijlage I):
auteursrecht
bibliotheekwerk
fiscale maatregelen
sociale regelingen
regelingen m.b.t. de boekhandel
mededingingsrecht
distributieregelingen
wettelijk depot en bibliografische informatie
(collectieve) promotie
infrastructuur
Het auteursrecht is al genoegzaam in paragraaf 5.1.1. aan de
orde geweest. Met name het begrip "openbaar maken" duidt de
kern aan van de auteursrechtelijke bevoegdheid tot het in he.t
verkeer brengen van boeken en in zekere zin mag men stellen
dat juist deze bevoegdheid de zin en de betekenis van het
auteursrecht in het bijzonder bepaalt.
Distributieregelingen worden hier wel kort omschreven, maar
een nadere analyse van de hiermee samenhangende problematiek is te vinden in hoofdstuk 6.
Welzijnswet (bibliotheken)
De Nederlandse overheid rekent het tot haar taak een uitgebreid
netwerk van openbare bibliotheken te onderhouden. Ter
bevordering van het maatschappelijke en sociaal-culturele
welzijn wordt veel aandacht besteed aan het beschikbaar houden
van een grote collectie boeken. Tussen 197 5 en 1986 (de tijd
waarin de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk van toepassing
was) is de omvang van het Openbare Bibliotheekwerk sterk
toegenomen. Zo is de collectie in die tijd verdubbeld tot 42
miljoen. De laatste jaren is de situatie betrekkelijk stabiel.
Hieronder is een aantal informatieve tabellen afgedrukt.

Aantal openbare bibliotheekvoorzieningen

Provinciale bibliotheekcentrales
Aangesloten openbare
bibliotheken
Zelfstandige openbare
bibliotheken
Filialen en afzonderlijke
jeugdafdelingen
Stopplaatsen mobiele
voorzieningen
School mediatheekdienst
aantal bediende scholen
Centrale wisselcollectiedienst
- uitleenposten
- aantal bediende
tehuizen/ziekenhuizen
- aantal aan huis gebonden
lezers
Verzorgde gemeenten
Gemeenten in Nederland

1980

1984

1985

1986

1987*

1988*

13

12

12

12

12

12

363

378

375

373

438

446

99

93

95

99

131

135.

479

510

494

485

588

613

1 852

1 978

1 962

2 005

2016

2 011

6 941

8 844

7 990

8114

379

515

510

1 628

1 309

1 503

1 555

3 308

7 764

17 790

16125

708
811

674
749

672
741

656
714

• voorlopige cijfers, spoedenquète CBS
Bron: CBS, Statistiek van de openbare bibliotheken 1986
Toelichting: In het openbare bibliotheekwerk kunnen twee soorten instellingen worden onderscheiden:
- Zelfstandige bibliotheken. Deze zijn in principe gevestigd in gemeenten met 30.000 of meer inwoners en hebben
een eigen bestuur en directie.
- Provinciale bibliotheekcentrales (PBC's). Deze he.bben geen publieksfunctie maar werken als dienstverlenend
apparaat (directievoering, administratie, materiële dienstverlening e.d.) te11 behoeve van lokale bibliotheken
gevestigd in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. Dergelijke bibliotheken kunnen dan een overeenkomst van
dienstverlening sluiten met de PBC en heten ook wel ·aangesloten' bibliotheken. De PBC verzorgt deze
dienstverlening ook voor gemeenten die niet over een eigen bibliotheekvestiging beschikken (door middel van
bibliobussen).
In 1987 zijn voor het eerst de gegevens van een groot aantal kleine bibliotheken meegeteld. Deze bibliotheken,
vroeger veelal mede door de aard van hun dienstverlening 'volksbibliotheken' genoemd, bleven vóór 1987 buiten de
tellingen omdat ze niet erkend waren (ze ontvingen geen rijkssubsidie). Nu de bibliotheken uitsluitend door de lagere
overheden worden gesubsidieerd is dit onderscheid in erkenning verdwenen. Het aantal zelfstandige bibliotheken,
aangesloten bibliotheken en filialen is daardoor sinds 1987 in de tellingen flink gestegen.
Het totaal aantal bibliotheekvestigingen met een publieksfunctie (exclusief mobiele filialen) komt ultimo 1988 op
1194.

Het aantal uitleningen van boeken en audio-visuele materialen
1980

1984

1985

1986

Uitleningen totaal
w.o. Boeken totaal
volwassenen
jeugd
Audio-visuele materialen

161 911
157 986
89 672
68 314
3 355

173 726
166 356
102 316
64 041
3 952

172 089
164 320
102158
62 162
4023

175 617
168 064
104 033
64 030
5 032

Uitleningen totaal
w.o. Boeken totaal
volwassenen
jeugd
Audio·visuele materialen

100
100

107
105
114
94
118

106

108
106

100
100
100

104
114
91
125

1987*

1988*

absoluut ( x 1 000)
178 048
183 291
168 539
173 059

5 554

5 716

110
107

1980 = 100
133
110

166

170

116
94

150

• voorlopige cijfers, spoedenquéte CBS
Bron: CBS, Statistiek van de openbare bibliotheken 1986
Toehchting: Na een lichte daling in het midden van de jaren tachtig die toe te schrijven is aan de gevolgen van de
bezuinigingsronden voor de dienstverlening, heeft het aantal uitleningen zich weer hersteld. Vanaf 1986 is er weer
sprake van een stijging. De relatief grote stijging van de laatste twee jaar is deels het gevolg van het groter aantal
instellingen dat sinds 1987 in de tellingen is opgenomen.
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UITLENINGEN OPENBARE BIBLIOTHEKEN
milJoenen uitleningen

40

20
AVM

0 ..,
1980

1981

1982

1983

1984

1986

1985

Bron: NBLC
Grafiek: Stichting Speurwerk

Boekenomzet Nederlandse Bibliotheek Dienst; aantal exemplaren, omzet in guldens

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
19871)
19881)

Aantallen

Omzet
guldens
X 1000
incl.
BTW

Gem.*
eindprijs
NBO

726 455
1078113
1229456
1 661 551
2 028 969
2 396 779
2 671 570
2 996 055
3 166 693
3 199 183
2 958 626
2 719 572
2 881 833
2 840 616
2 806 603
2 630 000
2 833 000

7942
12 082
15 352
22 482
31 121
39 199
44 911
54 017
60440
64179
62 283
57 550
61 937
62 615
62 588
61 900
67657

10,93
11,21
12,49
13,53
15,34
16,35
16,81
18,03
19,08
20,07
21,07
21,16
22,05
22,04
22,21
23,52
23,88

Kortingspercentage
Gem. voor O.B.winkelen op
prijs winkelprijs

9,72
9,71
10,88
11,65
13,55
14,66
15,16
16,39
17,59
18,19
18,59
18,38
19,48
19,36
19,95

18,8
18,8
18,7
17,8
17,3
17,3
17,5
17,0
17,1
15,8
16,1
16,3
16,0
15,4
15,7

'De gemiddelde prijs per geleverd boek na aftrek van korting voor de bibliotheken, verhoogd met kosten voor
bindwerk en toevoegingen, incl. BTW.
N.B.: Elke verwerkte titel telt mee naar evenredigheid van het aantal verkochte exemplaren.
1)

Bij het ter perse gaan waren de gegevens voor 1987 en 1988 nog niet allemaal beschikbaar.

Bron: NBD.
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Het aantal boeken en audio-visuele materialen in bezit
1980

1984

1986

1985

Collectie totaal
w.o. Boeken totaal
volwassenen
jeugd
Audio-visuele materialen

32 319
30 728
19305
11 423
1 209

39 663
37 474
23 629
13 845
1 645

41 235
38 753
24 779
13974
1 822

42 098
39 572
25 290
14 282
1 982

Collectie totaal
w.o. Boeken totaal
volwassenen
jeugd
Audio-visuele materialen

100
100
100
100
100

122
124
122
121
136

128
126
128
122
151

130
129
131
125
164

1987*

1988*

absoluut ( x 1 000)
42 740
43 620
40 002
40 689
25 725
26 294
14277
14 395
2 099
2 246

132
130
133
125
174

1980 "" 100
135
132
136
126
186

• voorlopige cijfers , spoedenquête. CBS
Bron : CBS, Statistiek van de openbare bibliotheken 1986
Toelichting: Het aantal banden in de collectie neemt nog steeds toe. Met name de toename van het aan
audio-visuele materialen is opvallend . De toename in aantal banden na 1987 is deels toe te schrijven aan het grot!
aantal bibliotheekvestigingen dat sinds 1987 in de tellingen is opgenomen.

COLLECTIE OPENBARE BIBLIOTHEKEN
mi!Joenen boeken/ AudioV isuele Middelen
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Grafiek: Stichting Speurwerk
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Zoals bekend werkt deze overheidsvoorziening voor het
boekenverkeer naar twee kanten. Enerzijds nemen de bibliotheken boeken af en heeft het uitlenen van boeken mogelijk een
positief effect op de aankoop van boeken door bibliotheekgebruikers. Anderzijds heeft het uitlenen van boeken wellicht een
negatieve uitwerking op de verkoop van boeken. Het exploiteren
van openbare bibliotheken heeft gevolgen voor het functioneren
van de informatiemarkt en vanwege het belang dat de overheid
als gebruiker heeft op die markt (en vanwege mogelijke
negatieve effecten door het exploiteren van openbare bibliotheken) is een leenrechtregeling bij wijze van complement van het
openbaar bibliotheekwerk in het leven geroepen (zie 5.1.1.).
Uitvoering van de Welzijnswet geschiedt op provinciaal en
gemeentelijk niveau en zulks als onderdeel van een algemeen
welzijnsbeleid, zoals dat in de Welzijnswet is omschreven. Een
mogelijk nadeel van deze constructie voor de bibliotheken is
wellicht gelegen in het feit dat budgettaire afwegingen op
decentraal niveau onzekerheid scheppen en het niveau van de
voorzieningen niet meer overal gelijk kan blijven.
Tenslotte verdient vermelding de instelling door de Nederlandse
Taalunie van het SABIDO (Vlaams~Nederlands Samenwerkingsverband Bibliotheek- en Documentatiewezen). SABIDO heeft
als algemene doelstelling de samenwerking tussen Nederland
en Vlaanderen in de bibliotheek- en informatieverzorgende
sector te bevorderen. Het overlegorgaan is op 30 september
1987 ingesteld voor de duur van drie jaar en drie maanden (zie
5.3.).
NBD Provisie boekhandel
Boeken aangekocht door de Nederlandse Bibliotheekdienst
worden uitgeleverd via de (erkende) boekhandel. Afhankelijk
van het soort boek en de door de uitgever gegunde marge,
geniet de desbetreffende boekhandel, bij wijze van vergoeding
voor omzetderving, een (bruto )provisie die varieert van O tot
15%. De aanschaf van boeken door de Openbare bibliotheken
loopt grotendeels via de NBD (omzet 1987: f 61,9 miljoen/BF
1145 mln). De NBD bedient ongeveer driekwart van de
Openbare Bibliotheek-markt.
Fiscale regelingen
Op deze plaats zal alleen de Wet op de Omzetbelasting worden

aangestipt. Overige fiscale wetgeving is algemeen van aard,
behoudens wellicht kwesties met betrekking tot (de waardering
van) het auteursrecht.
Voor boeken ("werken welke door bemiddeling van de

48

boekhandel plegen te worden geleverd" of anderszins geleverd
"indien een uitgave door bijzondere omstandigheden niet in
de boekhandel verkrijgbaar is'' zoals het "Boekwerk Omzetbelasting" het omschrijft), geldt een verlaagd BTW-tarief van 6%.
Het verlaagd tarief geldt ook voor periodieken end us ook voor
literaire tijdschriften (mits deze regelmatig en minstens drie
keer per jaar verschijnen). Zoals bekend wordt al enige tijd door
branche-organisaties gepleit, daarin gesteund door auteursorganisaties, voor een 0-tarief voor boeken in EG-verband.
Voor aspecten van de omzetbelasting bij grensoverschrijdend
verkeer zie 5.3.
Sociale regelingen
In de boekhandel is alleen voor de groep van wetenschappelijke
en zelfimporterende boekverkopers een aparte CAO van toepassing. Voor wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden geldt in
dat deel van de boekhandel waar geen eigen CAO van toepassing
is, de "Verordening secundaire arbeidsvoorwaarden voor de
detailhandel", waarin vooral de bepalingen omtrent compensatie
voor arbeid op koopavonden en zaterdagmiddagen van belang
zijn, alsmede bepalingen met betrekking tot het aantal
vakantiedagen en de vakantietoeslag. Primaire arbeidsvoorwaarden dienen in die sector door werkgever en werknemer
te worden vastgesteld. Door de slechte rendementspositie van
de boekhandel ligt de beloning van werknemers over het
algemeen op een (te) laag niveau t.o.v. opleidings- en functie-eisen. Deze situatie moet als zorgelijk worden gekenschetst.
Wet beperking Cadeaustelsel
Deze wet dient tot regulering van de concurrentieverhoudingen
en tot bescherming van de consument. Het geven van cadeauartikelen bij de aankoop van andere goederen is op grond van
de wet aan strenge voorwaarden gebonden, teneinde prijsversluiering tegen te gaan. Belangrijk zijn in dit verband de voorwaarden dat de ondernemer het cadeau-artikel gedurende minstens
drie maanden te koop heeft aangeboden en dat tijdens de actie
ook nog doet en het recht van de consument in plaats van het
geschenk een geldbedrag te ontvangen. Het "Boekenweekgeschenk" valt niet onder de werking van de Wet beperking
Cadeaustelsel. Artikel 4 lid 2 onderdeel b omschrijft een
uitzondering voor het geven van geschenken "naar algemeen
of plaatselijk gebruik op gezette tijden"; de Memorie van
Antwoord vermeldt dat het boekenweekgeschenk onder deze
omschrijving valt en derhalve niet door de wet verboden is.
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Leveringsvoorwaarden Boekenbonnen e.d.
Deze voorwaarden hebben ondermeer betrekking op de
verplichting tot gebruik van door de NBB goedgekeurde
Boekenbonhoezen, de minimum-omvang van een bestelling (250
stuks), bestelfrequentie (het hele jaar), orderindeling, eenheidsprijzen (afgifteprijzen en kwantumkortingen), prijzen van
Boekenbonnen, boekhandelsopdruk en wijzen van bestelling
en verzending.
Reglement Boekenbonclearing en uitgifte boekenbonnen
De administratie van de boekenbonclearing geschiedt door de
Stichting Adviesbureau voor de Boekhandel (SAB ). Er mag alleen
verkocht worden door erkende boekverkopers. Op de NBBledenvergadering van 8 mei '89 is besloten dat niet erkende
boekverkopers die in relatie staan tot een erkende keten/franchise-organisatie gerechtigd zijn deel te nemen aan het boekenbon-verkeer. Deze mogelijkheid wordt geschapen door middel
van een (drie jaar geldend) aspirant-NBB-lidmaatschap
(Boekblad no. 19/1989). Na het verstrijken van bedoelde termijn
moet voldaan zijn aan de eisen voor erkenning om tot deelname
gerechtigd te blijven. Er zijn ca. 1800 verkoopadressen voor
boekenbonnen. Sinds 1 januari 1990 bedraagt de marge bij
verkoop 12 % vermeerderd met clearingkosten en bij inneming
12 % verminderd met clearingkosten. De verkoop van boekenbonnen wordt gezien als een belangrijk promotiemiddel, dat
bovendien als zodanig omzet-verhogend kan werken. De
clearingprocedure levert baten op voor de SAB. Het effect is
natuurlijk in hoge mate afhankelijk van de beschikbaarheid van
de Boekenbon; in Nederland is die bijna optimaal te noemen.
Prijzenwet
De Prijzenwet is op dit ogenblik alleen van belang voorzover
het betreft het doorzichtig maken van de voorwaarden
waaronder "het aanbod" geschiedt.
Dat houdt in dat er een verplichting bestaat de prijzen op
de te verkopen artikelen te vermelden (in de winkel en in de
etalage). De aanduiding moet duidelijk lees- en zichtbaar zijn;
een herbevoorradingskaart is daarvoor voldoende. De prijzen
moeten uitgedrukt zijn in Nederlandse guldens.
Winkelsluitingswet
Met de Winkelsluitingswet worden verschillende doelen gediend:
het doelmatig functioneren van het economisch verkeer, het
voorkomen van onredelijk lange of ongunstige werktijden, het
zekerstellen van de zondagsrust en het voorkomen van
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oneerlijke concurrentie. Het in Nederland geldende systeem
van toegestane sluitingstijden is tot op heden vrij strak en
uniform. Laatstelijk zijn zoals bekend voorstellen geopperd de
wet te verruimen; ondermeer wordt de mogelijkheid gesuggereerd te komen tot "middag-avond winkels". Genoemd voorstel
kan overigens op weinig bijval rekenen uit de hoek van de
boekhandel.
Werktijdenbesluit
Hierin wordt onder meer bepaald dat een werknemer niet langer
dan negen uur per dag, alsmede veertig uur gemiddeld per week,
mag werken.
Verder zijn er bepalingen met betrekking tot de rusttijden.
Colportagewet
Het doel van de Colportagewet is de bescherming van de
consument tegen agressieve verkoopmethoden. Heden ten dage
zal het belang van deze verkoopmethode voor het boekenverkeer
miniem zijn, anders dan in vroegere jaren toen boeken nog wel
via de "bladenman" werden verkocht of - recenter - toen
boekenclubs aan de deur leden wierven en encyclopedieën op
deze wijze hun waren aan de man brachten. Eén bijzondere
bepaling m.b.t. het boekenverkeer verdient aandacht. Het
optreden als "afbetalingscolporteur" dan wel "contantcolporteur"
is verboden, tenzij men als zodanig staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken (art. 5). In verband met
de vrijheid van meningsuiting gelden die inschrijvingsvereisten
o.a. niet voor colportage met drukwerk.
Belangrijkste vereiste van een colportage-overeenkomst
is verplichte schriftelijke akte en de mogelijkheid binnen acht
dagen de overeenkomst te annuleren. Dit vereiste geldt niet
voor transacties beneden f 75,- (BF 1387,-).
Wet Economische Mededinging
De wet economische mededinging is de belangrijkste publiekrechtelijke regeling op het gebied van het mededingingsrecht.
De andere belangrijke poot van dit stelsel is het recht van de
intellectuele eigendom, waaronder het hier behandelde
auteursrecht valt. Tenslotte kan men nog onderscheiden het
recht met betrekking tot de ongeoorloofde mededinging, zoals
dat is gevormd op grond van het Burgerlijk Wetboek (artt.
140 l-l 4 l 6c). Tot de laatste categorie behoort het verderop te
behandelen reclamerecht. De Wet Economische Mededinging
heeft tot doel het bevorderen van een gezonde mededinging,
hetgeen weer bevorderlijk wordt geacht voor de economische
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groei en aanvaardbare kosten- en prijsverhoudingen.
Op grond van de Wet Economische Mededinging (1956) is
bij Koninklijk Besluit van 1 april 1964 collectieve verticale
prijsbinding generiek onverbindend verklaard. Aan de Vereeniging is bij beschikking van de staatssecretaris van Economische
Zaken van 31 augustus 1967 ontheffing van dit verbod verleend
op grond van de culturele aspecten die bij het boekenverkeer
in het geding zijn. Deze ontheffing blijft van kracht tot er een
nieuwe Wet Economische Mededinging tot stand komt. In dat
geval zal een toezegging voor een ontheffing van 15 jaar gestand
worden gedaan.
Het Hof van Justitie van de EG heeft grensoverschrijdende
verticale prijsbinding in het boekenverkeer echter in strijd met
artikel 85 van het Verdrag van Rome (1957) geoordeeld (zie
5.3 .).
Voor een overzicht van de onderhavige problematiek zij
verwezen naar o.a. het "Witboek vaste boekenprijs" (Nederlandse
Taalunie; Voorzetten 12, 's-Gravenhage 1987).
Reglement Handelsverkeer Boeken (prijsbinding)
De Vereeniging is blijkens het bovenstaande gerechtigd een
stelsel van collectieve verticale prijsbinding te hanteren. De
regel dat "Elke erkende uitgever is gehouden een particuliere
prijs voor gelijksoortige exemplaren van elk van zijn boeken
vast te stellen, welke zal gelden bij de verkoop van dat boek aan
de consument/gebruiker (artikel 5 Reglement Handelsverkeer)"
wordt gehandhaafd door een tuchtrechtcommissie, de Commissie
Handelsverkeer. Daarnaast voorziet het Reglement in een reeks
bijzondere prijzen, die ook als vaste prijzen zijn te beschouwen
(art. 6 en 8 Reglement Handelsverkeer). Artikel 7 regelt een
aantal quantum-kortingen en ziet voorts op leveringen aan
wetenschappelijke en speciale bibliotheken en aan schoolbibliotheken. Het nieuwe artikel 7d regelt de materie die vooralsnog
door het Gentlemen's Agreement met het Rijksinkoopbureau
wordt bestreken. Het G.A. is opgezegd en zal, wanneer het RIB
is geprivatiseerd, niet meer gelden. In de nieuwe regeling geldt
een hogere minimum afname bij één bepaalde erkende
(J 25.000/BF 450.000) dan in het oude artikel 7 (f 18.000/BF
333.000). Artikel 7d heeft betrekking op leveringen van die
genoemde minimum omvang aan alle afnemers behalve
instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, de bibliotheken
van die instellingen en schoolboekenfondsen.
Artikel 7d staat toe dat bij leveringen voor eigen gebruik
een korting wordt verleend van ten hoogste 5% voor NederlandSC;! boeken en ten hoogste 12% voor buitenlandse boeken.

52

Artikel 7g verwijst naar de overeenkomst met de Stichting
Nederlandse Bibliotheekdienst (zie pag. 33).
Verder is de uitgever door het Reglement gerechtigd de
vastgestelde particuliere prijs te verlagen en - na twee jaar na
verschijning van het boek - de prijs op te heffen (artt. 9 en 10
Reglement Handelsverkeer).
Tenslotte is hier van belang artikel 13 dat de leveringsvoorwaarden aan anderen dan erkenden en geregistreerden regelt.
In bedoelde voorwaarden moet verkoop tegen de vastgestelde
prijs worden bedongen. Het betreft hier boeken die de prijsgrens
van f 40,-/BF 720,- niet overschrijden.
Met het stelsel van verticale prijsbinding wordt beoogd een
uitgebreid assortiment van boeken op peil te houden en
beschikbaar te stellen op een zo groot mogelijk aantal verkooppunten.
Op de feitelijke werking van het systeem zal hier niet
worden ingegaan.
Reclamerecht
Het reclamerecht is geregeld in art. 1416 a t/m c van het Burgerlijk Wetboek. Het zijn bijzondere toepassingen op het gebied
van de oneerlijke concurrentie, dat in Nederland vooral door
artikel 1401 BW (onrechtmatige daad)wordtbeheerst. Met het
oog op een eerlijke voorlichting omtrent aard, eigenschappen
gebruiksmogelijkheden etc. van aangeboden waren worden misleidende mededelingen omtrent goederen of diensten onrechtmatig geacht. Op het punt van de vergelijkende reclame, die
over het algemeen door de rechtspraak wordt afgewezen, lopen
de meningen over de geoorloofdheid nogal uiteen. Nochtans
worden in de verschillende opvattingen toch ook hieraan voorwaarden gesteld, zodat "in de praktijk ( ... ) beide opvattingen
niet tot wezenlijk verschillende resultaten leiden" (Drucker,
Bodenhausen, Wichers Hoeth; Kort begrip van het recht
betreffende de intellectuele eigendom, Zwolle 1984).
In Nederland is verder van belang de Code voor het
Reclamewezen, waaraan de Reclame Code Commissie. binnengekomen klachten toetst. Voor de omroep gelden de Voorschriften
voor de Etherreclame. Van beide klachtmogelijkheden wordt
frequent gebruik gemaakt. Er is in het kader van dit onderzoek
niet nagegaan of boekhandel en uitgeverij via deze weg vaak
bekritiseerd worden. Tenslotte kan worden vastgesteld dat de
huidige strenge regels voor televisiereclame buiten STERverband (gehandhaafd door het Commissariaat voor de Media)
ook in boekenprogramma's aanleiding geven tot het beboeten
van omroeporganisaties.
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Distributie algemeen
Het Centraal Boekhuis neemt, althans waar het algemene
boeken betreft, een vooraanstaande plaats in: ongeveer 95%
van alle titels van algemene boeken die de boekhandel te koop
aanbiedt, is via het CB leverbaar. Voor educatieve en wetenschappelijke boeken is het titelaanbod van het CB beduidend
lager; in deze sector nemen uitgevers zelf vaker de distributie
ter hand (bijvoorbeeld het distributiebedrijf van Wolters Kluwer,
Libresso ). In de E- en W-sector wordt bovendien vaker in grote
aantallen uitgeleverd en speelt de boekhandel een andere rol.
Naast het Centraal Boekhuis vervult de grossier Scholtens
Boek in Sittard een belangrijke van oorsprong regionale maar
in toenemende mate nationale functie. Verder bedient Scholtens
Vlaamse boekhandelaren, al of niet uit de grensstreek. Naar
verluidt zouden de diensten van Scholtens onder bepaalde
omstandigheden voor de Nederlandse boekhandel goedkoper
kunnen zijn dan die van het CB.
Met betrekking tot de overheersende positie van het CB
past nog een andere kanttekening. Het beschikbare aanbod van
Nederlandse boeken is groter dan het titelbestand dat het CB
in voorraad heeft (ca. 58.000 A-, S- en W- titels per 1 januari
1990).
Het elders in voorraad gehouden aanbod bestaat uit uitgaven
van stichtingen en dergelijke, basisschoolboeken alsmede uit
titels met een zeer lage omloopsnelheid, die om bepaalde
redenen beschikbaar worden gehouden. Het GB begroot deze
categorie op 15.000 á 20.000 titels.
De Werkgroep Tripartiete Overleg (waarin CB, KNUB en
NBB zijn vertegenwoordigd) bespreekt de resultaten van een
onderzoek, uitgevoerd door het bureau Kearney, naar de
logistiek van de boekendistributie in Nederland. De werkgroep
stelt onder meer voor het CB te laten functioneren als
orderclearinghouse ten aanzien van titels die elders in voorraad
worden gehouden. Realisering van een dergelijke orderdoorsluisfunctie van het CB is voorlopig niet te verwachten.
Behalve op voorwaarden en werking van het Centraal
Boekhuis wordt hieronder ingegaan op regelingen en voorwaarden van een aantal inkoopcombinaties en boekhandelsketens.
Omdat concentratieverschijnselen in de boekhandel in verband
met de boekendistributie zo belangrijk zijn, is speciale aandacht
gerechtvaardigd. Inclusief de warenhuisboekhandels en de
boekhandels van Wolters Kluwer is naar schatting ongeveer de
helft van het aantal er~ende verkooppunten in Nederland (ca.
1.600) in een groter verband opgenomen (Boekblad no.
51/52/1988). Met uitzondering van de warenhuisboekhandels
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en de concernboekhandels worden deze organisatievormen
belicht.
Volledigheidshalve wordt hieronder een tabel opgenomen,
waarin een overzicht wordt gegeven van de aankopen van
algemene boeken naar verkoopkanaal.
Aankopen van algemene boeken naar verkoopkanaal, in aantallen en in geld
afzet in procenten

afzet In mln. exemplaren

1980

1987

1988

1989*

1980

1987

1988

1989*

Boek- en kantoorboekhandel 1)
Boekenclub
Boeken postorder
Overige2)

18,0
8,0
2,6
4,5

15,4
5,4
1,8
5,2

14,9
4,7
1,7
5,5

15,4
4,7
1,2
5,6

54
24
8
14

55
19
7
19

56
17
6
21

57
18
4
21

Totaal

33,0

27,8

26,8

26,9

100

100

100

100

Verkoopkanaal

omzet in procenten

omzet in mln. guldens

1980

1987

1988

1989*

1980

1987

1988

1989*

Boek- en kantoorboekhandel1 )
Boekenclub
Boekenpostorder
Overige2)

336
160
65
65

334
128
52
76

355
107
52
87

380
114
40
88

54
26
10
10

57
22
9
13

59
18
9
14

61
18
6
14

Tota-al

626

590

601

621

100

100

100

100

Verkoopkanaal

• periode oktober 1988 tot en rnet september 1989
1) Inclusief erkend warenhuis, verzendboekhandels en kiosken
2) Q.a. overige warenhuizen, supermarkt, 2e handsboekwinkel e.d
Bron : Speurwerk Boeken Omnibus
Toelichting: Zowel in aantallen als .in geld is het boekhandels kanaal het be.langrijkste verkoopkanaal voo,
algemene boek. De tweede plaats wordt ingenomen door de boekenclubs. Dit blijkt uit de resultaten va1
Speurwerk Boeken Omnibus (zie toelichting bij tabel 4 .2}.

Centraal Boekhuis
Het Centraal Boekhuis is de belangrijkste pijler van het
distributiesysteem van algemene boeken. Het CB functioneert
als een aparte besloten vennootschap los van de Vereeniging.
De aandelen van het Centraal Boekhuis zijn ondergebracht in
een "Stichting tot Beheer van de Aandelen Centraal Boekhuis
b.v.", terwijl de Vereeniging certificaathouder is. In het
stichtingsbestuur hebben drie leden van de KNUB en drie leden
van de NBB zitting.
Het CB heeft een drietal hoofdtaken:
opslag en distributie van boeken
groeperen en transporteren van boeken
informatievoorziening (intern en extern), automatisering
en dienstverlening
Het CB houdt bijna alle titels van meer dan 300 uitgevers in
voorraad om deze hetzij op verzoek van de boekhandel hetzij
in opdracht van de uitgever te leveren aan ca. 1800 boekhandels.
De boeken blijven eigendom van de uitgever, tot ze geleverd
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worden aan de afnemers. Deze activiteit is ondergebracht in
het Centraal Depot. Voor bij het Centraal Depot aangesloten
erkende boekverkopers (leden en niet-leden van de Vereeniging
of NBB), erkende uitgevers (leden en niet- leden van Vereeniging of KNUB; erkende uitgevers van A- of E- + W-boeken)
gelden tarieven die elk jaar opnieuw worden vastgesteld.
Vanzelfsprekend biedt het lidmaatschap van genoemde
branche-organisaties voordelen. Zo wordt voor niet- leden een
toeslag op het Centraal Depot-vastrecht voor boekverkopers
en uitgevers berekend.
Op het stuk van de kortingen is een "glijdende schaal" van
toepassing; aan boekverkopers een korting van 25% - 40% al
naar gelang de hoogte van de factuurwaarde (A-boeken) en voor
uitgevers van 43,5% - 48% al naar gelang de CD-fondsomzet
per titel lager is (A-boeken). Kortingen voor E- en W-boeken
aan de boekhandel liggen gemiddeld beduidend lager (20-24%
resp. 25-28%).
De Vervoerscentrale bezorgt de door het CB te leveren
boeken bij de afnemers (inclusief grossiers en boekenclubs) en
verzorgt tevens het transport van boeken van uitgevers naar
het Centraal Depot of hun afnemers. Verder onderhoudt de
Vervoerscentrale internationale transportlijnen naar België,
Duitsland, Engeland en Frankrijk. Het vastrecht, zoals bepaald
in de "Tarieven Vervoerscentrale" neemt evenredig toe met het
aantal diensten (f 515/BF 9527,- per jaar voor 1 dienst per week
tot f 2575/BF 47.637 per jaar voor 5 diensten per week in 1988).
Naast de distributie-service in het kader van het Centraal
Depot kent het CB het zogenaamde Integraal Fonds. Het IF
behelst een ruimer verzorgingspakket: totale opslag, verzending,
facturering en incasso voor aangesloten uitgevers. Er zijn ca.
60 IF-uitgevers en er wordt naar gestreefd dit aantal in de
toekomst uit te breiden.
Op het Integraal Fonds zijn de Algemene Voorwaarden
geldend bij het CB niet van toepassing. Uiteraard moeten
IF-uitgevers wel leveren (aan anderen dan erkenden en
geregistreerden) onder de voorwaarden van artikel 13
Reglement Handelsverkeer. Deze leveringsvoorwaarden
strekken tot handhaving van de vaste boekenprijs. Regelingen
in het kader van het IF worden getroffen op individuele basis.
Dat houdt ondermeer in dat de collectieve kortingsafspraken
die voor het Centraal Depot gelden, hier niet van toepassing
zijn; voor elke afnemer maakt de uitgever desgewenst aparte
afspraken. Een ander belangrijk aspect van de IF-optie is de
afspraak dat alle leveringen van de uitgever aan al zijn afnemers
door het CB verzorgd worden; de uitgever hoeft dus geen
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magazijn aan te houden.
Voor het Uitgevers Distributie Centrum (UDC, een
samenwerkingsverband van een aantal uitgevers) verzorgt het
CB alle distributie-activiteiten, inclusief de opslag van boeken,
volledige administratieve verslaglegging, het verstrekken van
management-informatie, de incasso en het onderhouden van
contacten met afnemers. Kortingen worden door het UDC, al
of niet in overleg met afnemers, vastgesteld.
Voor de boekhandelsketen Bruna b.v. geldt een exclusieve
opdracht aan het CB. Het CB verzorgt de levering van alle
Nederlandse publieksboeken aan de Bruna-verkooppunten.
Een deel van de bestellingen van de AKO-keten wordt vanaf
1 februari 1990 door het CB uitgeleverd (zie verderop).
Verder speelt de ontwikkeling van interne en externe
automatisering van het CB een belangrijke rol. Intern bij
magazijntechnieken en dergelijke en extern bijvoorbeeld in de
vorm van het Boekdataproject en het Boektelsysteem. Daarnaast
is de drie keer per jaar verschijnende catalogus nog steeds
onmisbaar. Tenslotte verschaft het CB aan boekverkopers en
uitgevers inzicht in de samenstelling van hun in- en verkopen
(boekhandels- en uitgeversstatistieken).
Zoals bekend verscheen in 1987 het Kearneyrapport over
de logistiek van de boekendistributie in Nederland. Een
persoonlijke inschatting van de onderzoeker drs. C.E. Wolderling was dat het beschikbaar houden van het brede titelaanbod
van 55.000 stuks jaarlijks ongeveer f 100 miljoen (BF 1850 mln)
kost (Boekblad no. 50/1988). De Werkgroep Tripartiete Overleg
(CB, NBB en KNUB) heeft zich inmiddels beraden op mogelijkheden de zeer hoge kosten, ondermeer veroorzaakt door de lage
omloopsnelheid van een groot deel van het titelbestand, middels
een aantal veranderingen te verminderen. Op deze toekomstige
veranderingen zal in dit rapport niet nader worden ingegaan.

Posttarieven
Na de privatisering van de Nederlandse PTT (1 januari 1989)
is vooralsnog geen wijziging opgetreden in het tarievenbeleid
ten aanzien van boeken. Binnen Nederland worden boeken
verzonden als pakjes (tot een maximum van 10 kg). Dezelfde
tarieven gelden voor verzending naar België (alsmede
Luxemburg, Ned. Antillen en Aruba), met dien verstande dat
het maximum gewicht hierbij op 5 kg ligt. Voor de overige
buitenlanden gelden hogere tarieven.
Overigens gelden voor bepaalde gedeelten van de boeken-
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stroom per post bijzondere contracten, bijvoorbeeld de overeenkomst tussen ECI en de PTT. De inhoud van die overeenkomsten
is niet openbaar.
Het grensoverschrijdend postverkeer van boeken verloopt
overigens vrij traag.

Libris
Libris is de boekendivisie van de in- en verkoopcombinatie
Topkring b.v .. Het initiatieflag oorspronkelijk bij boekver kopers, waaronder nogal wat leden van de toenmalige Groep
Assortimentsboekhandels (GAB) van de NBB. Het samenwerkingsverband tussen (grotere) zelfstandige assortimentsboekhandels dient in hoofdzaak een tweeledig doel. Op de eerste plaats
is een hechte groep beter in staat voordelige inkoopcondities
van uitgevers te bedingen en ten tweede wordt de consument
beter bereikt door een (gedeeltelijk) gezamenlijke presentatie.
Libris-boekhandels zijn zelfstandig; aansluiting bij Libris strekt
enkel tot commerciële samenwerking.
In dit verband is een aantal (interne) regelingen van belang:
algemeen groepsreglement (verhouding Topkring en haar
leden)
bestuursreglement (regeling van bevoegdheden van het Libris bestuur)
licentie-overeenkomst (merklicentie gebruik merk Libris)
reglement Libris-groep
In het Algemeen groepsreglement wordt ondermeer bepaald
dat de uitvoering van plannen en besluiten bij Topkring ligt,
welke organisatie ook het recht heeft de groep uit te breiden,
mits die aspirant-leden aan een aantal criteria voldoen. Het
Libris-bestuur is "belast met het adviseren van en het overleggen
met de Topkring organisatie namens de Libris-groep". Het wordt
gekozen uit de leden.
In de licentie-overeenkomst geeft de licentiegever
(Topkring) licentiehouders (leden Libris-groep) toestemming
van het merk Libris voor zijn vestiging (ter aanduiding van
waren en ter aanduiding van zijn bedrijf, "naast zijn huidige
handelsnaam") gebruik te maken. Uiteraard is de licentie niet
overdraagbaar. In het reglement van de Libris-groep wordt het
doel van de groep omschreven: "het coördineren van de
detailhandelsactiviteiten van de leden ( ... ) teneinde hen een

krachtige concurrentiepositie te verschaffen" (art. 2). Het doel
wordt nagestreefd door middel van het gebruik van het
handelsmerk, het bevorderen van alle aspecten van de marketing
(reclame, publiciteit, marktonderzoek, winkelinrichting en
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gelijkgericht assortiment), bindende afspraken van de
groepsvergaderingen, onderlinge uitwisseling van bedrijfsgegevens, voorlichting aan de leden en andere bevorderlijke
middelen.
Leden kunnen verplicht worden door de groepsvergadering
tot deelneming aan bepaalde activiteiten, tot het afnemen van
artikelen, "tot het handhaven van een nader te omschrijven
kwaliteitsniveau en tot het voeren van een assortiment van een
nader te omschrijven breedte" (art. 4).
Verder is van belang de mogelijkheid van de groepsvergadering mandaten op basis van een bestuursvoorstel vast te leggen.
Het door dit formele kader mogelijk gemaakte Libris-beleid
heeft tamelijk verstrekkende gevolgen voor het boekenverkeer;
het omzetvolume van de ruim 50 leden ligt om en nabij de f 90
miljoen (BF 1665 mln) terwijl de totale markt van algemene
boeken ongeveer f 600 miljoen (BF 11 miljard) bedraagt (1988)
en de totale omzet van algemene boeken via de boekhandel op
f 355 mln ligt (BF 6,5 miljard) (1988).
Voor toelating wordt ondermeer een minimum-omzet vereist
van f 750.000 (BF 13,9 mln). Bij toelating wordt tevens
regionale exclusiviteit gegarandeerd. Sommige leden hebben
bij ballotage een vetorecht.
De leden zijn aandeelhouder (voor maximaal f 11.000/
BF 203.500), maar op de aandelen worden geen dividenden
uitgekeerd. Daarentegen wordt wel een bijdrage in de promotiekosten gevraagd (1 % van de minimum-omzet). De bedongen
kortingen gaan vrijwel geheel naar de leden; de kleine winst
gaat naar de reserve.
Met uitgevers worden "over-all"-afspraken gemaakt (onder
andere bonusafspraken). Libris hanteert hier een verdeling in
A- en B-uitgevers. Ook uitgevers delen in de promotionele
kosten.
Op eigen beurzen kan door de leden worden ingetekend op
aanbiedingen waarbij "diepere inkoop" wordt beloond met
hogere kortingen. Deelname aan de beurzen is verplicht, maar
over de inkoop kunnen de leden individueel beslissen. Buiten
de beurs om zijn de leden vrij.
Libris lijkt inmiddels enigszins teruggekomen te zijn op de
filosofie van het "sociaal commercieel management", dat het
ontzien van kleine (B-) uitgevers behelst. Deze gedragslijn, die
gevolgen kan hebben voor de breedte van het assortiment, blijkt

uit de toevoeging in het jongste beurs boek van de zinsnede:
"Versmal de inkoopbreedte bij B-uitgevers" (Boekblad no.
8/1989). Concentratie op grotere uitgevers (o.a. door "account-management") en de overige (succesvolle en zeer
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concurrerende) activiteiten van de Libris-groep zal het aantal
kleine uitgevers en boekverkopers doen verminderen. Binnen
zekere grenzen wordt dit effect door Libris voorzien en zowel
aanvaardbaar als noodzakelijk geacht.

Parnassus
In het voetspoor van Topkring/Libris heeft de B.V. Inkoopcombinatie Samen Sterk in 1985 een boekhandelsdivisie opgezet.
Het initiatief lag hier niet bij de leden, hetgeen ondermeer tot
gevolg had dat de samenstelling van het ledenbestand tot voor
kort nogal gemêleerd was. Het aanvankelijk tamelijk vrijblijvende beleid van Parnassus is inmiddels strakker geworden. De
nieuwe voorwaarden (waaronder vooral de verhoging van de
jaarlijkse promotie-bijdrage tot f 6.300/BF 116.650) hebben
het ledenbestand teruggebracht van 93 (1988) tot 72 (februari
1989).
De belangrijkste interne regeling is de licentie-overeenkomst
met bijbehorend algemeen leveringsreglement. Daarnaast wordt
een algemene lidmaatschapsovereenkomst getekend.
Parnassus leden zijn aandeelhouder van Samen Sterk. In de
licentie-overeenkomst zal worden voorzien in het recht (en de
plicht) het Parnassus-merk te gebruiken. In deze overeenkomst
neemt Samen Sterk "op zich de belangen van de leden van de
Parnassus-groep te behartigen door ondermeer verzorging van
een deel van het assortiment, stimulering van groepsactiviteiten
en levering van promotiepakketten" (artikel 1 ). Tevens wordt
exclusiviteit in het effectieve verzorgingsgebied van het lid
gegarandeerd. Als de leden dat willen, kunnen ze in vrijwel alle
aspecten van hun bedrijfsvoering bijgestaan worden door de
inkoopcombinatie.
De afnemers geven Samen Sterk mandaat om in overleg met
de inkoopcommissies voor hun rekening en risico aankopen te
doen (nieuwe uitgaven max. 15 titels per jaar; restant-uitgaven
max. 12 titels per jaar; eigen beheer-uitgaven max. 6 titels per
jaar). De jaarlijkse contributie is op f I.500 (BF 27. 7 50) per
jaar vastgesteld.
Vooralsnog gelden geen formele toetredingscriteria. De
verhoogde bijdragen zijn evenwel een belangrijke drempel en
bovendien bestaat er uiteraard ook voor Samen Sterk contractvrijheid.
Parnassus kent net als Libris eigen beurzen. In het
beurs boek is ondermeer een voorselectie opgenomen (voorjaar
1989: 80 titels) waarvoor een schaal van kortingen geldt, al naar
gelang de diepte van de inkoop. Voor alle aangeboden titels
(voorjaar 1989: 1250) geldt een advies van Samen Sterk. In
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theorie zijn de afnemers vrij in hun keuze, maar het spreekt
vanzelf dat het advies niet zonder invloed is.
Dit effect wordt versterkt door het bewezen succes van de
keuze. In de praktijk betekent deze op omzetverhoging gerichte
beleidslijn ook dat kleine uitgevers in beginsel minder aandacht
van de groep krijgen; om redenen van efficiency en kosten wordt
in eerste instantie gepraat met grotere uitgevers (een groep
van ongeveer 15 uitgevers). Parnassus zegt niettemin open te
staan voor aanbiedingen van kleinere uitgevers. Een en ander
is o.a. afhankelijk van de informatieverstrekking door de
uitgever. Het omzetvolume van de Parnassus-groep ligt
inmiddels iets boven f 30 miljoen (BF 555 mln).
ICOB
ICOB c.v./Coöperatieve Vereniging Inkoop Coöperatie Boeken
U .A. houdt zich bezig met de organisatie van verkoopacties ten
behoeve van haar leden. Zesmaal per jaar wordt een assortiment
bestaande uit fondsrestanten, "overstocks" en eigen uitgaven
(herdrukken van eerder bij andere uitgevers verschenen titels,
co-edities en oorspronkelijk werk) uitgebracht. ICOB heeft
ongeveer 200 leden, waarvan 15 in België en 3 op de Nederlandse Antillen.
Samen met incidentele leveringen biedt ICOB jaarlijks
ongeveer 1200 titels aan.
Het bestuur beslist in eerste instantie over toelating van
leden, waarbij een zekere mate van regiobescherming wordt
gegeven. De leden moeten door de Vereeniging erkende
boekhandelaren zijn.
Bij intreding is een lid een eenmalige storting ten bedrage
van f 3.000 (BF 55.500) verschuldigd en verder wordt jaarlijks
een bijdrage in de kosten van de onderneming geheven (f 1.000
- f 5.000/BF 18.500 - BF 92.500) afhankelijk van de omzet)
alsmede een promotiebijdrage van f 360 (BF 6480). De aan de
leden te verlenen korting op geleverde boeken e.d. wordt
telkenjare door het bestuur vastgesteld en bedroeg voor 1987
41,5%.
Met haar activiteiten wil ICOB reageren op de concurrentie
van andere verkoopkanalen zoals boekenclubs en direct mail,
de stijgende kosten van de traditionele boekhandelsservice
drukken, "koopjeskopers" naar het reguliere boekhandelskanaal
lokken en individuele boekverkopers bij verkoopbevordering
helpen.
Aansluiting bij ICOB is voor de erkende boekhandel een
mogelijkheid de omzet te verhogen. Daar staat tegenover dat
de verkoop van ICOB-titels de verkoop van het reguliere A- boek
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kan belemmeren. ICOB zelf beweert dat "in de zes maanden
waarin ICOB-acties lopen een terugkerende opleving in de
verkoop van het reguliere A-boek ten opzichte van de maanden
die het zonder ICOB-impulsen moeten doen" is waar te nemen
(Boekblad no. 1 7 /1986). In het kader van het Belemmeringenonderzoek is niet verder op deze vraag ingegaan. In een bepaald
segment, de kunstboekensector, is er volgens uitgevers zeker
een negatief effect van de ICOB-activiteiten te bespeuren.
Vooral de eigen produkties van ICOB worden dikwijls gezien
als een ondermijning van de vaste boekenprijs.

Bruna boekhandels
Behalve de eigen verkooppunten (ong'eveer 100) verkoopt Bruna
b.v. algemene boeken via ongeveer 330 contractueel gebonden
verkooppunten.
De franchisecontracten van Bruna zijn sinds 1 februari
aangepast aan de EG-eisen met betrekking tot de vrijheid van
mededinging. De aanpassingen zien vooral op de combinatie
van verschillende produktgroepen, die immers bij de ketens
Bruna, AKO en Friendchise gebruikelijk is (assortiment van
boeken, tijdschriften, kantoorartikelen en genotmiddelen als
tabak en snoep).
Bruna kent drie verschillende contractanten:
C-contracten (eigen zaak met vooral eigen profiel): 80 contractanten
B-contracten (= C plus beperkte afspraken m.b.t. kantoorartikelen): 110 contractanten
A-contracten ( = B plus aantal extra profilerende aspecten):
30 contractanten
Voor de zogenaamde A-stroom (aanbiedingsbestellingen) worden
door Bruna centrale inkoopafspraken met uitgevers gemaakt.
Het surplus van de B-winkels op dit basispakket is gelegen in
(beperkte) herkenbaarheid als Bruna-verkooppunt en beperkte
afspraken m.b.t. kantoorartikelen. Het concept van de A- winkels
is de zogenaamde "formule", hetgeen betekent dat Bruna zich
hier het sterkst profileert, bijvoorbeeld door middel van
winkelinrichting, assortiment en promotiemateriaal. Verder
zijn de eigen uitgaven alleen beschikbaar in A- en B-winkels
en genieten A-winkels formeel regiobescherming. B-winkels
enigszins en C-winkels niet. Bruna concentreert zich vooral op
de ontwikkeling en expansie van de A-winkels en in die sector
boekt men ook het meeste succes.
De basis van alle contractuele verhoudingen (met overigens
zelfstandige ondernemers) wordt gevormd door de levering van
algemene boeken (uit de zogenaamde A-lijst) _e n tijdschriften

in consignatie. De marge voor boeken is 25% en kan door
bonussen oplopen tot ongeveer 30%. Het verschil met de
gemiddelde detailhandelskorting van gemiddeld 40% wordt
gerechtvaardigd door het ontbreken van voorraadrisico (de
korting geldt op het moment van verkoop aan de consument
en derhalve wordt geen renteverlies geleden en daarenboven
bedingt Bruna. van uitgevers een recht van retour bij aanbiedingsbestellingen) en door het feit dat de contractanten geen
aansluitkosten e.d. bij het CB hoeven te betalen.
Alle boeken die via Bruna worden verkocht worden
uitgeleverd door het CB. Retourzendingen van boeken behandelt
Bruna in haar eigen distributiecentrum. Diepte en breedte van
het assortiment boeken wordt door Bruna vastgesteld. Wel wordt
gereageerd op signalen vanuit de verkooppunten. Naast dat
assortiment mag een contractant, afhankelijk van de omzet,
ongeveer 300 titels zelf bestellen. Verder kan een contractant
uiteraard nabestellen bij het CB, zij het dat hiervoor een soort
"screening" plaatsvindt van de zijde van Bruna.
AKO
De boekhandelsketen AKO/VLB exploiteert in totaal ca. 85
verkooppunten, die in drie soorten te verdelen zijn:
eigen winkels; in principe als AKO-verkooppunt herkenbaar,
maar niet altijd (Schiphol, Babylon, Univers)
franchisewinkels; als AKO-verkooppunt herkenbaar,
genieten bepaalde inkoopvoordelen en kunnen gebruik
maken van faciliteiten (zoals verzekeringen, juridische
bijstand, administratie en boekhouding)
contractverkooppunten; maken gebruik van de grossiersdiensten van AKO (vooral kranten en tijdschriften).
In tegenstelling tot die van Bruna (die als zodanig meestal niet
herkenbaar zijn), draagt AKO haar formule juist ook uit via de
eigen verkooppunten. In deze winkels zijn inrichting, assortiment en reclame-uitingen vastgesteld; het budget om zelfboeken
in te kopen is beperkt. Franchisenemers hebben meer speelruimte voor een eigen inkoopbeleid, naast het assortiment dat
centraal wordt ingekocht. In het contract wordt de minimum
totaalomzet vastgelegd, evenals de omzetondergrenzen voor
verschillende assortimentsonderdelen. Omzetnormen worden
centraal vastgesteld, maar afwijkingen naar beneden worden
niet onmiddellijk afgestraft; uiteindelijk kan het niet halen van
de normen echter leiden tot ontbinding van het contract. De
kortingen liggen ongeveer op hetzelfde niveau als bij Bruna.
AKO werft actief franchisenemers en koopt winkels (om die
later eventueel te verzelfstandigen tot contractafnemers voor
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het boekenassortiment). Voorwaarden voor acquts1t1e zijn
ondermeer: geschiktheid binnenAKO-formule, stijlaanpassing
op korte termijn, levensvatbaarheid en minimumomzet in
kranten en tijdschriften van f 150.000,- (BF 27, 7 5 mln). In het
algemene boekendistributiemagazijn vanAKO, dat binnenkort
naar Gilze wordt verplaatst, worden centraal ingekochte titels
en de belangrijkste assortimentstitels in voorraad gehouden.
Vanaf 1 februari 1990 zullen de overige assortimentstitels,
klantenbestellingen en eigen assortimentstitels via het CB
worden geleverd (Boekblad no.4/1990).

Friendchise
Tot op heden exploiteerde de VNU-Verkoopgroep twee
franchise- concepten: Meneer Kees en de Hoekelier. De
Boekelier is wat meer op boeken gericht dan Meneer Kees (10
- 12% resp. 15 - 20% van het assortiment). Het gaat hier om in
totaal 90 verkooppunten. Friendchise verstrekte voor het
Belemmeringenonderzoek weinig informatie over het boekenassortiment in de beide winkeltypen. Er is, afhankelijk van de
omzet, ruimte voor specialisatie. De ruimte voor eigen invulling
van het assortiment lijkt vergelijkbaar met de vrijheid die Bruna
en AKO bieden. Distributie verloopt via Scholtens Boek.
Ook hier wordt centraal een dienstenpakket aangeboden
en bovendien hebben de verkooppunten een herkenbaar
uiterlijk. De kortingen liggen hier tevens rond de 25%. De
formule wordt niet toegepast in eigen winkels, waarvan (om
rentabiliteitsoverwegingen) enige tijd geleden afscheid is
genomen (Boekblad no. 39/1987).
Inmiddels heeft Friendchise bekend gemaakt van plan te
zijn voor het einde van 1992 de aangesloten vestigingen
ingrijpend te moderniseren (Boekblad no. 5/1990). In de nieuwe
formule zal alleen de merknaam De Boekelierworden gevoerd.
Er komt een nieuw uiterlijk voor de vestigingen, maar "de
basisformule van een 'inloopzaak voor lectuur in de breedste
zin"' wordt gehandhaafd. Behalve uiterlijke veranderingen staan
ook een andere benadering van klanten en een vernieuwd
promotiemagazine op stapel. Het is de bedoeling dat het aantal
vestigingen uiteindelijk wordt uitgebreid van 90 naar mogelijk
150. Voor deze uitbreiding zal worden geworven onder
bestaande boekhandels.

Wettelijk Depot en bibliografische informatie
In plaats van een wettelijke depotregeling geldt in Nederland
vooralsnog een afspraak tussen de VBBB, NBB, KNUB en
Koninklijke Bibliotheek, die ertoe strekt dat elke door de VBBB
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erkende boekenproducent een exemplaar van elke titel afstaat
aan het Depot van Nederlandse Publikaties. De verplichting voor
erkende uitgevers is neergelegd in artikel 16 sub a van het
Reglement Handelsverkeer.
De volgende bibliografische voorzieningen zijn van belang:
International Standard Book Number
Het doel van het ISBN is het mogelijk maken van het identificeren en het bestellen van boeken in alle landen. Elk taalgebied
beschikt over een eigen controlebureau dat informatie
internationaal uitwisselt. Bij het Centraal Boekhuis is een voor
Nederland en Vlaanderen gecombineerd bureau ondergebracht.
Het gebruiken van het ISBN-systeem is geen verplichting, maar
omdat bestellen zonder ISB-nummer zeer moeilijk is, wordt
toepassing vrijwel onontkoombaar.
Cataloguing in Publication
Tegelijk met het vastleggen en aanvragen van een ISBN worden
zogenaamde CJP-gegevens verwerkt door de Koninklijke
Bibliotheek. De CJP-gegevens worden gebruikt bij wijze van
voor-informatie over nog te verschijnen uitgaven. Bij deze
gelegenheid wordt tevens een NUGl-codering toegekend.
A-lijst Nederlandse Bibliografie
Van de in depot gegeven titels wordt een lijst gemaakt, die o.a.
opgenomen wordt in Boekblad.
B-lijst Nederlandse Bibliografie
Hierop staan boeken vermeld als in eigen beheer uitgegeven
academische tijdschriften, particuliere publikaties en overige
buiten de normale handelskanalen verspreide boeken.
Brinkmans Cumulatieve Catalogus
De Brinkmanredactie maakt een beschrijving van boeken
afgestaan aan het Depot van Nederlandse Publikaties van de
Koninklijke Bibliotheek.
Nederlandse Uniforme Genre Indeling
De NUGI is "een produktsegmentatie-instrument dat tot doel
heeft binnen de bedrijfskolom van de boekenbranche op
uniforme wijze registraties mogelijk te maken op produktie-,
distributie- en consumptieniveau", zoals de terzake geschreven
handleiding het omschrijft. De vele rubrieken van de NUGl
worden bovendien - bijvoorbeeld ten behoeve van de aanbiedingsbijlagen van Boekblad - geclusterd in de Speurwerk Boeken
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Omnibus (SBO)-categorieën.
Daarnaast wordt bij consumentenonderzoek een indeling
gebruikt van zeven "publieksrubrieken".
Binnen het Samenwerkingsverband Nederlands Bibliografisch
Centrum (NBC), ondergebracht in de Koninklijke Bibliotheek
en gefundeerd op een samenwerkingsovereenkomst tussen de
overheid en zeven organisaties op het gebied van bibliotheek,
boekhandel en uitgeverij, wordt een aantal van de bovengenoemde werkzaamheden verzorgd. Het betreft het verzorgen
van de CJP-lijst, de A-lijst Nederlandse Bibliografie, de
Brinkman's Cumulatieve Catalogus en de B-lijst Nederlandse
Bibliografie. Op het punt van de verschillende registratieprocedures bestaat ondermeer samenwerking tussen het ISBN-bureau,
het CJP-bureau en de Brinkmanredactie.

Promotie
In de Stichting voor de Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek realiseren uitgevers (KNUB) en boekverkopers (NBB) samen een promotiebeleid dat gericht is op het
bevorderen van het kopen via de erkende boekhandel en het
lezen van boeken. In de basisacties is er een zo evenwichtig
mogelijke aandacht voor de verschîllende boeksegmenten. Tot
de bekende activiteiten behoren de Kinderboekenweek, de
Kinderboekenmolen, de Gids Boek en Jeugd, de Gouden en
Zilveren Griffels en Penselen, de Vlag- en Wimpellijst, de
Boekenweek, het Boekenbal, het Boekenweekgeschenk en Vers
voor de Pers. Sinds de Kinderboekenweek 1989 geeft de erkende
boekhandel bij aankoop van J 19,50 aan kinderboeken een
kinderboek gratis.
Infrastructuur
Zowel de activiteiten van VBBB, NBB als KNUB zijn uiteraard
van groot gewicht op het gebied van beschikbaarheid van
boeken. In het bijzonder kunnen genoemd worden de handhaving van de vaste boekenprijs en de belangenbehartiging van
het boekenvak bij de overheid.
Op het gebied van opleiding zijn de Faculteit Informatie
en Communicatie van de Algemene Hogeschool Amsterdam
(boekhandel, uitgeverij en bibliotheek) en de voorzieningen
van de Vakopleiding Boekenbranche van groot belang.
Tenslotte spelen ook de uitgave van Boekblad en de
activiteiten van Stichting Speurwerk betreffende het Boek een
belangrijke rol in het boekenverkeer.
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5.2.

Vlaanderen

5.2.1. Creatie

Ook in Vlaanderen resp. België hebben regelingen op dit gebied
veelal betrekking op creatie van literair werk. Het auteursrecht
(en vooral de daarin vervatte exploitatierechten) gaat daaraan
logisch vooraf en heeft bovendien een veel ruimer direct bereik;
ook in de sfeer van realisatie en beschikbaarheid (verspreiding)
van boeken doet het zijn invloed gelden. Naar analogie van de
wijze van behandeling in 5.1.1. zal ook hier het auteursrecht
in zijn geheel aan de orde worden gesteld.

Auteursrecht algemeen
De Belgische Auteurswet, die dateert van 22 maart 1886, werd
wel beschreven als een "eerbiedwaardige dame" aan wie
weliswaar "kleine schoonheidsfoutjes" zijn te ontdekken maar
"een eeuw kon trotseren( ... ), omdat ze zonder uitzondering door
de tijd worden achterhaald, en omdat ze zich slechts bezig hield
met de grote principes die voor eeuwen gelden". (F. van Isacker
in Honderd jaar auteurswet, p. 1 7, Antwerpen 1986 en Kritische
synthese van het Belgische auteursrecht, Antwerpen, 1985 pag.
XVII). "Grote liefde is oprecht en ziet ook de fouten", voegt Van
Isacker eraan toe (Van Isacker, Antwerpen, 1985, pag. XVII).
"Saive reverentia" hebben verschillende Belgische auteursrechtsgeleerden de afgelopenjaren een aantal tekortkomingen in het
Belgische auteursrecht onder de loep genomen. Het spreekt
in het kader van deze inventarisatie vanzelf dat juist deze
gebreken wat meer op de voorgrond worden gesteld.
De Auteurswet 1886 kent een aantal exploitatierechten: het
reproduktierecht, het publiek executierecht en het adaptatieen vertalingsrecht.
Vooral deze bevoegdheden zijn van grote betekenis voor
het boekenverkeer, al kunnen onder omstandigheden de
uitoefening van de morele rechten van de auteur ook hun
invloed doen gelden. De belangrijkste rechtsgrond van de wet
van 1886 was geldelijk van aard; de auteur verdiende bescherming van zijn materiële belangen. Zoals reeds beschreven in
de typering van het auteursrecht in 5.1.1., is deze toekenning
van rechten om redenen van- billijkheid tevens onontbeerlijk
voor "de verhandelbaarheid van informatie". Vanuit dat
economisch perspectief bezien, wordt wel beweerd dat een aantal
kwesties niet of onvoldoende is geregeld. Bovendien is de
bescherming van de auteur in het contractenrecht volgens velen
niet toereikend. De volgende punten verdienen daarom
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aandacht:
de problematiek rond zogenaamde bloemlezingen en andere
compilatiewerken
de regeling op het stuk van de reprografie
de kwestie van (auteursrechtelijke aspecten van) uitgeefcontracten
het leenrecht
Hieronder wordt in dat verband een aantal voorstellen tot wetswijziging behandeld. Naast twee politiek "actuele" en officiële
wetsvoorstellen, wordt ter vergelijking een aantal academische
suggesties behandeld. De laatste categorie is echter alleen
opgenomen om de gedachten te bepalen; in het schematische
overzicht zijn ze daarom nîet terug te vinden.
Compilatiewerken
Het "bloemlezen" ten behoeve van het onderwijs is in de
Belgische auteurswet geregeld als een onderdeel van het
citaatrecht. "Aanhalingen ten behoeve van kritiek, polemiek
of onderwijs maken geen inbreuk op het auteursrecht", zo luidt
artikel 13 van de wet. De jurisprudentie heeft deze vrijheid iets
nader omschreven door de omvang afhankelijk te stellen van
het beoogde doel van onderwijs en bovendien moet die
bestemming ook blijken uit "de intrinsieke kwaliteiten van de
bloemlezing" (Van lsacker, Kritische Synthese van het Belgische
Auteursrecht, Antwerpen, 1985, pag. 84). Beroepsverenigingen
hebben wel gemeend dat terzake een verbodsrecht van auteurs
gepast zou zijn, maar meestal is men toch van mening dat de
huidige regeling alleen zou moeten worden aangevuld met een
recht op vergoeding. Deze vorm van wettelijke licentie is
ondermeer voorgesteld in ontwerpen van de meeraangehaalde
hoogleraar F. van Isacker en bovendien is zij opgenomen in het
"Voorstel van wet betreffende het auteursrecht, de nevenrechten
en het kopiëren voor eigen gebruik van geluids- en audiovisuele
werken" van 18 juli 1987, ingediend door de heer Lallemand
c.s ..
Van lsacker stelt de volgende wijziging van artikel 13 voor
(Kritische synthese van het Belgische auteursrecht, p. 160):
"Onverminderd de morele rechten van de auteur en mits de
gebruikelijke bronvermelding, mogen bloemlezingen,bestemd
voor het onderwijs en binnen de perken nodig om dit doel te
bereiken, worden samengesteld, zonder de toestemming van

de betrokken auteurs, mits aan deze laatsten een voorafgaandelijke en billijke vergoeding te betalen. De Koning kan het bedrag
van deze vergoeding en de wijze waarop zij zal worden geïnd
bepalen".
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Het Voorstel van wet d.d. 18 juli 1987 voorziet in een
synthetische en algemene herziening van de Belgische
auteurswet. De herziene tekst van artikel 13 luidt in deze versie
als volgt:
"Aanhalingen ten behoeve van kritiek, polemiek of onderwijs
maken geen inbreuk op het auteursrecht.
Hetzelfde geldt voor gegroepeerde aanhalingen en bloemlezingen bestemd voor het onderwijs. In dat geval moeten de naam
van de maker en de titel van het werk waarvan de aanhaling
afkomstig is worden vermeld; bovendien moet aan de maker
of aan zijn rechtverkrijgenden een billijke vergoeding worden
betaald op een bij Koninklijk Besluit nader te bepalen wijze".
Dit voorstel komt in grote trekken dus op hetzelfde neer
als dat van Van Isacker, met dien verstande dat hierin geen
aanwijzing wordt gegeven voor de toelaatbare omvang van de
aanhalingen. Een initiatief tot betaling voor publikatie is ook
volgens dit voorstel vereist. Beide voorstellen laten bepaling
van de wijze van betaling over aan een nadere regeling bij
Koninklijk Besluit.
Ondertussen is duidelijk dat zelfs na invoering van bijvoorbeeld het wetsvoorstel van Lallemand de feitelijke problemen
m.b.t. compîlatiewerken niet tot het verleden zullen behoren.
Met name zal het voor effectuering van de vergoedingsplicht
nodig zijn een aantal overeenkomsten met instellingen af te
sluiten.

Reprografie
De Belgische auteurswet van 1886 verbiedt elke vorm van
reproduceren van een werk zonder de voorafgaande toestemming van de auteur. Door de technische ontwikkeling van
allerlei kopieerapparatuur, wordt dit strenge verbod dagelijks
met voeten getreden. Op het stuk van de reprografie zijn in
België de afgelopen jaren verschillende voorstellen gedaan.
Hieronder zal een tweetal beknopt worden beschreven.
Anderzijds is door sommigen tot terughoudendheid op het punt
van de reprografie gemaand. De hoogleraar J.Corbet bijvoorbeeld vroeg zich in 1986 af "of het realistisch is in deze tijd van
crisis van de overheid te verwachten dat probleem wettelijk te
gaan regelen" Q .Corbet, Voorstellen tot wetswijziging, Honderd
jaar auteurswet, Antwerpen, 1986, pag. 228). Corbet voelde
meer voor een "administratieve overgangsregeling" om auteurs
en uitgevers tegemoet te komen in hun overigens gerechtvaardigde wensen. Dit soort praktische tegenwerpingen geeft al aan
dat ook in België vooral problemen liggen op het vlak van de
financiering van een eventueel reprorecht. Intussen is er geen
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regeling - noch een administratieve noch een auteursrechtelijke
- tot stand gekomen. De auteursrechtenorganisatie SABAM heeft
terzake een soort belangengroepering gesticht, waarvan
ondermeer uitgevers deel uitmaken. De pressiegroep probeert
vaart te zetten achter het invoeren van voorstellen met
betrekking tot het kopiëren voor eigen gebruik van geluidsen audiovisuele werken en het kopiëren van geschriften
(reprografie).
Twee voorstellen ten aanzien van het reprorecht zullen
hieronder worden besproken: het voorontwerp van F. van
Isacker en het "voorstel van wet tot wijziging van de auteurswet
van 22 maart 1886 op het stuk van de reprografie", ingediend
bij de Belgische Senaat op 10 maart 1988 door de heer De
Serrano c.s ..
Van Isacker heeft in zijn "Kritische synthese van het
Belgische auteursrecht" (pag. 158) een voorstel gedaan dat geënt
is op eerdere voorstellen, ondermeer dat van de adviescommissie
voor het auteursrecht. Het voorontwerp staat het grafisch
reproduceren van gepubliceerde werken zonder toestemming
van de. auteur toe "voor zover deze beperkt blijft tot enkele
exemplaren die uitsluitend voor studie en persoonlijk gebruik
dienen, met uitsluiting van ieder beroepsgebruik". Verder is
dit reproduceren gebonden aan een bepaalde omvang ("korte
uittreksels" van "literaire of muzikale werken"), tenzij het korte
artikelen of een uitverkocht werk betreft.
Daarnaast stelt Van Isacker voor een vergoedingsrecht te
regelen voor reprografische reproduktie door "onderwijsinstellingen, bibliotheken, openbare instellingen of ondernemingen",
mits de omvang daarvan "beperkt blijft tot het aantal exemplaren dat voor het nagestreefde doel redelijkerwijze nodig is (en
in overeenstemming met de goede gebruiken)". In dit voorstel
wordt aan de Koning overgelaten hoogte van de vergoeding,
inning en repartitie te regelen.
Het voorstel van De Serrano c.s. is in wat andere bewoordingen gesteld dan het ontwerp van Van Isacker, dat grammaticaal
iets meer doet denken aan de Nederlandse regeling van het
reprorecht. Bovendien - en dat is belangrijker - wordt in dit
voorstel ook het reprograferen voor persoonlijk gebruik onder
de werking van een vergoedingsregeling gebracht.
Het verbod op het reproduceren wordt gedeeltelijk omgezet
in een vergoedingsrecht voor auteurs; het wetsvoorstel De
Serrano voorziet in een "billijke vergoeding" voor zowel auteurs
als uitgevers terzake van de grafische reproduktie van
auteursrechtelijk beschermde werken, mits het reprograferen
binnen hierna té melden grenzen blijft.

Ook de kring van rechthebbenden is hier dus groter; in deze
constructie krijgen uitgevers een recht sui generis. Verder
bepaalt het wetsvoorstel dat het reprograferen is toegestaan
"indien de reproduktie er zich toe beperkt de inhoud van het
werk geheel of gedeeltelijk weer te geven binnen de strikte
grenzen van dit informatiedoel en zonder enige verdere
ontlening aan werkzaamheden eigen aan de uitgeverij".
Met deze formule wordt rekening gehouden met het verbod
van de Berner Conventie om "de normale exploitatie van het
werk in het gedrang te brengen" of: de reproduktie moet "al
wat de aantrekkingskracht vormt van een normale editie ( .... )
verzaken", zoals de indieners hun voorstel verduidelijken.
Verder wordt ook in dit voorstel de bepaling opgenomen dat
de Koning het bedrag van de billijke vergoeding vaststelt en
een incasso- en repartitie-organisatie aanwijst. Zowel de
kopieerder als "al wie gratis of tegen betaling een reproduktieapparaat ter beschikking houdt" kan tot betaling worden
aangesproken.
Het zij hier nog eens onderstreept dat effectuering van een
reprorechtregeling zeer moeilijk kan zijn. Voorts kan men zich
afvragen of de betrekkelijk open omschrijving in het wetsvoorstel van De Serrano in de dagelijkse reprografiepraktijk wel
hanteerbaar is. Door het achterwege laten van kwantificerende
adjectieven (zoals klein of kort) is dit wetsvoorstel bondiger en
toegankelijker dan bijvoorbeeld het hierboven aangehaalde
artikel 16b van de Nederlandse Auteurswet. Het lijkt erop dat
de opstellers bij de rechter willen aandringen op een "teleologische interpretatie", dat wil i.c. zeggen de rechter een oplossing
willen laten zoeken door middel van het afwegen van het belang
van de informatievrijheid enerzijds, en de exploitatierechten
van auteur en uitgever anderzijds. Een nadeel daarvan is
natuurlijk het risico van rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. Blijkens de toelichting willen De Serrano c.s. op het punt
van de beschermingsomvang overigens niet veel meer of minder
dan gebruikelijk is. Aan de andere kant verdient het wellicht
de voorkeur de omvang van de wettelijke licentie te laten
bepalen in overeenkomsten met representatieve organisaties.
Veel zal afhangen van de bepalingen in de koninklijke besluiten
ter uitvoering van deze regeling, besluiten die overigens volgens
het wetsvoorstel worden genomen "na raadpleging van de meest
representatieve verenigingen van auteurs en uitgevers".
Uitgeefovereenkomsten
Op het punt van het auteursrechtelijk contractenrecht in België
is een aantal deskundigen, waaronder met name de hoogleraar
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F .Gotzen, de mening toegedaan dat dringende behoefte bestaat
aan een "Algemeen Deel" dienaangaande in de Auteurswet. Ook
in het Voorstel van wet, ingediend door de heer Lallemand c.s.
op 18 juli 1987 is aandacht besteed aan het algemeen auteursrechtelijk contractenrecht en aan bijzondere bepalingen
betreffende het "uitgeefcontract". Tenslotte bestaat er dan nog
het "Vademecum voor auteur en uitgever" ("Praktische
handleiding voor het opstellen van een contract")(modelcontract
VUNB en Vereniging Vlaamse Letterkundigen).
Gotzen ziet op zichzelf veel heil in afspraken tussen
vertegenwoordigende organisaties, maar constateert dat vaak
geen sprake is van hecht georganiseerde (auteurs)verenigingen.
Daarom, en ook omdat de Belgische auteurswet vrijwel niets
over de overdracht en licentie bepaalt, suggereerde hij bij een
aantal gelegenheden de invoering van een Algemeen Deel.
Daarin zou dwingendrechtelijk bepaald moeten worden dat
auteursrechtelijke contracten schriftelijk moeten worden
opgesteld. Verder is het volgens Gotzen noodzakelijk te bepalen
dat de omvang van een licentie beperkend moet worden
uitgelegd; "alleen de uitdrukkelijk vernoemde rechten om het
werk op een we.lomschreven wijze te gebruiken" zouden dan
gelden. In samenhang met die voorgeschreven restrictieve
interpretatie wil Gotzen ook nadere bepalingen met betrekking
tot (de overdracht van) licenties, alsmede een regeling van de
exploitatieplicht van de licentiehouder. Tenslotte meent hij,
dat het recht op een billijke vergoeding van de auteur in de wet
vermeld (maar niet concreet omschreven) moet worden. Behalve
deze noodzakelijk geachte wijzigingen vindt Gotzen het nuttig
te bepalen dat de volledige overdracht van exploitatierechten
uitgesloten is. Bij deze verklaring van onvervreemdbaarheid
van het auteursrecht wordt verwezen naar het Duitse auteursrecht. De praktische nadelen van een dergelijk verbod wegen
volgens Gotzen en anderen op tegen de gevaren van verkoop
van rechten voor de economisch zwakkere partij.
Gotzen pleit overigens wel voor een eigen recht van de
uitgever/exclusieve licentiehouder "om, al dan niet naast de
auteur, in eigen naam op te treden tegen namakers van het hem
toevertrouwde werk" (zie voor de voorstellen van Gotzen:
Honderd jaar auteurswet, Antwerpen, 1986, pag. 31 e.v. en
Auteursrecht/AMR no. 3/82 no. 60 e.v.).
In bovengenoemd Voorstel van wet, ingediend door de heer
Lallemand c.s., wordt ondermeer ook bepaald dat de schriftelijke
vorm geldigheidsvoorwaarde is voor het auteursrechtelijke
contract en bovendien moet de overdracht van rechten beperkt
worden uitgelegd. Verder moeten vergoeding en de duur en
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reikwijdte van het contract worden omschreven. Daarnaast bevat
het voorstel bepalingen met betrekking tot het uitgavecontract
(waarbij het gaat om meer dan de uitgave van drukwerken). Van
belang is hier onder andere de bepaling dat de verkrijger binnen
een redelijke termijn moet overgaan tot exploitatie van de
overgedragen rechten; in verband hiermee is voorzien in een
terugneemrecht. Voor de overdracht van elk recht moet een
aparte overeenkomst worden gesloten, zo vinden de indieners
van dit voorstel.
Tenslotte wordt hier uitdrukkelijk een rechtop vergoeding
aan de auteur toegekend in verhouding tot de ontvangsten die
de uitgever verkrijgt. In een zelfstandige uitgeversactie tegen
inbreuken wordt hier niet voorzien.
Om twee redenen zijn voornoemde (wets)voorstellen van
groter belang dan bijvoorbeeld het wetsvoorstel Uitgave van
Werken (Ontwerp B.W.Boek 7 titel 8), dat in Nederland al zo
lang op behandeling wacht. Vooreerst is er in de Belgische
auteurswet minder geregeld op dit punt en bovendien wordt
de normerende werking van het "Vademecum voor auteur en
uitgever" niet hoog aangeslagen.
Het Vademecum gaat overigens uit van een licentiecontract
en adviseert tevens een volmacht aan de uitgever om in en
buiten re.chte tegen inbreuk op de exploitatievergunning op
te treden. Verder bevat het ondermeer afspraken met betrekking
tot het redactie- en produktieproces, honoraria, herdrukken
en een optierecht op toekomstig werk van de auteur.
Leenrecht
Als onderdeel van het "bestemmingsrecht van de auteur" zou
het leenrecht volgens sommigen onderdak moeten krijgen in
het auteursrecht. Ook in België is een auteursrechtelijk
leenrecht bepleit, onder andere door Gotzen (Het bestemmingsrecht van de auteur, Brussel, 1974). In vergelijking met
Nederland echter stelt men zich in kringen van auteursrechtdeskundigen wat gereserveerder op tegenover zulk een wettelijke
regeling. Voor deze terughoudendheid worden deels dezelfde
argumenten aangevoerd als in het geval van het reprorecht:
financieel is een en ander moeilijk haalbaar, zeker wanneer ook
buitenlandse rechthebbenden aanspraken krijgen. Daarnaast
wordt dan nog gesteld dat deze kwestie beter eerst op Europees
niveau geregeld kan worden (zie daarvoor 5.3.).

Vooralsnog bestaat er in België geen enkele vorm van een
leenrechtregeling; ook het "Ontwerp decreet houdende vestiging
van een leenrecht", enigszins te vergelijken met de Nederlandse
regeling in de Welzijnswet, is nog niet ingevoerd. Bedoeld
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ontwerp decreet is enerzijds nog meer een subsidieregeling dan
de Nederlandse en anderzijds is de kring van rechthebbenden
aanzienlijk beperkter. De openbare bibliotheken moeten de te
betalen vergoeding opbrengen. De opbrengsten van de leenvergoeding komen gedeeltelijk ten goede aan auteurs in het
bezit van de Belgische nationaliteit voor het via openbare
bibliotheken uitlenen van boekwerken in de Nederlandse taal.
Een deel van de vergoeding wordt gebruikt voor de
automatisering van de openbare bibliotheken en met een ander
deel wordt een op te richten Fonds der Letteren "gespijsd".
De maximum vergoeding aan een auteur bedraagt BF 200.000,(f 10.800,-). Vergeleken met de Nederlandse regeling is de
belangrijkste overgeslagen categorie die van de uitgevers.
Regelingen in verband met tweedehands verkoop van boeken
(bijvoorbeeld in het kader van het auteursrecht) en een
compensatieregeling terzake van het uitlenen van boeken voor
de boekhandel (zie 5.1.1.) ontbreken ook in België.
Subsidiëring van Vlaamse (literaire) auteurs en vertalers
geschiedt voor het gehele Nederlandse taalgebied in België
enerzijds via de Dienst Letteren en Dramatische Kunst van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap e.n anderzijds via de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
dat het Nationaal Fonds voor de Letterkunde voor aangelegenheden van de Nederlandstalige literatuur beheert. De diverse
regelingen zullen hieronder kort worden beschreven.
Voor beleidsbeslissingen van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap wordt de minister geadviseerd door de Commissie
van Advies tot Bevordering van de Nederlandse Letterkunde
in België.
Leden van de Commissie van Advies komen niet in
aanmerking voor een toelage. Subsidiëring wordt geacht dan
gecompenseerd te worden door de vergoeding voor commissiewerkzaamheden.
Toelagen a.an schrijvers ( Ministerie Vlaamse Gemeenschap)
Het toekennen van werkbeurzen heeft vooral tot doel het
belonen van auteurs en moet minder als een "marktregulariserende" voorziening worden beschouwd (brochure Ministerie).
Werkbeurzen worden verstrekt wanneer recentelijk een werk
is gepubliceerd, bedoeld werk goed is beoordeeld door "de
bevoegde sectie" en nieuw werk is aangekondigd. De regeling
wordt "debuutvriendelijk" genoemd en er wordt rekening
gehouden met auteurs die onder het sociaal statuut van
zelfstandigen vallen. In het kader van deze regeling kunnen
ook opdrachten worden verleend.
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Toelagen ter verspreiding van de Nederlandse Letteren (Ministerie
Vlaamse Gemeenschap)
Vertalers van Vlaamse literatuur wordt een toelage verleend.
Formele voorwaarde is een contract met een uitgever. Voor
poëzie wordt BF 48 (f 2,60) per regel en BF 800 (f 43,25) per
gedicht en voor proza BF 2 (f 0, 11) per woord en BF 600
(f 32,40) per bladzijde betaald.
Toelagen lezingen door schrijvers (Ministerie Vlaamse Gemeenschap)
Met het doel de literatuur voor een groter publiek toegankelijk
te maken door het contact tussen schrijvers en groepen uit de
samenleving te bevorderen wordt aan schrijvers die een lezing
houden een toelage van BF 4000 (f 216) per lezing verstrekt.
Bemiddeling door de Dienst Letteren is een voorwaarde voor
subsidiëring. Schrijvers komen voor maximaal 12 gesubsidieerde
lezingen per jaar in aanmerking. Er is geen beperking van het
aantal lezingen per school, openbare bibliotheek of culturele
instelling.
De Schrijverslijst Lezingen geeft een overzicht van de
literaire schrijvers in Vlaanderen die in aanmerking komen voor
het houden van gesubsidieerde lezingen. Schrijvers worden op
eigen verzoek vermeld in de lijst. Voorwaarde is dat minstens
twee publikaties in boekvorm door de Dienst Letteren en
Dramatische Kunst zijn aangekocht.
De Nederlandse Taalunie heeft met ingang van 1 januari
1988 een regeling getroffen met betrekking tot "grensoverschrijdende lezingen in het Nederlandse taalgebied" (zie 5.3.).
Toelagen literaire tijdschriften (Ministerie Vlaamse Gemeenschap)
Literaire tijdschriften (tijdschriften die hoofdzakelijk artikelen
en bijdragen publiceren die de literatuur als voorwerp hebben)
komen in aanmerking voor additionele honoraria. Voorwaarde
is dat auteurs voorafgaand zijn betaald. Het tarief is BF 200
(f 10,80) per 1000 lettertekens. Opvallend is dat in het kader
van deze regeling ook Nederlandse auteurs worden gesubsidieerd.
Nationaal Fonds voor de Letterkunde
Binnen het kader van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde
waarvoor gelden worden gefourneerd door de Vlaamse regering,
geldt een aantal subsidieregelingen voor schrijvers. Het Fonds
kent subsidies aan auteurs toe (in 1987 22 maal; totaal BF
264.000/f 14.270). Subsidiëring geschiedt op basis van de
kwaliteit van het werk.
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Stichting voor Vertalingen
Deze organisatie (zie voor een beschrijving verder pag. 23 en
pag. 77) wordt mede gefinancierd door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap. De Cultuurministers van Nederland en
Vlaanderen hebben in 1990 besloten de subsidiëring van de
Stichting stop te zetten.
Fiscale en sociale regelingen
In België geldt een afzonderlijk fiscaal en sociaal regime voor
zelfstandige beroepsbeoefenaren. In het kader van het Belemmeringenonderzoe k is niet nagegaan welke bepalingen speciaal
van betekenis zijn; de inbreng van een expert lijkt daarvoor
onmisbaar. In het kader van het Vlaams Handboek Letteren
is een aantal deskundigen verzocht uiteen te zetten welke
regelingen in het bijzonder van betekenis zijn. Tot op heden
zijn deze bijdragen echter nog niet beschikbaar.
In elk geval zijn van belang de waardering van inkomsten
als royalties en honoraria, prijzen en beurzen. Auteurs zijn
normaal gesproken niet BTW-plichtig.
Op het sociale vlak speelt de kwestie van aansluiting bij een
sociaal fonds als loontrekkende of zelfstandige en ook de kwestie
van de pensioenvoorzieningen verdient wellicht aandacht.

5.2.2. Realisatie

Ook op het vlak van realisatie van boeken speelt het auteursrecht een belangrijke rol. Terwille van de overzichtelijkheid
is echter he.t gehele complex in 5.2.1. behandeld. Daarnaast zijn
enkele subsidieregelingen te noemen en worden de regelingen
met betrekking tot het wette lij kdepot en dergelijke aangestipt,
omdat daarmee al tijdens het produktieproces van boeken
rekening moet worden gehouden. Tenslotte wordt kort ingegaan
op infrastructurele aspecten.
Aankoopregeling boeken (Ministerie Vlaamse Gemeenschap)
Het Ministerie koopt jaarlijkse.en aantal boeken dat in België
of in het buitenland is uitgegeven. Adviezen zijn gebaseerd op
de criteria "literaire kwaliteit" en - bijkomend - op de "algemene
culturele waarde" van het werk. De aankoop per titel kan
variëren van minimaal 25 exemplaren tot maximaal 200
exemplaren. De boeken zijn meestal bestemd voor administratieve, sociale of wetenschappelijke instellingen. In verband met
eventuele afstemming op de Nederlandse regeling voor
letterkundige boekuitgaven (zie 5.3.) wordt deze regeling

vooralsnog onder het gebied "realisatie" geschaard. De
subsidieregeling is immers te beschouwen als een indirecte
ondersteuning voor het uitgeven van boeken; de produktiekosten
worden aldus gedrukt.
Men bekijkt of de aankoopregeling in de toekomst vervangen
dient te worden door een meer directe vorm van subsidiëring.
Toelagen literaire tijdschriften (Ministerie Vlaamse Gemeenschap)
In de vorm van een toelage voor de uitgever van een literair
tijdschrift en/of een aantal intekeningen op abonnementen wordt
door de Vlaamse regering steun verleend aan literaire
tijdschriften.
Aankoopregeling boeken (Nationaal Fonds voor de Letterkunde)
Het Fonds koopt boeken aan bestemd voor de verspreiding in
het buitenland. Het kan zowel een literair als een literairwetenschappelijk werk betreffen. Men koopt maximaal 100
exemplaren per titel aan.
Ondersteuning literaire en culturele tijdschriften (Nationaal Fonds voor
de Letterkunde)
Het Fonds koopt periodieke publikaties en tekent - ter verspreiding in het buitenland - in op abonnementen van literaire en
culturele tijdschriften. Daarnaast worden toelagen verstrekt
aan tijdschriften van voornoemde strekking.
Wettelijk depot en bibliografische informatie
Tijdens het prod uktieproces zijn de procedures met betrekking
tot de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI),
Cataloguing in Publication (CIP) en International Standard Book
Number (ISBN) belangrijke aandachtspunten. Er bestaat terzake
samenwerking met Nederland. Het wettelijk depot dient te
geschieden binnen vijftien dagen na de eerste verspreiding van
het werk. Zie voor uitgebreidere beschrijvingen 5.2.3.
Infrastructuur
Op het gebied van realisatie van boeken zijn vooral van belang
de activiteiten van de Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen (VBVB) en de Vlaamse Uitgevers van
Nederlandstalige Boeken (VUNB), de uitgeversorganisatie die
lid is van de VBVB. Speciaal vermeldenswaard in dit verband
zijn de diensten die de VB VB verleent bij het uitvoeren van de
ISBN-, CIP- en Wettelijk Depot-procedures. Direct van belang
op dit vlak zijn de opleidingsmogelijkheden. Aan het Hoger
Instituut voor Grafisch Onderwijs (HIGRO) in Gent bestaat

driejarige boeken vakopleiding (zaterdagcursussen), gericht op
het uitgeversvak. Een met de Nederlandse Vakopleiding
Boekenbranche vergelijkbare opleidingsvariant bestaat niet.
De uitgeverscursussen van de Nederlandse Vakopleiding
Boekenbranche zijn overigens grotendeels ook geschikt voor
Vlaanderen, zo wordt wel beweerd. Het ontbreekt vooralsnog
aan organisatorische aanpassingen, bijvoorbeeld het houden
van studiebijeenkomsten op een dichter bij Vlaanderen gelegen
lokatie. Wel bestaan er plannen voor een vakopleiding in
samenwerking met de Nederlandse Vakopleiding Boekenbranche.

5.2.3. Beschikbaarheid
Onder deze voor het onderhavige onderzoek belangrijkste
categorie vallen de volgende zaken tot:
auteursrecht
bibliotheekwerk
fiscale maatregelen
sociale regelingen
regelingen m.b.t. de boekhandel
mededingingsrecht
distributieregelingen
wettelijk depot en bibliografische informatie
(collectieve) promotie
infrastructuur
Voor wat het auteursrecht betreft, kan worden verwezen naar
5.2.1. Hier zij nog opgemerkt dat een aantal brandende
auteursrechtelijke kwesties, zoals daar zijn de problematiek van
de compilatiewerken, het reprorecht en het leenrecht, in het
bijzonder te maken hebben met de verspreiding van boeken.
Decreet Nederlandstalig openbaar bibliotheekwerk 197 8
Het "Decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalig
openbare bibliotheekwerk" vormt het wettelijk kader van het
openbare bibliotheekwerk in het Nederlandse taalgebied van
België en is als zodanig te vergelijken met de toepasselïjke
bepalingen in de Nederlandse Welzijnswet.
Implementatie van het Decreet is geregeld in een groot
aantal Koninklijke Besluiten en bovendien in een aantal
wijzigingen van die uitvoeringsbesluiten door de Vlaamse
executieve. Het Decreet zelf is bovendien onlangs ook gewijzigd
door de Vlaamse executieve. De collecties van openbare
bibliotheken (Plaatselijke, Centrale en Speciale Openbare
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Bibliotheken) dienen "in een geest van objectiviteit aangepast
te zijn aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding,
informatie en ontspanning van de gehele door haar te bedienen
bevolking" (artikel 1 Decreet 1978). Financiële en materiële
hulp aan de erkende openbare bibliotheken wordt verleend door
"de Staat, de provincies, de gemeenten en de Nederlandse
Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie"
(artikel 6 Decreet 1978). Op het ogenblik zijn er in 90
gemeenten nog geen Plaatselijke Openbare Bibliotheken; gebrek
aan financiële mîddelen verhinderen een volledige uitvoering
van het Decreet 1978.
Navolgende tabel geeft enig inzicht in de stand van zaken
van het Vlaamse openbare bibliotheekwerk:

Overzicht van het bibliotheekwerk in Vlaanderen

1983

1984

1985

1986

Collectie
Gedrukte materialen
w.v. jeugdboeken
A.V. materialen
w.v.plafen , CO 's, cassettes

1.000

X

14 .855
3,957
726
657

15.565
4.164
786
709

15.720
4.252
891
844

16511
4.486
951
900

18.309
5.449
1.211
1.150

17.287
4.703
1.024
968

Uitleningen
Gedrukte materialen
w.v . jeugd tot 14 jaar
A.V.M. materialen
w.v. platen , CD's, cassettes

1988

1987

X

32 .166
11 .367
2.510
2.302

33 .878
12.119
2.321
2.153

34.485
12.583
2.663
2.554

34.626
13.765
3.132
2.931

35.932
14.391
3.304
3.185

Ingeschreven gebruikers

1.000

38 .350
15.562
3.853
3.735
X

1.000

1.047
702
346

1.089
727
362

1.104
729
374

1.191
783
408

1.211
807
404

1.277
846
43 1

Aantal boeken per gebruiker
aantal uitleningen pe r gebru iker
aantal boeken per inwoner

14
31
2,5

14
31

14
31
2,6

14
29
2,8

14,3
29,7
2,9

14,3
30,0
2,8

Aantal bibl iotheken
Bibliotheken (particulier beheer)

208
558

219
515

225
488

230
462

238
406

248
384

Totaal
w.v. volwassenen
jeugd tot 14 jaar

Bron: C. van Baelen
Toelichting : Per 31 december 1988 waren er 248 erkende openbare bibliotheken in Vlaanderen waarvan 87 vol
eh 161 deeltijdse . In 90 van de 208 Vlaamse gemeenten is er nog geen erkende openbare bibliotheek. Er be:
naast erke nde bibliotheken ook nog 406 kleinere bibl iotheken in particul ier beheer.
Gedrukte materialen worden gemiddeld 2, 1 maal uitgeleend, audio-visuele materialen 3,2maal. Ervan uitgaanc
de jeugd ige gebruikers tot 14 jaar alleen jeugdboeken lenen, zijn dit intensievere leners : 36 boeke n t.o .v. gemi
29 ,7 per gebruiker. En dit ondanks een in verhouding lager aandeel in de collecties : 29,8% van de beschi!
boeken voor 33,8% van de gebruikersgroep.
Bijna 20 % van de totale bevolking is ingeschreven als lid van de openbare bibliotheek.

Nadere analyse van hetbetrekkelijk onoverzichtelijke complex
van regelgeving is in het kader van het Belemmeringenonderzoek niet goed doenlijk. Voor het op zijn minst ambivalente
effect van het openbare bibliotheekwerk op het boekenverkeer
en in het bijzonder op de boekenmarkt, zij verwezen naar de
overwegingen dienaangaande in de Nederlandse inventaris (pag.
28) en hoofdstuk 6 (pag. 84). De relatie tussen het lenen en het
kopen van boeken zou in Vlaanderen overigens wel anders
kunnen liggen. Het is de vraag of uitkering van vergoeding uit
hoofde van een leenrechtregeling aan uitgevers van een
dergelijk verband afhankelijk moet worden gesteld. Zoals reeds
gemeld, is in het Ontwerp houdende vestiging van een leenrecht
geen rekening gehouden met de uitgeverij. Voor grensover schrijdende. aspecten van het Vlaamse bibliotheekwezen zie 5.3.
Fiscale regelingen
Op deze plaats zal alleen worden ingegaan op de Wet op de
Omzetbelasting. Overige fiscale wetgeving is algemeen van aard,
behoudens wellicht kwesties met betrekking tot (de waardering
van) het auteursrecht.
Voor boeken geldt in België, net als in Nederland, een
verlaagd BTW-tarief van 6%. Zoals bekend wordt al enige tijd
in Europees verband gepleit voor een 0-tarief voor boeken.
Bij deze campagne van de boekenbranche heeft ook Vlaanderen
zich aangesloten.
In verband met de Belgische Omzetbelasting is het opmerkelijk dat voor kranten wél een 0-tarief van toepassing is.
Sociale regelingen
In Vlaanderen bestaan er geen specifiek voor de boekenbranche
geldende CAO's. "Bedienden" in uitgeverij en boekhandel vallen
onder de CAO "Nationaal Parita1r Comité voor bedienden" en
op "verkooppersoneel" in de boekhandel is het "Paritair Comité
voor de Zelfstandige kleinhandel" van toepassing.
Regeling Boekenbonnen VB VB
De VB VB heeft het initiatief genomen tot invoering van een
boekenbon-systeem. Verwerking en verrekening wordt door
de VB VB waargenomen. In een schrijven aan belangstellenden
staat de procedure voor een en ander beschreven. De kosten
liggen op 13% bij verkoop van bonnen en op 16% bij omruiling

van (door collega's) uitgereikte bonnen. Het verkoopbevorderende effect van de boekenbon is afhankelijk van de beschikbaarheid op een groot aailtal verkooppunten. Mede door de in
verhouding met Nederland geringe deelname van de boekverko-
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pers (bijvoorbeeld FNAC en Standaard Boekhandel doen niet
mee) is de werking van de boekenbonnenverkoop verre van
optimaal.
Ambulante handel (colportage)
Het uitoefenen van de ambulante handel is onderworpen aan
de voorafgaande toestemming van de Minister van Middenstand.
Uitzonderingen worden ondermeer gemaakt voor "jaarbeurzen,
tentoonstellingen en dergelijke manifestaties die tot doel hebben
de bekendmaking der goederen en de ontwikkelingen van de
handelsstromingen te bevorderen, alsmede in het kader van
toevallige manifestaties die tot doel hebben de lokale kleinhandel aan te sporen", aldus de toelichting van het Ministerie van
Middenstand op de in bijlage II vermelde Koninklijke Besluiten
met betrekking tot de "leurhandel". Men mag bijgevolg
aannemen dat voor het organiseren van de jaarlijkse Antwerpse
Boekenbeurs geen vergunning uit hoofde van die regelingen
is vereist. Een vrijstelling voor het colporteren (verkoop van
deur tot deur) met boeken is er niet. Ambulante handel in
dagbladen en periodieken daarentegen wordt niet door de
reglementering beheerst.
Wet op de Handelspraktijken
In de Wet op de Handelspraktijken 1971 is een aantal zaken
met betrekking tot het mededingingsrecht geregeld. Voor de
boekhandel is een aantal bepalingen daaronder interessant.
Met betrekking tot de prijsaanduiding wordt in artikel 2 bepaald
dat "indien de produkten worden uitgestald, ( .... ) de prijs ( .... )
duidelijk zichtbaar moet worden aangegeven". De prijs moet
in het algemeen "op ondubbelzinnige en schriftelijke wijze
aangegeven" zijn.
Samenhangend met het voorgaande is van belang de
bepaling over prijsverlagingen. Afprijzingen mogen niet
aangeduid worden als het betreffende artikel niet minstens een
maand voor de afprijzing voor de doorgehaalde prijs te koop
werd aangeboden. Dit schijnt "discounters" niet te beletten om
- ook voor boeken - met doorgehaalde prijzen te werken, die
voorheen niet hebben gegolden.
In artikel 22 wordt de verkoop met verlies verboden. De
bepaling dat produkten niet tegen een prijs beneden de
herbevoorradingskosten, dan wel met een uitzonderlijk lage
winstmarge mogen worden aangeboden, schijnt in de boekhandel
- ondanks de soms spectaculaire aanbiedingen - niet te worden
overtreden. De gehanteerde marges door bijvoorbeeld FNAC
liggen tussen 15 en 20%, hetgeen naar verluidt niet met verkoop
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met verlies gelijkgesteld kan worden.
Tevens bestaat een bepaling (artikelen 32 en 33) dat
genoemde en andere verkopen tegen verminderde prijs niet
de indruk mogen wekken uitverkopen te zijn, zonder dat voor
de benamingen voorgeschreven in de wet worden gebruikt
(uitverkopen of opruimingen).
De artikelen 35 t/m 43 bevatten bepalingen vergelijkbaar
met de Nederlandse Wet beperking Cadeaustelsel. De bepaling
m.b.t. het kosteloos aanbieden van een produkt bij een
hoofdprodukt of dienst laat voldoende ruimte voor de aanbieding van het Boekenweekgeschenk.
Artikel 20 bevat een regeling terzake van de handelspubliciteit (reclame), vergelijkbaar met de relevante bepalingen uit
het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Artikel 53 verbiedt,
"onverminderd de toepassing van de reglementering inzake
ambulante handel", elke reizende verkoop. Voor bedoelde
reglementering zie de volgende paragraaf.
Tenslotte is wellicht van belang de bepaling in artikel 54
"Over praktijken strekkend tot het verdraaien van de normale
voorwaarden der mededinging". Hierin is verboden "elke met
de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad waarbij een
handelaar of een ambachtsman de beroepsbelangen van één of
meer andere handelaars of ambachtslui schaadt of tracht te
schaden". Het vaak fel veroordeelde braderen met boekenprijzen
wordt, zeker wanneer dit gebeurt binnen de grenzen van hoger
vermelde wetsbepalingen, niet door dit artikel bestreken.

Verkeersreglement VB VB
Sinds haar ontstaan in 1929 geldt er binnen de Vereniging ter
Bevordering van het Vlaamse Boekwezen een reglement voor
het handelsverkeer in de Vlaamse boekenbranche. Het doel van
het reglement is het handhaven van door uitgevers en
importeurs van Nederlandse boeken vastgestelde particuliere
verkoopprijzen. Afspraken strekkende tot (collectieve) verticale
prijsbinding worden naar Belgisch recht niet verboden; enigerlei
ontheffing, zoals in Nederland, is dan ook niet vereist voor het
instellen van een regeling als het Verkeersreglement. Gezien
de grote omvang van de import in Vlaanderen van (met name
algemene) boeken uit Nederland oordeelden de VB VB en de
Nederlandse VBBB het in 1949 noodzakelijk een overeenkomst
te sluiten met het doel binnen het gehele Nederlandse taalgebied
een prijsbindende regeling te handhaven. Deze grensoverschrijdende afspraak, de Nederlands-Vlaamse overeenkomst, werd
op 17 januari 1984 door het Hof van Justitie van de EG strijdig
geacht met artikel 85 lid 1 van het Verdrag van Rome 1957
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(EG- Verdrag), en wel omdat de overeenkomst de handel tussen
de lidstaten zou beperken. Met deze rechterlijke beslissing is
het moeilijker geworden in Vlaanderen een stelsel van
collectieve verticale prijsbinding in stand te houden. De
bewoordingen van het vaste-prijs-beginsel zijn gelijkluidend
aan die van het Nederlands Reglement Handelsverkeer. Er is
voorzien in een scheidsgerecht (artt. 15, 16 en 1 7). Verder geldt
een aantal bijzondere prijzen, die ook als vaste prijzen zijn te
beschouwen. Ook in het Verkeersreglement is de uitgever pas
na twee jaar na verschijning gerechtigd de prijs op te heffen.
Voor leveringen aan scholen, openbare instellingen en bibliotheken mag men leveren met een korting van maximaal 10%
"behoudens in gevallen waar getallenprijzen worden vastgesteld"
(artikel 5, lid a).

Distributie algemeen
De verschillende afzetkanalen voor (algemene) boeken in Vlaanderen moeten hun bestellingen plaatsen bij een veelheid van
distributeurs. Volgens een recente schatting gaat het om maar
liefst 117 besteladressen (Boekblad no. 41/1988). Het is in het
kader van het Belemmeringenonderzoek niet doenlijk de
activiteiten van alle distributeurs te belichten. Er is daarom een
keuze gemaakt op basis vaneen mogelijke toekomstige tendens
naar concentratie in de Vlaamse boekendistributie. Twee meer
commerciële en reeds operationele distributie-organisaties,
Distybo en Libridis, komen in dat verband hieronder aan de
orde. Daarnaast wordt ingegaan op het Vlaams Distributie
Centrum (in oprichting), dat zich qua beoogde opzet meer laat
vergelijken met het neutrale Nederlandse Centraal Boekhuis.
Die selectie beoogt dus niet een afspiegeling te geven van de
markt op dit vlak. Behalve ongeveer 30 importeurs en 80
uitgevers, opereert nog een aantal grossiers op het gebied van
boekendistributie in Vlaanderen. Het betreft hier vooral:
het boekbedrijf Pijl (bedient ongeveer 1300 verkooppunten
in heel België en . levert meestal "eentjes"; voorraad ca.
20.000 - 25.000 titels; marktaandeel algemene boeken 2-3%)
Persagentschap, Vervoer en Distributie (PVD) (levert
behalve kranten en tijdschriften een assortiment algemeneboeken van 2-3.000 titels aan krantenzaken en kiosken)
Scholtens Boek (deze Nederlandse g.rossier neemt deel in
het onder te bespreken Libridis en fungeert verder ook als
cash & carry-grossier voor Vlaamse boekhandelaren,
voornamelijk uit de grensstreek; voorraad ca. 40.000 titels).
Multiboek (deze Nederlandse grossier zou aan Vlaamse
boekhandelaren leveren).
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Tevens wordt hieronder slechts een deel van de afzetkanalen
besproken.
Volgens eenzelfde criterium (tendens naar concentratie)
wordt ingegaan op de activiteiten van de groep Serviceboekhandels, de Vlaamse Clubwinkels van GB, de FNAC en de
boekhandelsketen van Het Volk.
De Standaard-keten zou die selectie moeten completeren,
ware het niet dat in verband met de recente ontwikkelingen geen
nadere informatie wordt verstrekt.
Voor de volledigheid tenslotte wordt hier nog vermeld hoe
de Vlaamse afzetkanalen voor algemene boeken zijn onderverdeeld (Bron: Nederlandse Mediagids):
boekhandel, krantenzaken
48%
boekenclubs
21 %
rechtstreeks van uitgever
6%
warenhuizen
8%
postorder
10%
overige w.o. 2e hands, de Slegte 7%
100%
In Vlaanderen zijn naar schatting 400 boekhandels met een
aanbod van minimaal 1000 titels. Er zijn twee boekhandelsketens: Standaard Boekhandel (met - althans tot vorig jaar - 11
filialen in grote steden en 42 contractzaken in de provinciesteden) en boekhandel Het Volk (met 10 verkooppunten).
Verder zijn er de FNAC-winkels, de Service Boekhandels
en de Club-winkels. Daarnaast worden boeken afgezet via de
boekenclubs (ECI en NBC, beide eigendom van het Duitse
concern Bertelsmann). In de zogenaamde "Clubcentres" van de
boekenclubs wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze
boekenclubs.
Een beperkt assortiment is te koop in enkele INNO
stadswarenhuizen van de GB-INNO-BM-groep, terwijl een nog
smaller aanbod (tegen 10% korting) ligt in supermarkten en
hypermarkten van MAXI en SUPER-GB .
Tenslotte verdient in dit verband nog vermelding de
"Centrale voor Import en Export van Boeken" (CIEB) in
Antwerpen. CIEB is opgericht in 1945 en verzorgt uitsluitend
transport van boeken in Vlaanderen. CIEB levert dagelijks in
een straal van 25 km. rond Antwerpen en op de assen Antwerpen -St. Niklaas- Lokeren-Gent, Antwerpen-Boom-Mechelen-Brussel en aanpalende plaatsen. Voor alle overige plaatsen
in Vlaanderen garandeert men levering binnen 48 uur. CIEB
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verzorgt ondermeer de-distributie van zendingen afkomstig van
het CB en de Vervoerscentrale. Grotere partijen worden - in
overleg tussen CB/Vervoerscentrale en CIEB - rechtstreeks door
het CB in Vlaanderen afgeleverd. Omgekeerd worden voor
Nederland bestemde zendingen door het CB via de Vervoerscentrale bij CIEB opgehaald.
Posttarieven
Een deel van de boekendistributie wordt via de post verzorgd.
Onduidelijk is hoe groot deze goederenstroom is; in elk geval
wordt dit kanaal (gedeeltelijk) door de boekenclubs benut en
uit de aard der zaak maken ook postorderbedrijven er gebruik
van. In België gelden aparte tarieven voor boeken. Voor het
binnenland gelden lagere tarieven dan voor zendingen naar
het buitenland. Binnen de laatste tarievenstructuur neemt
Nederland geen aparte, bevoordeelde plaats in. Voor beide
soorten zendingen geldt een maximum van 5000 gram per
zending. De tarieven voor verzending naar het buitenland liggen
gemiddeld ruim twee keer zo hoog als de tarieven voor
verzending binnen België. Het grensoverschrijdend boekenver.:.
keer per post blijkt hinderlijk traag te verlopen.
Distybo
Distybo (Distributie van Tijdschriften en Boeken) is de in 1977
opgerichte distributie-organisatie van de Belgische Kluwerbedrijven van Wolters Kluwer. In Distybo zijn de distributie-activiteiten (opslag, orderverwerking, facturering, verzending en
debiteureninning) van in totaal 38. fondsen geconcentreerd. Het
betreft de volgende fondsen: Belgische Kluwerfondsen
(algemeen, wetenschappelijk, juridisch en technisch, alsmede
Van Dale Lexicografie), de Nederlandse Kluwerfondsen, de
Singel 262-fondsen, Gottmer-Becht en Falkplan. In totaal
worden ongeveer 12.000 titels gevoerd, waarmee men een
omzetvolume van ongeveer 30% heeft van de A- en W-boekenmarkt.
Belangrijk element in de bedrijfsvoering is het computersysteem
(DCS-data-communicatienet= Booknet) dateeninterne functie
heeft en bovendien aansluitmogelijkheden biedt voor uitgevers-participanten en voor de boekhandel.
Distybo beperkt zich tot de fysieke distributie; de commerciele voorwaarden (zoals kortingenafspraken, promotie enz.)

worden door de deelnemende uitgevers bepaald. Tevens zijn
de deelnemers zelf verantwoordelijk voor hetgeen in voorraad
wordt aangehouden (breedte en diepte van de voorraad).
De boekhandel kan bestellen bij het onlangs opgerichte
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Informatiecentrum (schriftelijk, per telefoon, fax of ter plekke).
Het Informatiecentrum kan bovendien inlichtingen geven over
andere besteladressen. Na een experimenteerperiode is het
Informatiecentrum per 1 januari 1990 operationeel en bestaat
de mogelijkheid per computer te bestellen (pc). Langs deze weg
heeft men ook toegang tot informatie over het titelbestand. Op
een regelmatig bij te werken diskette zullen in elk geval de bij
Distybo beschikbare titels worden ingevoerd. Men bekijkt de
mogelijkheden om derden te interesseren hun bestelinformatie
daaraan toe te voegen. In verband daarmee wordt ondermeer
overlegd met Lannoo (dat zelf zijn fysieke distributie verzorgt).
Uitgevers en importeurs die participeren in Distybo zijn
aangesloten op het computersysteem. Ondermeer kan men dan
controleren hoe het verloop van de voorraad is. De computer
adviseert een bepaalde ideale voorraadpositie. Uitgevers
leveren dikwijls te zeer mondjesmaat, hetgeen betekent dat te
vaak nee verkocht moet worden aan de boekhandel. In een
volgende fase wil Distybo afspraken gaan maken voor samenwerking met het Centraal Boekhuis en Libresso (het Nederlandse
distributiecentrum van Wolters Kluwer voor wetenschappelijke
boeken). Met name het vereenvoudigen van de bestellingen bij
het CB heeft prioriteit.
In de toekomst wil Distybo vanzelfsprekend voor meer
deelnemers distributieactiviteiten gaan ontplooien. Op het
ogenblik wordt er echter meer geconsolideerd dan actief
geworven. Men is bereid voor uitgevers het integrale fonds te
verzorgen en daarnaast wil men, tenzij het op een andere manier
goedkoper kan, de distributie van single copies blijven
verzorgen. Afstemming van het bestel- en informatiesysteem
op dat van Libridis is in beperkte mate mogelijk (zie aldaar).
Naar verluidt is het Distybosysteem voor de boekhandel minder
kostbaar, onder andere omdat het niet interactief werkt.
Uniformering lijkt niet op korte termijn in het verschiet
te liggen.

Libridis
In februari 1988 is de commerciële distributie-organisatie
Libridis opgericht. Oprichters en kapitaalverschaffers waren
VNU (via Scholtens Boek), Bührmann-Tetterode (via Standaard
Boekhandel) en M & P. Libridis is in eerste instantie opgezet
als een volledig servicecentrum voor uitgevers en importeurs,
waarbij het in de bedoeling ligt uiteindelijk ook een "single copy
house" te worden. Op het ogenblik laat de service van Libridis
zich vergelijken met de "Integraal Fonds"-opzet van het Centraal
Boekhuis. Libridis verzorgt de distributie voor een reeks van
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Vlaamse en Nederlandse fondsen: de Vlaamse M & P uitgeverij
Standaard, de Nederlandse M & P uitgeverijen Unieboek, M
& P en ZHU, importfondsen door de M & P-organisatie in
Vlaanderen vertegenwoordigd (Tirion, Spectrum, Omega, Schuyt
en verschillende stripfondsen), de na 1 januari overgebleven
fondsen van Bruna België en tenslotte de Tijdstroom. Tevens
verzorgt men de overslag van boeken voor de Standaard
Boekhandels van Bührmann-Tetterode. Het marktaandeel van
Libridis op de Vlaamse markt voor algemene boeken wordt door
henzelf geschat op ongeveer 1/3. Men heeft ca. 15.000 titels in
voorraad.
Daarnaast wordt via het informatie- en bestelsysteem
Libridata nog informatie verschaft over ongeveer 45. 000 titels,
die bij Scholtens Boek in voorraad zijn. Het vervoer van de
boeken wordt verzorgd door een transportfirma die onder meer
apotheken van medicijnen voorziet; aldus kan snel en op de
meeste plaatsen geleverd worden (maximaal binnen drie dagen).
In verhouding met de aangesloten uitgevers is er sprake van
distributie in opdracht; de kortingen en de betalingstermijn aan
de boekhandel worden door de uitgever vastgesteld . De boeken
blijven eigendom van de uitgever, tot ze aan de afnemer
geleverd zijn (consignatie). Nieuwe afnemers moeten eerst door
de uitgever aanvaard worden. Tussen Libridis en de opdrachtgevers vindt regelmatig overleg plaats over ondermeer marktgegevens en servicegraad. De boekhandel kan via het Libridata-systeem (sinds 1 januari 1990 uit de experimenteerfase) bestellen,
bibliografische informatie opvragen en onderling berichten
uitwisselen. Voor aansluiting op de systemen van Distybo en
Libridis kan met één terminal worden volstaan. Wel is een
communicatiekaart nodig die toegang tot het DCS-datanet van
Distybo en het Videotexnet van Libridis verleent.
Naast deze distributieservice verricht Libridis alle
distributiewerkzaamheden voor de Standaard Boekhandels. Voor
de laatste categorie ontvangt Libridis boeken van alle Belgische
en Nederlandse uitgevers en van honderden buitenlandse
leveranciers. Libridis beheert tevens de centrale voorraad van
de Standaard Boekhandels.
In de toekomst wil Libridis ondermeer komen tot een
efficiënter retoursysteem, uitbreiding en wijziging van het
Libridatasysteem en het verhogen van de servicegraad. Uiteraard
probeert men meer uitgevers te interesseren, waarbij ook de
fijndistributie (single-copy functie) bespreekbaar zal zijn.
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Centraal Informatie- en Bestelsysteem VB VB
Een Werkgroep Automatisering binnen de VB VB onderzoekt
de mogelijkheid om een centraal informatie- en bestelsysteem
te organiseren waarvan alleen de door de Vereniging erkende
boekverkopers gebruik zouden kunnen maken en dat - aan
leverancierszijde - de aansluiting betracht van alle Vlaamse
uitgevers en alleenvertegenwoordigers. Zou een dergelijk
systeem tot stand komen, dan zou men - bij optimale toetreding
van uitgevers en alleenvertegenwoordigers - tot een dekking
komen van het grootste gedeelte van de Vlaamse markt (eigen
produktie en import).
Een centrale server zou worden opgesteld bij de VB VB.
Informatie zou van daaruit worden verstrekt aan de boekhandel,
terwijl geplaatste bestellingen worden doorgespeeld naar de
aangesloten leveranciers die zelf blijven instaan voor de
facturatie en de uitvoering van het bestelde. Het hier beschreven
initiatief kwam in de plaats van datgene dat eerder door Vlaamse
boekhandelaars, uitgevers en alleenvertegenwoordigers werd
opgezet als "Vlaams Distributie Centrum i.o.".
Standaard Boekhandel
Een belangrijk deel van de Vlaamse boekenmarkt wordt
bestreken door Standaard Boekhandel, eigendom van Scholtens
Gewestelijke Investeringsmaatschappij, de heer Schatte
(directeur) en Malherbe heeft 11 eigen winkels en 42 contract-zaken.
De omvang van het aangeboden assortiment loopt uiteen
van 45-50.000 titels in de grote eigen winkels tot 5-6.000 titels
in de kleinste contract-zaken. Aan de nabestel-service worden
geen beperkingen ge,5teld.
De beslissingen over het assortiment worden in beginsel
lokaal genomen. De verhouding tussen de centrale directie en
de contractanten is wat vrijer dan die tussen de eigen vestigingen en de centrale directie. De contractanten worden betaald
op basis van een aantai criteria, waaronder de omvang van de
omzet.
Aan de omloopsnelheid van het aanbod worden uiteraard
bepaalde eisen gesteld. De criteria worden echter niet op
titelniveau, maar op genre niveau toegepast. Op dit punt geldt
geen onderscheid tussen eigen winkels en contractanten.
Standaard Boekhandel voert landelijke promotie-acties in alle
53 verkooppunten. Daarnaast is er een apart promotiebudget
beschikbaar, waarvan de omvang afhankelijk is van de omvang
en de lokatie van de vestiging.
Alle door Standaard Boekhandel aangeboden boeken worden
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uitgeleverd door het bedrijf Libridis. De bestellingen worden
echter door Standaard Boekhandel zelf bij uitgevers ofbijvoorbeeld het Centraal Boekhuis geplaatst; Libridis voert alleen de
fysieke distributie uit. De frequentie van de leveringen loopt
uiteen van 3 maal per week aan de contract-zaken tot 5 maal
per we.ek aan de grootste eigen winkels.
De omvang van het aandeel van Standaard Boekhandel in
de Vlaamse boekenmarkt is 25% voor algemene boeken,
ongeveer 25% voor wetenschappelijke boeken en iets minder
dan 25% waar het educatieve uitgaven betreft.
Service Boekhandels
Het samenwerkingsverband van 9 grote(re) zelfstandige
assortimentsboekhandels (met 16 verkooppunten) onder de naam
"Service Boekhandels" is ontstaan uit centrale inkoop van
modern antiquariaat (met ICOB als basis) en gemeenschappelijke (prijs)promoties. De gezamenlijke omzet ligt rond de BF 350
miljoen. De Service Boekhandels zijn te kenschetsen als een
min of meer vrije associatie van boekhandels, die overigens aan
hun zelfstandigheid hechten. In tegenstelling tot de Nederlandse
organisaties Libris en Parnassus, is de groep niet verbonden
meteen meeromvattende inkoopcombinatie. Evenmin beschikt
de groep (vooralsnog) over een aparte funtionaris c.q.
organisatie die zich bezighoudt met de behartiging van
gemeenschappelijke belangen op het vlak van administratie,
onderhandeling, inkoop en eventueel distributie. Samenwerking
tussen de Service Boekhandels speelt zich voornamelijk af op
de volgende terreinen:
inkoop bij bepaalde gelegenheden van partijen boeken die
op een bepaald centraal adres worden afgeleverd. De plaats
van levering hangt af van de omstandigheden
gezamenlijke aanbiedingsbeurzen waarbij men voor de
groep kortingspercentages van uitgevers bedingt
collectieve promotie door middel van de uitgave van een
gezamenlijke krant, die 4 maal per jaar verschijnt.
De samenwerking is niet formeel vastgelegd in een reglement
en tevens is er geen sprake van een gedeponeerd merk. In deze
fase is het voor de leden vooral van belang meer en meer elkaars
vertrouwen te winnen. Bij de ballotage van nieuwe leden wordt
ondermeer rekening gehouden met de omzet van aspirant-leden
en daärnaast wordt er gestreefd naar een bepaalde mate van
regio-bescherming.
Buiten de gezamenlijke activiteiten zijn de leden uiteraard
geheel vrij een eigen bedrijfsbeleid te voeren.
Zoals dat bij meer Vlaamse boekhandels het geval is, halen
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de individuele leden al naar gelang hun geografische positie
hun boeken dikwijls zelf op bij de verschillende leveranciers.
Regelmatig bevoorraadt men zich bij Scholtens Boek in Sittard,
al of niet gezamenlijk. Opvallend is dat deze inkoopmogelijkheid
bepaald niet alleen wordt benut door boekhandels in de
grensstreek. De grotere marges (door inkoop in guldens en het
hanteren van een voordelige omrekeningskoers) en de snelle
beschikbaarheid zijn hierbij kennelijk doorslaggevend.
Vlaamse Clubwinkels
De "Club" van GB-INNO-BM (een 100% deelneming) bestaat
uit 7 Vlaamse verkooppunten. In de visie van GB gaat het om
"wijkwinkels" die "de trouw van hun klienteel ( ... ) aanmoedigen
door het toekennen van de Clubpartnerkaart die de houders
verscheidene voordelen schenkt" (Brochure GB).
Men biedt een assortiment aan dat bestaat uit papierwaren,
boeken, kranten, tijdschriften en homecomputers en richt zich
met de formule vooral op jongeren en studenten. Bestsellers
(vooral seizoenboeken en media-actieve titels) worden met
kortingen van 15-20% aangeboden. Het overige assortiment
wordt tegen normale verkoopprijzen aangeboden.
In de Clubwinkels probeert men een evenwicht te vinden
tussen titels met een hoge omloopsnelheid en wat moeilijker
lopende boeken. Het Nederlandse assortiment dat wordt
aangeboden in de Vlaamse vestigingen, alsmede in de gemengde
Brusselse, is anders opgebouwd dan het Franse: uit het
Franstalige gebied komen met name zeer veel meer pocket-uitgaven, waardoor dat assortiment veel breder kan zijn.
De diverse Clubvestigingen zijn weliswaar eigendom van
hetzelfde concern, maar niettemin worden ze geacht onderling
met elkaar te concurreren .. Er worden centraal dan ook geen
afspraken gemaakt, noch op inkoop- noch op verkoopniveau.
Ook distributie-aangelegenheden zijn gecompartimenteerd.
Uiteraard stelt het concern (als aandeelhouder) eisen aan omzet
en rendement. Daarom wordt wel centraal bepaald hoe groot
de omloopsnelheid dient te zijn, hoeveel investeringen kunnen
worden gedaan en hoeveel personeel er kan worden aangenomen. De totaal-omzet van de Club-winkels lag in 1988 op BF
611 miljoen/f 32.8 mln (totale assortiment, exclusief BTW; bron:
Financieel-Economisch Magazine, bijlage "Trends/Top 5000").
Volgens officieuze schattingen hebben de Clubwinkels een
aandeel van 3% in de Vlaamse algemene boekenmarkt.
Boekhandel Het Volk
Boekhandel Het Volk maakt deel uit van de Christelijke
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Coöperatie in Gent. Tot de coöperatie behoren verschillende
bedrijven, waaronder een bank, een verzekeringsmaatschappij
en vooral het dagblad Het Volk. De boekhandelsketen van Het
Volk bestaat uit 10 verkooppunten, beheerd door contractanten.
Belangrijke kenmerken van de bedrijfsvoering zijn de nadruk
op een (niet al te breed) assortiment met een grote omloopsnelheid en het centrale inkoop- en distributiebeleid. Boeken blijven
over het algemeen niet langer dan zes maanden op de plank
staan, waarna ze geretourneerd worden naar de uitgever dan
wel afgeprijsd opnieuw aangeboden worden. De boeken worden
verdeeld vanuit een centraal magazijn en voor het vervoer wordt
meestal gebruik gemaakt van het wagenpark van het krantenbedrijf. Uitbreiding van het aantal verkooppunten is niet te
verwachten, omdat de gemiddelde omzet per winkel vaak te klein
is. Eerder zal men streven naar vergroting van bestaande
verkooppunten, om bepaalde kosten te drukken.
Tot voor kort was Boekhandel Het Volk niet betrokken bij
het braderen met prijzen, maar na enkele opvallende acties van
ondermeer de Service Boekhandels en het opkomen van de
FNAC- vestigingen is men, net als de Standaard Boekhandel,
incidenteel boeken tegen zeer lage prijzen gaan aanbieden. Los
daarvan geeft Het Volk 10% korting op alle boeken (inclusief
nabestellingen) aan de leden van de Christelijke Coöperatie.
De leden van de boekenclub van Het Volk kunnen bovendien
nog een extra korting krijgen.
Van het overkoepelend verband wordt verder gebruik
gemaakt bij promotionele acties (intekening via de krant en
advertenties in een blad van de coöperatie, dat 6 x per jaar in
een oplage van 450.000 ex. verschijnt).
Overigens richt Boekhandel Het Volk zich ook tot niet-leden
van de coöperatie; de afzet via de ledenkring is niet toereikend.
FNAC
De spraakmakende boekhandels van de FNAC (voor 49%
eigendom van de GB-INNO-BM en voor 51 % eigendom van het
Franse moederconcern) leveren op 4 verkooppunten (2 Vlaamse,
in Antwerpen en in Gent, 1 in Wallonië, in Luik en 1 in Brussel,
waar niet veel Nederlandstalige boeken worden aangeboden)
een breed tot zeer breed boekenassortiment tegen kortingen
van 10%. Daarnaast kent men zogenaamde "groene prijzen" (per
winkel verschillende stuntartikelen en verouderde boeken).

Behalve boeken worden ook grammofoonplaten en compact
discs, alsmede foto- en videoartikelen verkocht.
Tegenover het grote aanbod van boeken tegen lage prijzen
staat een betrekkelijk lage service-graad voorzover het nabestel-
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lingen betreft. Anders dan men wellicht zou verwachten zijn
de bestelprocedures bij FNAC dan ook (nog) niet geautomatiseerd. Leveringsvoorwaarden worden op centraal niveau
bedongen, maar bestellingen geschieden decentraal. Behalve
met de verkoop van ondermeer boeken houdt FNAC zich de
laatste tijd bezig met de organisatie van culturele manifestaties,
zoals forums en lezingen.
In dat verband bestaat er een club, waarvan het lidmaatschap
toegang biedt tot manifestaties en recht geeft op een extra
korting van 2% op alle aankopen.
Volgens officieuze schattingen heeft FNAC een aandeel van
5 tot 6% van de Vlaamse Nederlandstalige algemene boekenmarkt. Uitbreiding van het aantal vestigingen in België wordt
niet verwacht.

Wettelijk Depot en bibliografische informatie
Sinds 1 januari 1966 bestaat er in België de verplichting van
alle in België uitgegeven publikaties een exemplaar af te staan
aan de Koninklijke Bibliothe.ek in Brussel. Daarnaast geldt die
verplichting voor alle in het buitenland uitgegeven publikaties,
waarvan de auteur, of een der auteurs de Belgische nationaliteit
heeft en in België woonachtig is; uit dien hoofde heeft de
Belgische regeling dus een beperkt grensoverschrijdend effect.
In het buitenland verschenen werken van Belgische auteurs die
in België wonen, moeten door de auteur zelf worden gedeponeerd.
Belgische uitgaven zijn publikaties waarvan de uitgever of
mede-uitgever zijn hoofdkantoor in België heeft.Nederlandse
publikaties waarin ook de aanduiding staat van een Belgische
plaats van uitgave of waarin de vermelding van een Belgische
firma laatveronderstellen dat deze laatste enige verantwoordelijkheid neemt in de uitgave van de publikatie voor Belgie,
moeten tevens worden gedeponeerd. Voor de beschrijving van
de ISBN-, CIP- en NUGI-procedures moge verwezen worden
naar de beschrijving bij de Nederlandse inventaris. Volgens de
afspraak met het ISBN-bureau in Culemborg verzamelt de VB VB
alle uit Vlaanderen afkomstige aanvragen tot toewijzing van
nummers (zowel leden als niet-leden van de VB VB ).
Volgens een afspraak met de KB Den Haag en de KB Brussel
verzamelt de VB VB ook alle aanvragen in verband met het
bezorgen van CIP-beschrijvingen. De KB te Brussel maakt de
beschrijvingen, publiceert lijsten van "Aangekondigde
publikaties" en bezorgt de informatie aan de. KB te. Den Haag.
De NUGI-code wordt toegepast volgens een afspraak met
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het ISBN -bureau. De VB VB heeft passende informatie aan de
leden verschaft.

Promotie
Collectieve propaganda wordt in Vlaanderen door de Promotiecommissie, een werkgroep van de VB VB, georganiseerd. Het
betreft ondermeer de Boekenweek (incl. Boekenweekgeschenk)
en de Antwerpse Boekenbeurs waarvoor grote belangstelling
van de kant van het publiek en van de media bestaat. Verder
zijn er een Jeugdboekenweek (in samenwerking met het
Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur), in het voorjaar en
in het najaar Vers voor de Pers en de organisatie van Boek in
Vlaanderen.
Infrastructuur
Op het punt van de beschikbaarheid van boeken in Vlaanderen
zijn de activiteiten van de drie bonden de Bond van Alleenverkopers van Nederlandstalige Boeken(BANB ), de Algemene Vlaamse
Boekverkopersbond (AVBB), de Vereniging van Uitgevers van
Nederlandstalige Boeken (VUNB) en het overkoepelend orgaan
van de VB VB van belang. Problematisch is de betrekkelijk lage
organisatiegraad van de boekverkopers. In het bijzonder kunnen
genoemd worden de activiteiten van de VB VB inzake de prijsbinding, bibliografische informatieverzorging, de organisatie
van collectieve propaganda en de belangenbehartiging bij de
overheid. Specifiek op de Vlaamse markt toegesneden
opleidingen voor boekhandelaars, uitgevers en importeurs,
evenals voorzieningen op het gebied van onderzoek en
documentatie ontbreken.

5.3.

Grensoverschrijdende aspecten

Terwille van de overzichtelijkheid worden in deze paragraaf
grensoverschrijdende aspecten en effecten van de hierboven
beschreven regelingen apart op een rij gezet. Het zal opvallen
dat dit "destillaat" aanzienlijk kleiner is dan de opsommingen
van de regelingen die gelden in beide afzonderlijke landen.
5.3.1. Creatie

Auteursrecht
Zowel België als Nederland zijn aangesloten bij de Berner
Conventie. De Berner Conventie is enkel van belang in
internationale situaties. De internationale auteursrechtelijke
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bescherming wordt vooral verzekerd door het zogenaamde
gelijkstellingsbeginsel (of ook wel assimilatiebeginsel).
Ingevolge het gelijkstellingsbeginsel genieten auteurs van door
de Berner Conventie beschermde werken in alle aangesloten
landen (behalve het land van oorsprong) de rechten die daar
aan de eigen onderdanen worden verleend. Voor Nederland
en België houdt een en ander dus in dat de landen elkaars
auteurs ove.r en weer beschermen. De bescherming van de
nationale wetten aan buitenlanders uit een Berner Conventieland geldt alleen voor feiten die zich binnen het rechtsgebied
van het betreffende land hebben voorgedaan.
Het geliJkstellingsbeginsel laat onverlet de mogelijkheid
dat bepaalde auteursrechtelijke regelingen in het ene land niet
en in het andere land wel gelden. Concreet houdt dat in dat
bijvoorbeeld de ongelijkheid tussen Nederland en Vlaanderen
op het gebied van compilatiewerken, reprorecht, contractenrecht
en dergelijke niet door de Berner Conventie wordt opgeheven.
Wel kunnen Vlamingen onder genoemde omstandigheden een
beroep doen op de Nederlandse auteurswet. Op internationaal
auteursrechtelijk gebied is in de toekomst mogelijk nog relevant
hetgeen in EG-verband met betrekking tot het auteursrecht
geregeld gaat worden. Het EG-Groenboek over auteursrecht ·
(7 juni 1988, Com (88) 1 72) zegt in verband met het boekenvak
voornamelijk iets over het leenrecht. Het betreft de volgende
weinig bemoedigende en volgens de Nederlandse hoogleraar
Spoor "beschamende" opvatting dat een leenrecht voor boeken
niet noodzakelijk is omdat er maar weinig geld in om gaat, het
ontbreken van een leenrecht het vrij verkeer van boeken niet
in de weg staat en niet onmisbaar is voor de instandhouding
van hetuitgeverijbedrijf(zie Informatierecht/AMR, no. 1/1989,
pag. 12 e.v.). In verband met het EG-recht is verder nog van
belang dat een auteursrechthebbende of zijn licentiehouder
invoer uit een andere Lid-staat van exemplaren van zijn werk,
die door de rechthebbende zelf of met diens toestemming in
het verkeer zijn gebracht, niet kan verhinderen of beperken
met een beroep op het door auteursrecht verleende exclusieve
exploitatierecht (artt. 30-36 EG-Verdrag in de uitleg van het
HvJ EG).
Schrijvers School Samenleving
Vanwege de Nederlandse Taalunie geldt vanaf 1 januari 1988
tot eind 1990 een voorlopige regeling voor grensoverschrijdende
lezingen in het Nederlandse Taalgebied. De regeling is een
aanvulling op de Nederlandse regeling Schrijvers School
Samenleving en de Vlaamse regeling terzake van de Dienst
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Letteren en Dramatische Kunst van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.
Deze aanvulling voorziet in subsidiëring van schrijvers uit
Vlaanderen voor een lezing bij een Nederlandse instelling en
van schrijvers uit Nederland voor een lezing bij een Vlaamse
instelling.
Bemiddeling geschiedt door de Stichting Schrijvers School
Samenleving in Amsterdam. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat deze aanvullende regeling met ingang van 1991 structureel
wordt geïntegreerd in de regelingen van beide landen.

Stichting voor Vertalingen
De activiteiten van deze stichting hebben tot doel de promotie
van het werk van Nederlandse en Vlaamse auteurs in het
buitenland. Subsidiëring geschiedt door zowel de Nederlandse
als de Vlaamse overheid. Op het punt van de bijdrage door het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zijn de afgelopen jaren
enige problemen gerezen.
De Cultuurministers van Nederland en Vlaanderen hebben
in 1990 besloten de subsidiëring van de Stichting stop te zetten.
Literaire tijdschriften ( additionele honoraria)
In Nederland verstrekt het Fonds voor de Letteren additionele
honoraria aan schrijvers die in literaire tijdschriften publiceren.
In Vlaanderen bestaat een nagenoeg gelijke regeling, met dien
verstande dat in Vlaanderen ook schrijvers uit Nederland in
aanmerking komen voor een uitkering. De Nederlandse Taalunie
heeft deze discrepantie willen opheffen door middel van een
voorlopige regeling, waarvoor een budget ter beschikking wordt
gesteld om Vlaamse schrijvers die in Nederlandse tijdschriften
publiceren een additioneel honorarium toe te kennen. De
regeling geldt voor de jaren 1988-1990. In 1989 worden de
uitkeringen door het Nederlandse Ministerie van WVC via het
Fonds voor de Letteren in Amsterdam betaald.

5.3.2. Realisatie
Subsidie literaire boekuitgaven
De Nederlandse subsidieregeling voor letterkundige boekuitgaven zal zich mede uitstrekken tot subsidiëring van Nederlandse
uitgevers voor literaire boekuitgaven van Vlaamse auteurs.
Binnen het kader van de Nederlandse Taalunie wordt ambtelijk
overleg gevoerd over een mogelijke onderlinge afstemming van
de regelingen voor subsidiëring van boekuitgaven in Nederland
en Vlaanderen. Deze regelingen zouden dan in beide landen
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open moeten staan voor subsidiëring van boeken van schrijvers
uit het andere land.

Subsidie literaire tijdschriften
In het kader van haar beleid ter bevordering van het grensoverschrijdend verkeer van Nederlandstalige literatuur in het
Nederlandse taalgebied stelt de Nederlandse Taalunie in 1988
voor Vlaanderen een bedrag beschikbaar van BF 100.000,- en
voor Nederland van f 5.000,-. Met deze regeling worde.n
Vlaamse en Nederlandse literaire tijdschriften die in het jaar
1989 een geïntegreerd nummer of een themanummer willen
uitgeven rond de integratie van de Nederlandstalige literatuur
ondersteund. De aanmoedigingssubsidie zal bij wijze van proef
voor drie opeenvolgende jaren worden verleend. Daarna wordt
bekeken of een blijvende maatregel zinvol is.
5.3.3. Beschikbaarheid

Bibliotheken
Op 30 september 1987 is voor de duur van drie jaar door de
Nederlandse Taalunie het SABIDO (Vlaams-Nederlands
Samenwerkingsverband Bibliotheek- en Documentatiewezen)
opgericht. SABIDO heeft als algemene doelstelling de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen in de bibliotheek- en
informatieverzorgende sector te bevorderen. In dat kader is
door het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (NBLC)
een inventarisatie gemaakt van grensoverschrijdende bibliotheekactiviteiten in Nederland en België. In verband met het
onderhavige Belemmeringenonderzoek is daarom geen gerichte
aandacht aan het punt van het grensoverschrijdend bibliotheekverkeer besteed. Het Nederlands leenrecht heeft onder
omstandigheden een beperkt grensoverschrijdende werking in
dier voege dat rechthebbende auteurs ook Vlaamse auteurs
kunnen zijn die hun woonplaats in Nederland hebben. Ten
aanzien van uitgevers kan de vraag worden gesteld of Belgische
uitgevers die naast hun Belgische kantoor een Nederlands
kantoor aanhouden, dan wel Belgische uitgevers die een
co-produktie met een Nederlandse uitgever uitbrengen, of
anderszins activiteiten in Nederland ontplooien, voor een
leenvergoeding in Nederland in aanmerking komen.
Het Ontwerp Decreet voor een Leenrecht in Vlaanderen
onthoudt ingezetenen/niet Belgen een leenvergoeding en
uitgevers worden in het geheel niet bedeeld.
Indien Nederland een auteursrechtelijk leenrecht invoert,
het huidige kabinet is voornemens dat te doen, dan heeft dat
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consequenties voor Vlaamse auteurs, die onder het regime van
een dergelijke regeling immers op grond van de Berner
Conventie een vergoedingsrecht voor het uitlenen van hun
boeken in Nederland hebben. In het geschetste geval zou
eventuele harmonisering van het leenrecht in het Nederlandstalige gebied bovendien op andere wijze dienen te geschieden.
Aanpassing aan de Nederlandse situatie zou een nationale
Belgische aangelegenheid zijn.

Omzetbelasting
Zowel in België als in Nederland geldt voor de verkoop van
boeken een verlaagd BTW-tarief van 6%.
Voor uitvoer van boeken door ondernemers geldt het
0-tarief; de omzetbelasting wordt geheven in het land van
bestemming. De formaliteiten die voor verrekening noodzakelijk
zijn leveren in de praktijk geen noemenswaardig oponthoud
op.
Voorwaarde is wel dat het papierwerk tevoren goed is
verzorgd. Onlangs zijn de formulieren voor o.a. deze aangifte
vereenvoudigd, hetgeen naar verwachting tot kortere wachttijden in het algemeen zal leiden.
Voor het min of meer permanente boekentransport over
de transportlijn van het Centraal Boekhuis is tussen douane en
CB telkens tevoren contact, waardoor de wagens van de
Vervoerscentrale zonder oponthoud de grens kunnen passeren.
In gesprekken met de beroepspraktijk is wel melding gemaakt
van onbegrip bij douane-ambtenaren omtrent de aard van
zogenaamde "dummies" ("lege" boeken, niet voor de handel maar
voor beperkte presentatie-doeleinden bestemd).
Een opmerking van een Nederlandse uitgever dat het hier
"Belgische boeken" betrof, werd hem door de dienstdoende
beambten niet in dank afgenomen. De uitgever kreeg een boete
van BF 500 (f 27) aan zijn broek wegens het niet doen van
BTW-aangifte.
Registratie in- en uitvoer
Ten behoeve van de statistiekdiensten in België en Nederland
moet opgave worden gedaan van de hoeveelheid in- en uitgevoerde goederen. Hiervoor zijn onlangs in Benelux-verband
de formaliteiten vereenvoudigd. Genoemde registratie levert
overigens geen betrouwbaar beeld van de omvang van de
grensoverschrijdende boekentransacties op. Er wordt namelijk
geen onderscheid gemaakt tussen afgewerkte boeken, plano of
boekblokken en commercieel drukwerk. Een en ander geldt voor
het verkeer in beide richtingen.
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Tarieven geldverkeer
Het girale geldverkeer tussen België en Nederland en v.v. is
nogal kostbaar, zo menen sommigen. In verband hiermee is
nagevraagd waar deze kosten op berusten. De overheid is van
mening dat het reële bedrijfskosten betreft, aangezien ondanks
de vrije concurrentie op dit punt elke bankinstelling een toeslag
berekent op grensoverschrijdend geldverkeer. Of er dan
eventueel sprake zou zijn van een prijsafspraak tussen banken,
is in het kader van dit onderzoek niet nagegaan.
Regulering grensoverschrijdend handelsverkeer
Zoals al een aantal keren is aangegeven, is een stelsel van
collectieve verticale prijsbinding voor boeken geldend voor het
gehele Nederlandse taalgebied door het Hof van Justitie EG
strijdig geacht met art. 85 van het EG-Verdrag. Zie 5.1.3., 5.2.3.,
6.3. en 6.4.
Wettelijk depot en bibliografische informatie
Nederlandse uitgevers die werk van Vlaamse auteurs uitgeven,
hebben indirect te maken met de Belgische wettelijke depotregeling (zie 5.2.3.). Vaak verzorgt de uitgever dan het depot,
waartoe eigenlijk de auteur verplicht is. Er bestaan afspraken
tussen de Koninklijke Bibliotheken van Brussel en Den Haag
terzake van CIP-beschrijvingen. Bij het ISBN-bureau in
Culemborg worden ook voor Nederlandstalige Vlaamse uitgevers
nummers toegewezen. Bij deze zaken en toepassing van de
NUGI-code fungeert de VB VB als intermediair.
Promotie
Voorzieningen op het gebied van collectieve propaganda worden
georganiseerd vanuit de afzonderlijke delen van het Nederlandse
taalgebied. Zie verder 6.4.
Infrastructuur
Ondermeer in de schoot van de Nederlandse Taalunie (Overleg
van de Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel/ONUB)
worden gezamenlijke vraagstukken besproken.
Posttarieven
In de tarieven voor verzending van boeken behandelen België
en Nederland elkaar niet op gelijke voet.
Vanuit België geldt een hoger tarief naar Nederland dan voor
het binnenland, terwijl verzending van boeken binnen
Nederland op dezelfde wijze wordt behandeld als verzending
naar België.
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Het grensoverschrijdend postverkeer van
hinderlijk traag te verlopen.

boeken blijkt

/COB

Deze veremgmg kent tevens Belgische leden. Een van de
achtergronden bij het oprichten van de samenwerkingsorganisatie Service Boekhandels bestond in het gezamenlijk
inkopen van modern antiquariaat.
Concerns
Voornamelijk in de uitgevenJsector ZIJD tal van Vlaamse
bedrijven onderdeel van een Nederlands concern. De geringe
interesse van Vlaams kapitaal voor investeringen in boekenuitgeverijen is een van de oorzaken voor de scheve marktverhoudingen in het Nederlandse taalgebied.
Op het niveau van de boekhandel is er weliswaar een
concernverbinding (via Bührmann-Tetterode), maar dat
betekent niet dat het Nederlandse taalgebied als één markt
wordt beschouwd.
Op het vlak van de distributie is de invloed van Nederlandse
bedrijven aanzienlijk.
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6. BELEMMERINGEN OP DE NEDERLANDSTALIGE BOEKENMARKT
Om meer zicht te krijgen op de knelpunten in het verkeer op
de Nederlandstalige boekenmarkt lijkt het dienstig een aantal
aspecten van de in hoofdstuk 5 beschreven inventaris naar voren
te halen. Bovendien is een aantal factoren werkzaam dat eerder
als "vaste praktijk" of "beleid" dan als regeling is te kenschetsen:
ook die zaken verdienen afzonderlijke aandacht. Bij deze
voorlopige "evaluatie" zal de nadruk liggen op verschillen in
het boekenverkeer in de twee delen van het Nederlandstalige
gebied en daarnaast zal het accent liggen op aspecten van het
grensoverschrijdend boekenverkeer van Zuid naar Noord en
van Noord naar Zuid.

6.1.

Onderlinge
export)

marktverhoudingen

(import

en

Misschien ietwat gechargeerd maar zeker niet geheel zonder
reden wordt Vlaanderen wel eens beschreven als wingewest van
de Nederlandse uitgeverij. De omvang van de Vlaamse boekenmarkt werd in 1983 (het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar
zijn) geschat op f 477 miljoen (BF 8,2 miljard). In dat jaar was
de totale boekenomzet in Nederland f l .646 miljoen (BF 29,6
miljard).
De verhouding op de Vlaamse boekenmarkt tussen eigen
produktie en import (voornamelijk uit Nederland) ligt op 40:60.
Per deelmarkt liggen de verhoudingen iets anders. Op de
markt voor algemene boeken was in 1983 70% afkomstig uit
Nederland. De verhouding eigen produktie/import lag op de
markt voor wetenschappelijke boeken echter op 60:40; voor
educatieve boeken op 83: 17; voor stripboeken op 67:33 en voor
encyclopedieën op 10:90.
De onevenwichtige verhouding op de algemene boekenmarkt
(omzetniveau Vlaanderen 1983: BF 4, 7 miljard/ f 260 miljoen)
zal in dit hoofdstuk vooral aan de orde worden gesteld. De voor
Vlaanderen veel gunstiger verhouding op de educatieve
boekenmarkt hangt samen met het feit dat in Vlaanderen en
Nederland de onderwijsstructuur nogal verschilt. Beide landen
kennen hun eigen specifieke leerplannen, waarop over het
algemeen het beste gereageerd kan worden door Vlaamse c.q.
Nederlandse educatieve uitgevers. Hetzelfde, zij het in iets
mindere mate, gaat op voor het wetenschappelijke marktsegment.
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In Nederland is de situatie geheel anders. De invoer van
Vlaamse algemene boeken maakt nog geen 4% uit van de
algemene boekenmarkt in Nederland (wetenschappelijke boeken
minder dan 1 % en educatieve boeken 1,5% van de respectievelijke markten).
De kloof die er in dit opzicht gaapt tussen Nederland en
Vlaanderen is voor een groot deel te verklaren uit historische
oorzaken. Nederland kent een lange en rijke traditie in het
uitgeven van boeken, terwijl de eigen Vlaamse ontwikkeling
op dat gebied veel minder ver teruggaat. Voor een deel is die
achterstand terug te voeren op de langdurige overheersende
invloed van de Franse taal op het Belgische maatschappelijke
leven. Daarnaast is het feit dat Nederland (en dus ook de
Nederlandse boekenmarkt) nu eenmaal groter is, verantwoordelijk voor de ongelijke verhouding; de macht van het getal is bijna
altijd doorslaggevend.
Historische oorzaken en vaststaande gegevens zijn evenwel
hier niet het voorwerp van beschouwing. Veeleer komt het erop
aan vast te stellen welke factoren de huidige verhouding
bestendigen dan wel in de ene of de andere richting wijzigen.

De Vlaamse Boekenmarkt, Import en eigen produktle
In mln. guldens

In procenten

totaal
1983

Import

eigen
produktle

Algemene boeken
Stripboeken
Encyclopedieen
Educatieve boeken
Wetenschappelijke boeken

260
42
23
69
83

70
33
90
17
40

30
67
10
83
60

Totaal

477

60

40

Bron: Nederlandse Mediagids
Toelichting: De totale bestedingen aan boeke.n in Vlaanderen bedroeg in 1983 435 miljoen gulden, exclusief stripboeken. In Nederland werd voor datzelfde jaar dê boekenmarkt geschat op 1545 miljoen gulden (zie tabel 4.1 ). Dit
betekent dat in Nederland, met een bevolking die 2,5 maal zo groot is als de Vlaamse, 3,5 maal zoveel besteed
wordt aan boeken. België, als tweetalig land, ondergaat op het gebied van boeken een sterke invloed vanuit Frankrijk en Nederland. De Vlaamse boekenmarkt wordt voor ongeveer 60 % bepaald door import uit Nederland . Het
segment met de grootste Nederlandse import is dat van het algemene boek. Ruim 2/3 van de omzet op deze deelmarkt betreft titels van Nederlandse uitgevers . België, bekend om zijn stripuitgevers en -tekenaars (Hergé, Vandersteen), voorziet voor ongeveer 2/3 in de eigen aankopen van stripboeken. Het aandeel van Vlaamse uitgaven
op de Nederlandse boekenmarkt is naar verhouding gering: wetenschappelijke boeken minder dan 1 %; educatie ve boeken 1,5 % en algemene boeken 4 % .

102

6.2.

Verschillen in overheidsregelingen

Een in het oog springend verschil tussen Vlaanderen en
Nederland ligt op het vlak van het auteursrecht. Nederland kent
inmiddels een aantal (overigens nog verre van ideaal functionerende) speciale auteursrechtelijke regelingen met betrekking
tot de exploitatie van boeken. Die regelingen (ten aanzien van
compilatiewerken en het reprorecht) ontbreken vooralsnog in
België.
Met betrekking tot de regeling van uitgeefcontracten zijn
de verschillen minder groot, maar daarbij moet men wel
bedenken dat voor dit vraagstuk in de Nederlandse uitgeefpraktijk kennelijk aanzienlijk meer aandacht is dan in de Vlaamse.
Het laatste verschil uit zich onder andere in de grotere
normerende werking van verschillende model-contracten in
Nederland.
Het leenrecht, dat volgens velen "van nature" thuis hoort in het
auteursrecht, is in Nederland tenminste in een enigszins
acceptabele vorm geregeld. Daarbij moet worden aangetekend
dat het Nederlandse boekenvak doorgaans meent dat de
beschikbare middelen te beperkt zijn en bovendien vindt dat
een leenrechtregeling niet quasi-auteursrechtelijk opgezet dient
te worden. In Vlaanderen bestaat er terzake (nog) geen regeling
en de voorstellen in die richting zijn nog beperkter dan de
Nederlandse voorziening.
Verschillen in de literaire infrastructuur, waarop de overheid
een over het algemeen belangrijke invloed heeft, zijn in het
kader van dit onderzoek niet nader onderzocht. Voor beide
landen geldt dat vooral de aandacht voor de sociale positie van
literaire auteurs door veel belanghebbenden onvoldoende wordt
bevonden. Zowel de omvang als de continuïteit van de
ondersteuning spelen daarbij een rol. De indruk is gewekt dat
de perspectieven voor Nederlandse auteurs wat gunstiger zijn
dan voorheen.
In verband met het letterenbeleid in beide landen heeft de
Nederlandse Taalunie de laatste jaren een aantal initiatieven
ter bevordering van het grensoverschrijdend literair verkeer
genomen.
Op bibliografisch gebied moet worden gewezen op het
ontbreken van een Wettelijk Depotregeling in Nederland. Op
het stuk van de bibliografische voorzieningen bestaat er wel
betrekkelijk veel samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen.
De historische ontwikkeling van overheidsregulering van
het openbaar bibliotheekwerk is niet geheel vergelijkbaar. In
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Nederland werd aan het eind van de jaren zestig overgegaan
tot een grootscheepse uitbouw van de openbare bibliotheekvoorzieningen. De groei van het aantal leden heeft volgens velen,
waaronder de opstellers van het rapport "Het algemene boek,
een ontwikkelingsschets" (rapport in het kader van het project
Lange Termijn Verkenning, uitgevoerd in opdracht van de
Structuurcommissie Boekenbranche), een remmende invloed
gehad op de verkoop van boeken.
Het aankoopbeleid van openbare bibliotheken staat
inmiddels enigszins onder druk, hetgeen vooral ten koste zou
gaan van het "moeilijke boek". Zeker is in ieder geval dat een
toename van het aantal uitleningen grotendeels gelijk opging
met een afname van het aantal aankopen van boeken.
Onderstaande grafiek moge enig licht werpen op de relatie
tussen het kopen en het lenen van boeken in Nederland.
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In Vlaanderen werd in 1978 een ander wettelijk kader gekozen
voor de inrichting van het openbaar bibliotheekwerk. Implementatie van het Decreet Nederlandstalig openbaar bibliotheekwerk
1978 verloopt nogal moeizaam. De voorgaande wet uit 1921
bood daarentegen een "werkbaar kader, dat goede resultaten
opleverde", zo stellen de Vlaamse branche-organisaties. In
onderstaand staatje is een vergelijking gemaakt tussen de
situatie in Nederland en Vlaanderen.

Bibliotheekwerk Vlaanderen/Nederland
Vlaanderen Nederland Vlaanderen Nederland

1987

1987

1988

1988

Uitleningen
Fiction
Non-fiction
Jeugdl)

37%
23%
40%

78%
22%

34,3%
25,1%
40,6%

78%2)
22%2)

Gebruikers
Jeugd1l
Volwassenen

33%
67%

28%
72%

34%
66%

51,3%
48,7%

Aantal boeken
per gebruiker
per inwoner

14,3
2.9

9,5
2,7

14,3
2,8

9,6
2,8

Aantal uitleningen per gebruiker
Leners per 1000 inwoners

29,7
203

40,1
288

30,0
197

40,8
288

1) Voor Vlaanderen Jeugd tot 14 jaar/ Voor Nederland Jeugd t/m 17 jaar
2) Uitleningen cijfers 1987

Bron: C. v. Baelen
Toelichting: Per inwoner is het aantal beschikbare boeken in de openbare bibliotheek in Vlaanderen hoç
Nederland. Het aantal ingeschreven gebruikers ten opzichte van de totale bevolking is in Vlaanderen
Nederland 29%.
De Nederlandse gebruiker leent gemiddeld 40 boeken, de Vlaamse bibliotheekbezoeker 30 boekeri per
In 1983 was het aankoopbudget per gebruiker f 12,40 in Vlaanderen, voor Nederland in hetzelfde jaar f 1
aankoopbudget per inwoner vertoonde een nog groter verschil: in Vlaanderen f 2,20 en in Nederland
dubbele nl. f 4,30.

Er is dus cijfermatig wel enig verschil in het voorzieningenniveau, met name op het punt van het aankoopbudget. Voorzover
men de aankopen door bibliotheken als bevorderend voor het
boekenverkeer wil aanmerken, valt de situatie in Nederland
iets gunstiger uit.
Wat de inkoop van boeken door bibliotheken betreft is er
verder op het niveau van uitgeverij en boekhandel een
belangrijk verschil tussen Nederland en Vlaanderen. De Vlaamse
Bibliotheek Centrale (VBC) vervult hierbij een veel
belangrijke functie dan de Nederlandse Bibliotheek
(NBD). Een en ander heeft gevolgen voor de contacten
boekhandel en bibliotheek (vooral op het gebied van
voorwaarden) en evenzeer voor de verhouding tussen

en bibliotheek (vooral in verband met de aanbieding van titels,
die centraal geadresseerd doeltreffender zal zijn).
Gezien de hierboven geschetste marktverhoudingen raken
deze zaken overigens zowel de Vlaamse als de Nederlandse
uitgeverijen. De boekhandel heeft uiteraard alleen te maken
met het beleid van het eigen land.
De problematiek van de vaste boekenprijs kan in beide landen
niet op evenveel aandacht van overheidszijde rekenen. De
Nederlandse overheid lijkt meer overtuigd te zijn van zin en
betekenis van een systeem van collectieve verticale prijsbinding
in het boekenvak. Daarbij moet men echter wel bedenken dat,
ofschoon handhaving van de vaste boekenprijs in Vlaanderen
primair de zorgplicht is van de nationale overheid, deze in sterke
mate afhankelijk is van de houding die de EG terzake inneemt.
Een extra hinderpaal in Vlaanderen bestaat in de min of meer
federale Belgische staatsinrichting. De verticale prijsbinding
voor het Nederlandstalige boek is immers zowel een culturele
kwestie (dus van de Vlaamse Gemeenschap) als een economisch
vraagstuk (en dus een zaak van de nationale regering).
In Nederland heeft de overheid in de afgelopen tien jaar
aanzienlijke steun gegeven aan de uitvoering van een aantal
structuurverbeteringsprojecten in het boekenvak. Vergelijkbare
initiatieven hebben in Vlaanderen tot nu toe niet plaatsgevonden. Aandacht voor de structuur van de Vlaamse boekenmarkt
is volgens velen niettemin dringend nodig, zeker gezien tegen
de achtergrond van de marktverstorende ontwikkelingen die
algemene boekhandel en uitgeverij overal bedreigen.
Samenvattend zijn er tamelijk grote verschillen aan te
treffen in de houding van de respectieve overheden ten aanzien
van het boekenvak. Het lijkt gerechtvaardigd te stellen dat de
Nederlandse overheid .zich door de bank genomen wat
toeschietelijker en aandachtiger opstelt dan de Belgische en
Vlaamse overheden

6.3. Infrastruètuur
De infrastructuur in het boekenvak, waaronder hier wordt
verstaan het samenstel van branche-organisaties en branchevoorzieningen, speelt een belangrijke rol bij het functioneren
van de boekenmarkt. In Nederland bestaan er twee werkgeversorganisaties: de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond
(KNUB) en de Nederlandse Boekverkopersbond (NBB). Naast
deze horizontale belangenorganisaties is er een overkoepelend
verticaal verband: de Vereeniging ter bevordering van de
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belangen des Boekhandels (VBBB ), waarin bijna alle deelnenièrs
aan het boekenverkeer - uhgevers, boekverkopers, importeurs
en grossiers - onder één dak zijn verenigd. De specifieke
behartiging van (soms tegenstelde) belangen is vooral een taak
van KNUB en NBB. De Vereeniging houdt zich met name bezig
met regulering van het handelsverkeer; onderzoek en documentatie (Stichting Speurwerk, voorlichting (Boekblad) en
vakopleiding (Vakopleiding Boekenbranche). Collectieve
propaganda is een zaak van de Stichting CPNB, waarin KNUB
en NBB deelnemen. Tenslotte moeten worden genoemd het
Centraal Boekhuis en het Nederlands Bibliotheek en Lektuur
Centrum (NBLC).
De organisatiegraad van het Nederlandse boekenvak is
bijzonder hoog te noemen en het scala van voorzieningen is zeer
uitgebreid. De status van de verticaal georganiseerde Vereeniging is in hoge mate afhankelijk van het voortbestaan van het
stelsel van collectieve verticale prijsbinding; de regulering van
het handelsverkeer is in veel opzichten het cement van de VBBB.
In Vlaanderen bestaan er drie horizontale belangenorganisaties: De Algemene Vlaamse Boekverkopersbond (AVBB), de
Vlaamse Uitgevers van Nederlandstalige boeken (VUNB) en
de Bond van Alleenvertegenwoordigers van Nederlandstalige
Boeken (BANB ). De drie bonden zijn verenigd in een overkoepelend verband: de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse
Boekwezen (VB VB ). De VB VB is geen organisatie voor
individuele leden en bedrijven, maar een confederatie van de
genoemde bonden, die paritair deelnemen in de besluitvorming
en de bestuursorganen. De VB VB verzorgt de centrale
administratie voor AVBB en VUNB, terwijl de BANB secretariaatswerkzaamheden zelf afhandelt. Verder behoren de
collectieve propaganda (o.a. Boekenweek en Boekenbeurs) en
de uitgave van het vakblad Tijdingen tot het takenpakket van
de VB VB. De VB VB vervult een belangrijke taak op het punt
van de bibliografische informatie; voor veel boekhandelaren
is het secretariaat van de VB VB "de (eerste en) laatste redding
van hopeloze zoektochten", zoals het onlangs in Boekblad werd
omschreven (Boekblad no. 6/1989). De organisatiegraad van
het Vlaamse boekenvak is hoog waar het uitgevers en importeurs
betreft, maar betrekkelijk laag en wisselend waar het de
boekhandel aangaat. In vergelijking met Nederland is de
structuur op het gebied van de vakopleiding beperkt en
ontbreken voorzieningen op het vlak van onderzoek, documentatie en bedrijfsinformatie.
Zoals bekend is regulering van het handelsverkeer in
Vlaanderen een moeilijke zaak. Het blijkt een zware opgave
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om - tegen de klippen van felle prijsconcurrentie en hevige
onderlinge belangenstrijd op - tot grotere professionalisering
en uitbreiding van activiteiten en voorzieningen te komen. Mede
door het gebrek aan saamhorigheid in de branche en door de
relatief zwakke economische kracht van het Vlaamse boekenvak
zijn de beschikbare financiële middelen niet toereikend voor
een organisatie- en voorzieningenniveau dat zich laat vergelijken met het Nederlandse equivalent. De Vlaamse infrastructuur
zou versterkt kunnen worden door ondermeer de totstandkoming van een prijsbinding voor het gehele Nederlandstalige
gebied en door samenwerking met de Nederlandse branche-organisaties op verschillende gebieden, zoals opleiding, onderzoek
en informatievoorziening. Professionalisering en de bereidheid
tegengestelde eigen belangen ondergeschikt te maken aan
gemeenschappelijke zijn daarbij van wezenlijk belang, zo wordt
vaak betoogd.

6.4.

Grensoverschrijdende marktbenadering

In marketing-theorieën wordt het functioneren van de markt
(kopers en potentiële kopers van bepaalde produkten) wel
beschreven aan de hand van de zogenaamde vier P's: produkt,
prijs, promotie en plaats. Deze vier aspecten van de marketinggedachte kunnen ook bij een kenschets van de Nederlandstalige
boekenmarkt als uitgangspunt dienen. Hier zal uiteraard de
nadruk liggen op de benadering van de markt vanuit Nederland
naar Vlaanderen en vanuit Vlaanderen naar Nederland. Het
is duidelijk dat in verband met de vier elementen van de
marktbenadering allerlei regelingen, al of niet afkomstig van
de overheid, een rol spelen. Op een aantal niet onbelangrijke
uitzonderingen na heeft die regelgeving evenwel een beperkte
invloed op de structuur van de boekenmarkt.
Produktontwikkeling

Een uitgever kan zich bij de keuze voor een uitgave laten leiden
door de kwaliteiten van het manuscript zonder zich te bekommeren om de afzetmogelijkheden en meer in het bijzonder de
behoefte van de consument (produktgerichte benadering).
Aangenomen echter dat een uitgever een meer marktgerichte
benadering kiest - en veel andere keus zal hij tegenwoordig niet
meer hebben - dan zal hij moeten afgaan op signalen van
boekenconsumenten. Dit "consumentisme" is op de Nederlandstalige boekenmarkt niet altijd een eenvoudige zaak en in dat
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opzicht lijkt de Belgisch-Nederlandse grens een reële betekenis
te hebben.
In beide delen van het Nederlandse taalgebied stemmen
uitgevers vaak desbewust en met reden hun aanbod af op de
"eigen markt" of zelfs een regionaal deel ervan. Afhankelijk van
de aard van de uitgave is een beperking tot een deel van het
Nederlandse taalgebied evenwel nietaltijd logisch of verstandig.
In een aantal gevallen, bijvoorbeeld waar het bellettrie betreft,
kan er met dat doel natuurlijk niet worden "gesleuteld" aan een
manuscript. Maar vaak, met name bij non-fictie uitgaven, is het
van belang dat men zich reeds in de fase van de produktontwikkeling realiseert dat consumenten in het Nederlandse
taalgebied verschillende behoeften hebben. Een in Vlaanderen
vaak gehoorde klacht is dat Nederlandse uitgevers Vlaanderen
al in deze fase als een additionele markt beschouwen. Betrekkelijk weinig bewerkelijke aanpassingen en aanvullingen blijven
dikwijls geheel onnodig achterwege, ofschoon er op dit punt
volgens sommigen wel enige verbetering is te bespeuren.
Bevorderlijk voor een betere Nederlandse afstemming op de
Vlaamse markt is het feit dat ook Vlaamse uitgeverijen deel
uitmaken van hetzelfde concern, dan wel het onderhouden van
een goede verstandhouding met importeurs en vertegenwoordigers. Hierbij moet men volgens sommige gesprekspartners wel
bedenk.en dat een aantal uitgaven zich per se niet leent voor
verspreiding op de Vlaamse markt. Bovendien kan de moeite
die moet worden gedaan voor bijvoorbeeld een co-produktie
vaak alleen gecompenseerd worden door een bestseller-succes,
zo meende een Nederlandse uitgever.
Bijkomend en niet te onderschatten probleem, dat overigens
ook Vlaamse uitgevers in Vlaanderen parten speelt, is het
gebrek aan onderzoeksgegevens die enig licht werpen op de
behoeften van de consument.
De kwaliteit van Vlaamse uitgaven is vaak onderhevig
geweest aan Nederlandse kritiek. Het verwijt dat Vlaamse
uitgaven niet goed verzorgd zouden zijn, lijkt niet terecht. Zo
hebben Vlaamse grafische bedrijven een internationaal zeer
goede reputatie verworven. Het vooroordeel is hiermee nochtans
niet geheel uit de wereld.
Gezien de relatief zwakke economische positie van de
Vlaamse uitgeverij zullen produkten die geschikt zijn voor het
gehele Nederlandse taalgebied (zoals literaire vertalingen)
meestal in Nederland worden uitgegeven. De actieradius is
daarom uit dien hoofde al beperkter dan de Nederlandse.
Daarnaast wordt wel gezegd dat Vlaamse uitgevers dikwijls te
produktgericht werken. Op een aantal manieren wordt soms
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met succes aansluiting op de Nederlandse markt verkregen. Een
uitgeverij als Lannoo, die zich in Nederland laat vertegenwoordigen door Unieboek, pleegt regelmatig overleg over de
verkoopmogelijkheden van haar fonds in Nederland. Daarnaast
kunnen ook co-produkties, al of niet in concernverband, veel
effect sorteren. De verbondenheid met een Nederlands
uitgeverijconcern kan op het vlak van produktontwikkeling
voordelen bieden. Dat hoeft niet te betekenen dat Nederlandse
correctoren een Vlaams werk eerst onder handen nemen (bij
literaire uitgaven is zo'n stap zelfs discutabel). Het gaat hierbij
vooral om het vruchtbaar uitwisselen van marktgegevens die
vanuit een positie over de grens moeilijker onderkend worden.
Waar het Vlaamse uitgavenprogramma overigens wel
afgestemd is op de Nederlandse markt, is succes echter nog niet
verzekerd. Andere factoren, zoals bepaalde moeilijk uitroeibare
vooroordelen, geven kennelijk de doorslag. Niettemin vonden
verschillende gesprekspartners dat de onmiskenbaar toe ge nomen
kwaliteit van Vlaamse uitgaven de kansen op de Nederlandse
markt verhoogt.
Tenslotte geldt voor veel Vlaamse uitgevers op de
Nederlandse :markt dezelfde handicap als voor veel kleine
Nederlandse uitgevers: op een markt waarop het aanbod te groot
is, wordt het extra moeilijk voet aan de grond te krijgen. Deze
belemmering laat zich vooral gevoelen in de boekhandel en
speelt in mindere mate een rol bij de aankoopbeslissingen van
het bibliotheekwezen en de individuele consument.

Prijsbeleid
Boeken zijn van oudsher het belangrijkste middel voor
overdracht van kennis en ideeën. Als zodanig vervullen zij een
belangrijke maatschappelijke functie. Het is derhalve van belang
dat boeken onbelemmerd kunnen worden geproduceerd en in
zo breed mogelijke mate en op zo veel mogelijk plaatsen voor
het publiek bereikbaar zijn. De beschikbaarheid van een breed
assortiment op een groot aantal plaatsen wordt bereikt door
het stelsel van verticale prijsbinding.
In Nederland wordt dit stelsel zorgvuldig - met actieve steun
van de overheid - in stand gehouden. In Vlaanderen functioneert
de collectieve verticale prijsbinding niet :meer. Het verbieden
van de Vlaams-Nederlandse Overeenkomst door het Hof van
Justitie van de EG, waardoor de grensoverschrijdende werking
van de prijsbinding teniet is gedaan, heeft de vaste boekenprijs
in Vlaanderen illusoir gemaakt.
Dit verbod klemt vooral omdat een belangrijk deel van de
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Vlaamse algemene boekenmarkt wordt gevormd door uit
Nederland geïmporteerde boeken. Levering van Nederlandse
boeken aan Vlaamse afnemers via een andere weg dan het
kanaal van de officiële importeur (ook wel alleenvertegenwoordiger of monopoolhouder genoemd) noemt men parallelle
importen. Parallelle import kan voordeliger zijn dan officiële
import. Het verschijnsel geeft in Vlaanderen de mogelijkheid
tot scherpe prijsconcurrentie; het financiële voordeel schept
immers ruimte de consumentenprijs te verlagen.
Parallelle importen lopen via Nederlandse groothandels.
De cash & carry leveringen aan Belgische afnemers door
bijvoorbeeld Scholtens Boek in Sittard, waarvan de omvang
aanzienlijk heet te zijn (naar schatting BF 80-90 miljoen/
f 4.3-4.8 miljoen netto), geschieden tegen duidelijk voordeliger
voorwaarden dan de leveringen via officiële importeurs. Het
prijsverschil ontstaat gedeeltelijk doordat officiële importeurs,
otn ruimte te scheppen voor reclame en promotie, afrekenen
tegen een eigen omrekeningskoers voor de Belgische frank. De
leveringen door een Nederlandse grossier worden echter
afgerekend in Nederlandse guldens, waarvoor de gewone
wisselkoers geldt. De berekeningswijze van de alleenvertegenwoordigers maakt Nederlandse boeken die door hen worden
geleverd in Vlaanderen ca. 4 á 5% duurder dan in Nederland
(in tegenovergestelde richting geldt overigens hetzelfde).
Daarenboven plegen importeurs te leveren tegen een korting
die wat lager ligt dan de korting die groothandels in Nederland
geven. Dat margeverschil wordt door de officiële importeurs
eveneens nodig geacht om de kosten van de importeursactiviteite n te dekken. Tezamen maken koersverschil en margeverschil
levering door Nederlandse groothandels aantrekkelijk voor
Vlaamse boekverkopers uit de grensstreek en kennelijk ook voor
Vlaamse boekhandelaren die wat verderweg hun bedrijf
uitoefenen.
Het voordeel wordt nog groter door samenwerking op
inkoopgebied, een figuur die men op beperkte schaal in
Vlaanderen kan aantreffen (Service Boekhandels). Door
sommige boekhandelaren (zoals de FNAC-vestigingen) wordt
er over de hele linie van het (brede) assortiment gewerkt met
korting op de door de uitgever gepubliceerde verkoopprijs. Het
is overigens moeilijk vast te stellen dat FNAC betrokken zou
zijn bij enige vorm van parallel-import vanuit Nederland.

De meningen over discountpraktijken in Vlaanderen lopen
nogal uiteen. Vrijwel niemand echter zal gelukkig zijn met het
regelrecht "dumpen". Aan de andere kant is wel gesuggereerd
dat met de komst van additionele kanalen - discounters - het
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boekenvak in Vlaanderen juist een grote vlucht zou hebben
genomen. En weer anderen menen dat de activiteiten van
bijvoorbeeld FNAC in elk geval veel boekhandelaren wakker
hebben geschud. Bovendien zou het niet vaststaan dat het
kortingenbeleid van FNAC rechtstreeks slachtoffers in de
boekhandel heeft geëist. Daar stellen anderen weer tegenover
dat zelfs als dat negatieve effect zich niet heeft voorgedaan, de
onrust aan het prijzenfront de sfeer rond het boek wel heeft
bedorven; het imago bij het publiek zou er ernstig onder te
lijden hebben. De Nederlandse Taalunie heeft overigens een
onderzoek laten verrichten naar de effecten van het ontbreken
van een prijsbindingsregeling in Vlaanderen.
Het handhaven van een stelsel van verticale prijsbinding
in het boekenvak staat of valt onder meer met een "communis
opinio" over het belang van de vaste boekenprijs, zoveel is
duidelijk. In Nederland is er terzake een brede overeenstemming, al zijn niet alle belangen in het vak gelijk.
Het feit dat in Vlaanderen de prijsbinding niet gehandhaafd
kan worden (grensoverschrijdende prijsbinding is immers
rechtens niet afdwingbaar) heeft een grote scheiding der geesten
veroorzaakt.
Er is wel gesteld dat bij ontstentenis van een effectief Vlaams
steJsel van collectieve verticale prijsbinding in elk geval de
discipline opgebracht moet worden de spiraal van prijsconcurrentie te doorbreken. Die visie gaat ervan uit dat discount
weliswaar niet is tegen te houden, maar dat het dan wel in het
belang van velen is een uiterste grens af te spreken. Behalve
het overeenkomen van zo'n "bodemprijs" zou het bovendien
noodzakelijk zijn de problematiek van kortingen meer als
onderdeel te beschouwen van het gehele complex van leveringsvoorwaarden. In dat ve:rband moet men denken aan vervoerskosten, betalingstermijnen en dergelijke. Verder zou er meer begrip
moeten zijn voor het feit dat importeurs nu eenmaal ook betaald
moeten worden voor de aanzienlijke commerciële taken,
waarvoor ze zich zien gesteld. De groothandel via welke
parallelle importen verlopen, hoeft dat soort kosten immers
niet te maken maar profiteert wel van de (noodzakelijke)
inspanningen die door officiële importeurs worden verricht.
In het kader van de problematiek van de grensoverschrijdende verticale prijsbinding is ook bespreking van de zogenaamde
"U-bocht constructie" van belang. In een kort geding tussen
Maxis te Muiden (onderdeel van KBB) en de Vereeniging, samen
met een vijftal Nederlandse uitgevers verbood de president van
de Amsterdamse Rechtbank Maxis "nog boeken te verkopen
beneden de door de uitgevers vastgestelde prijs of strijdig met
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de leveringsvoorwaarden van de uitgevers voor zover Maxis de
betrokken boe.ken niet aantoonbaar buiten Nederland had
gekocht (derhalve gebruik makend van de zogenaamde parallelle
import)". (Witboek vast.e boekenprijs, Nederlandse Taalunie
Voorzetten 12, Den Haag, 1987., p. 15).
Reële re-import is volgens deze rechterlijke uitspraak, die
uiteindelijk ook in cassatie overeind bleef, dus wel toegestaan,
terwijl fictieve uit- en invoer (de "U-bocht constructie")
daarentegen verboden is. Hiermee is prijsonderbieding in
Nederland, gebruik makend van import van Nederlandse boeken
vanuit Vlaanderen, dus niet geheel onmogelijk. Deze situatie
wordt als een latente bedreiging van de vaste boekenprijs in
Nederland gezien.
Promotioneel beleid

Verkoopbevordering is een wezenlijk onderdeel van de
marktbenadering. Promotionele middelen worden gebruikt door
uitgevers en boekverkopers. Behalve promotie op min of meer
individuele basis is enigerlei vorm van collectieve propaganda
onontbeerlijk.
In relatie met de boekhandel bestaat in Nederland het
verschijnsel van de aanbiedingsbeurzen, waarmee de effectiviteit
van de inkoop in hoge mate is gediend. Aan de ene kant zijn
er beurzen van inkoopcombinaties (Libris, Parnassus),
warenhuizen en boekhandelsketens. Aan de andere kant
organiseert de KNUB regionale inkoopbeurzen, waaraan in
principe alle KNUB-leden, aangevuld met een aantal niet-KNUB
leden deelnemen. Daarnaast wordt natuurlijk ook gebruik
gemaakt van vertegenwoordigers die boekhandels persoonlijk
bezoeken. Andere verkoopmethoden (telefonische en schriftelijke verkoop , "rack-jobbing" enz.) komen hier niet aan de orde.
In Vlaanderen daarentegen kent de boekhandel nauwelijks
aanbiedingsbeurzen naar Nederlands model (m.u.v. de Service
Boekhandels). Het persoonlijk bezoek van vertegenwoordigers
is hier dus veel belangrijker. Waar het algemene boeken betreft
is de rol van de importeur van Nederlandstalige uitgaven van
grote betekenis; de Nederlandse aanwezigheid op de Vlaamse
markt is immers zeer nadrukkelijk. In een recent Boekblad-artikel (Boekblad no. 46/1988) is uitgebreid ingegaan op de taken
van de Vlaamse importeurs. Importeurs houden zich behalve

met fysieke distributie tevens bezig met een reeks van
commerciële activiteiten ten behoeve van Nederlandse uitgevers.
De taak omvat ondermeer het aanbieden van titels, promotiewerkzaamheden (adverteren, persinformatie, acties met
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boekhandel), informatie aan tussenhandel en particulieren over
beschikbaarheid enz., selectieve benadering van institutionele
afnemers en speciaalzaken en informatievoorziening aan de
opdrachtgevers. Een goede uitoefening van de commerciële
taken van de importeur staat of valt met een goede communicatie met de Nederlandse opdrachtgevers. Hieraan blijkt het nogal
eens te schorten, al is er volgens verschillende gesprekspartners
soms wel verbetering te bespeuren (een enquete naar een en
ander lijkt dienstig). De vermenging van distributiewerkzaamheden en commerciële taken staat zoals bekend op de helling. De
hoge kosten van een kleinschalige distributie hebben inmiddels
al geleid tot een gedeeltelijke splitsing van taken; distributiecentra als Libridis en Distybo hebben een aanzienlijk marktaandeel
in handen gekregen. Hoe een en ander in de praktijk voor de
importeurs zal uitpakken, is moeilijk te voorspellen. Voor de
marktbenadering van Noord naar Zuid is het in elk geval
essentieel dat bij uitvoering van commerciële taken vooral de
Vlamingen zelf worden ingezet. "Afstandsbediening" blijkt op
te veel hindernissen te stuiten.
De Vlaamse benadering van de Nederlandse markt blijkt
op dit terrein weer heel andere en vooral meer problemen te
kennen. Al kan . aanbieding in veel gevallen doeltreffender
verlopen (de Nederlandse boekhandel is immers meer geconcentreerd), dan nog is het uiterst moeilijk de boekhandel te
bewegen tot inkoop van Vlaamse uitgaven. Anders dan
consumenten gaat de boekhandel vaak af op de gevestigde
reputatie van een imprint. Ten aanzien van veel Vlaamse
uitgaven is de boekhandel bovendien nog steeds bevooroordeeld.
Om dit soort barrières te slechten, zou eigenlijk een extra
inspanning op het gebied van verkoopbevordering nodig zijn.
Omdat de meeste Vlaamse uitgeverijen te kleinschalig zijn om
er een eigen vertegenwoordiger op na te houden, is het niet
gemakkelijk de aandacht van de Nederlandse boekhandel te
vergroten. De Nederlandse bibliotheken daarentegen lijken
eerder dan vroeger geneigd Vlaamse uitgaven in hun bestand
op te nemen. Het maakt overigens verschil of een Vlaamse
uitgever verbonden is met een Nederlands concern. Zo kan de
literaire uitgeverij Dedalus, onderdeel van Singel 262, overigens
met behoud van een zelfstandig fondsbeleid, gebruik maken
van de marketing-faciliteiten van het Nederlandse uitgeverijbedrijf. Ook in dergelijke constructies blijft het succes van Vlaamse

uitgaven afhankelijk van de aandacht die de Nederlandse media
deze wensen te geven. De "free publicity" is een onzekere maar
onmisbare factor in de verkoop. Het binnendringen op de
Nederlandse markt is een kwestie van lange adem; het lijkt erop
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dat de momenten van zaaien en oogsten ver uit elkaar liggen.
Vlaamse uitgeverijen met een langere traditie op de Nederlandse markt, zoals Lannoo, hebben dan ook een grote voorsprong.
Een bijkomend probleem kan nog zijn dat succesvolle Vlaamse
auteurs na verloop van tijd onderdak zoeken bij een Nederlandse
uitgeverij. Alleen een zeer sterke positie op de Nederlandse
markt of hechte verbondenheid met een Nederlands concern
lijken dat mechanisme te kunnen stuiten.
Op het terrein van de collectieve propaganda zijn er
mogelijkheden om op beperkte schaal het grensoverschrijdend
boekenverkeer te bevorderen. Zo nemen ook Vlaamse uitgevers
deel aan de CPNB-manifestatie Vers voor de Pers en zijn
Nederlandse uitgevers te vinden op de Antwerpse Boekenbeurs.
De collectieve propaganda in Vlaanderen echter wordt in haar
ontwikkeling geremd door belangentegenstellingen in het
Vlaamse boekenvak. De strubbelingen rond de Boekenbeurs,
een activiteit die de boekhandel omzet zou kosten, vormen een
sprekend voorbeeld. Ondermeer als gevolg van de geringe
participatie van de Vlaamse boekhandel is het promotiemiddel
van de boekenbon in Vlaanderen lang niet zo effectief als in
Nederland. Meer aandacht voor collectieve propaganda in
Vlaanderen, al of niet in samenwerking met Nederland, staat
hoog op het prioriteitenlijstje van de branche.

Distributie
Distributie, het beschikbaar stellen van boeken aan de
consument, wordt wel beschouwd als het marketinginstrument
waaraan nog het meest kan en moet worden gesleuteld. Het
verdelen van boeken over de afzetkanalen en de zorg voor de
kwaliteit daarvan kunnen niet straffeloos worden verwaarloosd.
Het is op dit punt dat het beeld van twee gescheiden markten
binnen het Nederlandse taalgebied zich het meest opdringt. In
beide delen wordt gestreefd naar een meer efficiënte beheersing
van de boekenstroom, maar de achtergronden van het
distributievraagstuk lopen in Nederland en Vlaanderen uiteen
(Boekblad no. 41/1988). Uiteraard hangt de. distributieproblematiek innig samen met de (on)mogelijkheden van een grensoverschrijdende prijsbindingsregeling (hoewel het daarmee niet
vereenzelvigd kan worden). Het feit dat de in- en uitvoerbalans
sterk verschilt heeft bovendien ook gevolgen voor de structuur
van de boekendistributie in het Nederlandse taalgebied.
Voor export van boeken van Vlaanderen naar Nederland
gelden in beginsel dezelfde distributieproblemen als voor het
boekenverkeer binnen Nederland. Vlaamse uitgevers laten hun
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uitgaven vaak uitleveren via het Centraal Boekhuis, waardoor
deze even gemakkelijk beschikbaar zijn als vele Nederlandse
boeken. Het is natuurlijk wel de vraag hoe het eventuele
onttrekken van een deel van het titelbestand aan het Centraal
Depot gaat uitpakken voor de nabestelservice van Vlaamse
uitgaven.
Voor het boekenverkeer in tegenovergestelde richting ligt
de situatie anders. Levertijden en beschikbaarheid op zichzelf
worden al sinds jaar en dag gezien als het kernprobleem van
het Vlaamse boekenvak. Het lijkt erop dat de aanzienlijke
verbetering van de distributietechniek door gespecialiseerde
bedrijven als Distybo en Libridis de aanzet van een omwenteling
mar keren. Daarnaast hangt veel af van de plaats die importeurs
in het distributieveld gaan innemen. De houding van exporterende Nederlandse uitgevers zal tenslotte mede bepalen of een
meer doelmatige distributie van boeken in Vlaanderen tot stand
komt.
De meerwaarde van de vernieuwende initiatieven van Distybo
en Libridis liggen voor een belangrijk deel op het vlak van de
informatieservice en de vereenvoudigde bestelprocedures. De
daarvoor noodzakelijke technologische innovatie vergt echter
aanzienlijke investeringen en daarom is het twijfelachtig of op
de lange duur het aantal distributeurs om bedrijfseconomische
redenen niet zal moeten afnemen. Aan de andere kant kleven
er aan de (over)gecentraliseerde opzet van de Nederlandse
boekendistributie ook nadelen (een grote organisatie is
moeilijker te beheersen); toepassing van het Nederlandse model
in Vlaanderen ligt dan ook minder voor de hand.
De verzorging van de fijndistributie is bij dit alles nog een
hoofdstuk apart. Op dit punt bestaat in Vlaanderen nog steeds
een serviceleemte; er is geen centraal distributie-systeem. De
positie van de importeurs, die daarnaast vaak uitgever zijn,
verdient afzonderlijke aandacht. Zoals gezegd, is het takenpakket van alleenvertegenwoordigers zeer omvangrijk. Het
verzorgen van de fysieke distributie voor Nederlandse fondsen
is in veel gevallen een belangrijke bedrijfseconomische
steunpilaar, maar heeft volgens verschillende gesprekspartners
ook een duidelijke psychologische betekenis: dit werk heeft
letterlijk "iets om het lijf". De gehechtheid aan eigen magazijnen
moet natuurlijk worden afgewogen tegen de nadelen ervan. In
veel gevallen werken importeurs onder betrekkelijk riskante

condities: zo moet de importeur de voorraad vaak inkopen voor
eigen rekening. Het dan noodzakelijke gematigde voorraadbeleid, versterkt door het feit dat Nederlandse uitgevers
importeurs later en minder beleveren dan de thuismarkt, heeft

116

gevolgen voor de beschikbaarheid van Nederlandse boeken in
Vlaanderen: te vaak moet "nee" worden verkocht. De concurrentie van de parallelle importen is een bijkomende complicatie
in het werk van de monopoolhouder; juist goed lopende titels
zullen eerder buiten hem om worden ingevoerd. Indien
importeurs hun fysieke distributiewerkzaamheden grotendeels
zullen voortzetten - en daar ziet het voorlopig wel naar uit dan kan de uitbouw van een uniform geautomatiseerd
informatie- en bestelsysteem niettemin grote verbetering
brengen in de efficiency. Het staat te bezien of alle importeurs
in de huidige ontwikkeling van de markt kunnen overleven en
of specialisatie op de commerciële taken door hen als een reëel
alternatief wordt beschouwd. Laatstbedoelde figuur bestaat
onder andere in Frankrijk, waar naast distributeurs zogenaamde
"diffuseurs" zorg dragen voor de commerciële aspecten van het
verspreiden van boeken.
De aandacht van Nederlandse uitgevers voor distributie van
hun boeken in Vlaanderen is zeker niet optimaal, zo vinden
velen. Onvoldoende en laattijdige bevoorrading van importeurs
en distributiebedrijven vormen een belemmering voor het
Vlaamse boekenverkeer. De verantwoordelijkheid voor een
soepele grensoverschrijdende boekendistributie ligt voor een
niet onbelangrijk deel bij de Nederlandse uitgevers. De
Nederlands-Belgische staatsgrens is in dat verband van ondergeschikte betekenis.
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BIJLAGE I

OVERZICHT VAN REGELINGEN (NEDERLAND)

Onderstaande matrix geeft een opsomming van bevorderende en belemmerende regelingen inzake het
boekenverkeer in Nederland. De regelingen zijn gerangschikt naar onderwerp (le kolom) en vervolgens
onderverdeeld naar werkingsgebied (creatie, realisatie en beschikbaarheid). Verder wordt onderscheiden
of een regeling nationaal en/of grensoverschrijdend werkt. Tenslotte wordt aangegeven of de regeling
betrekking heeft op algemene, educatieve dan wel wetenschappelijke boeken.
Gebruikte afkortingen:
e.o.= centrale overheid
l.o.= lagere overheden
p.s. = particuliere sector

REGELGEVING - NEDERLAND

creatie

realisatie

1

beschik- !nationaal 1grens-1A=algemeen
baarheid
overE=educat.
schrijdend W=wetensch

a u t e u r s r e c h t
-Auteurswet 1912 ••••••••••••••••••••••••••••••• •X •••••••••• X ••••••••••. x.......... x.......... X••••••• A/E/'w ••••
-Berner Conventie ...•..........••••.....•..•..• •X •••••••••• X ••••••••••• X •••••••••• X .........• X •• •••• • A/E/W ••••
·Universele Auteursrecht
Conventie ....•••••..•••.••.•••.••.••••••••.••• . X•••••••••• X••••••••••• X •••••••••• x.......... X ••••••• A/E/'w ••••
-Reprobeslui t 1974 ••••••••••••••••••••••••••••• •X•••••••••• X ••••••••••• X•••••••••• X•••••••••• x....... A/E/'w ••••
-Regeling Bloemlezingen KNUB/VvL. ••••••••••••••• X •••••••••• X ••••••••••• X •••••••••• X •••••••••• X ••••••• A/E/W ••••
-Overeenkomst m.b.t. universit.
compilatiewerken KNUB/VSNU ••• ••••••••••••••••• • X•••••••••• X••••••••••• X •••••••••• X •••••••••• X••••••• A/E/'w ••••
-Overeenkomst m.b.t. compilatiewerken HBO KNUB/Ver. HBO-HBOraad •.••..•.••..••. X•......... X..•..•..•.. X•....••••• X•..•••.•.• X..•.•.. A/E/W ••••
-overeenkomst overname van teksten
KNUB/Open Uni vers i tei t .•.....•....••.••..•.••.• X...•...... X.•...•.•..• X•••.•..•.• X•••..••••• X•••.••• A/E/'w ..••

REGELGEVING - NEDERLAND

creatie

realisatie

beschik- !nationaal
baarheid

1A=algemeen
grensoverE=educat.
schrijdend W=wetensch

subsidies e.o.
-Stichting Fonds voor de
Letteren •....•.•.•..•.••••••••..•.•••.••••.... . X •••••••••••••••••••••••••••••••• • X.....•......•...••• . A ••••••
-Stichting Sc~rijvers,
·
School en Samenleving •....•.....•..•••......•• •X •••••••••••••••••••••• X •••••••••• X •••••••••• X ••••••••• A••••••
-Opdrachten op het gebied
v. literatuurhistorie WC ..••..••.•.••••••.••.. X....••..•.•..•.•....••.•.•...•..• X..•......••.....•. •A/W •••••
-Stichting tot de bevord. v.d.
Vertaling van Ned. Letterkundig Werk •••••.•..• •X •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• X ••••••••• A ••••••
-Writers in Residence (WC) .•......•••.••••..••. X••••.•.•..••...•.•..•...•••.•.•.. X•..•.•..•••.....•.•. A•••••.
-Reis- en verblijfkostenregeling
letterkund. buitenl. WC .••................... •X •••••••••••••••••• •.••••••••••••• • x.................... A••••••
-Subsidiemogelijkheden NWO •••.•.••••••••••••••.• X••••••.... X.••..••••••••••.•••••• X•••.••••...••••••••• W••••••
-WC subsidie geillustreerde
kinder- en jeugdboeken ..•...•••.••.••••••••.•.•••••..•..• . X •••••••••••••••••••••• X •••••••••••••••••••• A••••••
-WC subsidie voor letterkundige uitgaven •....•..........•••...•.••••.••.•.•••......... . X •••••••••••••••••••••• X •••••. ••••••••••••• • A••••••
-WVC subsidie voor literaire
tijdschriften ..•..••••....••..•••• .• ••••...••...••.••..•.• . X •••••••••••••••••••••• X •••••••••••••••••••• A ••••••
-Subs. EZ informatica en informaticatechnologie .........•••...•••..•.•••.••....•....•.. . X•••••••••••••••••••••• X •••••••••••••••••• A/E/W ••••
-Overige (algemene) bedrijfssubsidieregel i ngen •••••••...•..•..••••••••••••••.••....•• •X •••••••••••••••••••••• X•••••••••••••••••• A/E/W •••••
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l.o.

-Provinciale regelingen (niet
in kaart gebracht) ............................................................................................ .
-Gemeentelijke regelingen (niet
in kaart gebracht m.u.v.:) ......•••..••....•..••.••.•.••.••.................•......•.•..••••.•••..••.•.••..•.
-Stichting Amsterdams Fonds
voor de Kunst ................................... X..... -. •...•••.................... X.•...•.............. A..... .
-Jan Campert Stichting
( 's-Gravenhage) ••..•..••.•.•.•.......••..•..•... X • ••••••••••••••••••••••••••••••• • X • •••••••••••••••••• • A• •••••
overige subsidies/inkomens voorz.
( c • o • , l • o • en p. s • )
-st. Voorzieningenfonds voor
Kunstenaars (Gem.; min. SoZa) •.••.•••••...••••• X .................................. X •••••••••••••••••••• A••••••
-Ondersteuningsfonds VvL .••••..•••......•....•• •X..••.•••.•..•••.•••..•....••••••• X••••••••• .•••••••••• • A.•••••
-Stichting Fonds Schrijvers in
-Nood/Found. PEN Emergency Fund ••..•.••.•.•.... . X••••••••••••••••••••••••••••••••• X••••••••••• X•••••••• A••••••
-Stichting Willem Kloosfonds ••••...•..•....••.• •X••••••••••• ••••••••••••.••••••••• • X••• •••••••••••••••• •A••••••
-Stichting Adriaan Roland
Holstfonds ....•••••.•.•..•••......•........•.. . X ••••••••••••••••••••••••••••••••• X •••••••••••••••••••• A ••••••
-To l l ens fonds •••..•...•.•......••..•.••••.•.•..• X.................................. X•••••••••••••••••••• A••••••
-Stichting Sociaal Fonds Buna •••••••• •••••••••• • X •• •••••••••••••••••••••••••••••• • X ••••••••••• •••••••• • A••••••
-Stichting Lucas Ooms Fonds .•.•.•••.•.••....••• . X••••..••••••••••••••••••••••••••• X•••••••••••.•••••••• A••.•••
-Prins Bernhardfonds .•.•...••.••...••••.••.•••• •x................................. X•••••••••••••••••••• A••••••
-Stichting Comite voor
Zomerpostzegels ....••.................••....•. . X••••••••••••••••••••••••..••••••• X•••••••••••••••••••• A••••••
-Stichting het Parnassus fonds .•••••............ . X ••••••••••••••••••••••••••••••••• X ••••••••••••••••••• A/W •••••
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r e

p r i j z e n ............•..................... X •••••••••••••••••••••••••••••••• • X •••••••••• • X ••••••• • A••••••

b i b l i o t h e k e n

-Welzijnswet (w.o. leenrechtregeling) ••..••••..• x.......... x.......... x........... x.................. A/Ë/W •.••
- Instellingen O.B ...•.•••••..•.•.•••••••••.•...•....••••••.••••••••••• X..••••..••• X••.•••.••...••..•. A/E/W .••.
-Provinciale en gemeentelijke
subs. verordeningen •..•.•••.......•.••..•.•.•..•••.......•.......... •X ••••••••••• X •••••••••• (X) •••• . A/E/W •..•
-NBD (provisie boekhandel) ••••.....••...•••.••••••.••••..•••..••••••. . X••••••••••• X •••••••••••••••••• A/E/W ••••
f i s c a a l

-Wet op de Inkomstenbelasting •••••••••••••.••.• •X •••••••••• X •••••••••••• ••••••••• • X ••••••••••••••••• • A/E/W ••••
-Wet op de Loonbelasting ••.•...••.•....••••.••• •X ••••••••.•.• X •••••••••••••••••••••• X ••••••••••••••••• • A/E/W ••••
-Wet op de Vermogensbelasting ..••....•.•.••••.•• X••••.•.••••..•.•••..••...•..••••. X.....•...••.•.•.•. A/E/W .•••
-Wet op de Vennootschapsbelasting •••••••••..•••• X••••.•.••. X•••.•..•.•••••••.••••• X••••••••....•..•.. A/E/W •••.
-Successiewet •••••••••••••••••••••••.••.•••••••. X•••......••..•••.•.•••••••••..••. X.....•..•••••.•... A/E/W ••••
-Relevante jurisprudentie, richtlijnen en circulaires .••••••.•..•.•.•.•••...••• X....•••..• X•........•.•••.•.•.•.• X...•.•.... X....••. A/E/W .•.•
-Wet op de Omzetbelasting .••.........•.....•••• •X •••••••••• X ••••••••••• X •••••••••• X •••••••••• X •••••• • A/E/W •••.
-EG-richtlijnen harmonisatie O.B ••••••.••••••••• X •••••••••• X••••••••••• X•••••••••• X •••••••••• X•••••.. A/E/W ••••
s o c i a a l
-Sociale Verzekeringswetten ••••••••••.••••••••• •X •••••••••• x...................... X •••••••••••••••••• A/E/W .•••
-Bijz. regelingen voor zelfst.
beroepsbeoefenaren •• .•••••••••••••••••••••••••• •X•••• ••••• • x. .......... X•••••••••• X•• ••••••••••••••• • A/E/W • •••
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contracten e.d.
-Modelcontract GAU-KNUB/VvL-VvS
v.d. uitgave oorspr. Ned.tal ig .•.••••••••••••. •X••••••••.• X••••••••••••••••••••.• X•••••••••••••••••••• A••••••
-Model v.e. overeenkomst met een
instelling GEU .•..•.......•••..•..•••..•.••••. • X•••••••••• X•••••••••••••••••••••• X••••••••••••••••••• • E••••••
-Standaardcontract v.d. uitgave v.
herscheppende vert. KNUB/VvL ...•....••••..••••• X.•••.•.•.. X.•••••••.••.•.....••.• X••.•••••.....••••••• A•••••.
-CAO voor de Groep van Wetensch. en
Zelf- Importerende Boekverkopers •....••......•••••..•...•.•••..••••.•• •X •••••••••• X••••••••••••••••••• A/W •••••
-CAO voor het Boekenui tgeveri jbedri jf •••••..•••••..••...•. •X•••••••••••••••••••••• X•••••••••••••••••• A/E/W ••••
-Verordening secundaire arbeidsvoorwaarden voor de detailhandel ........••.••...•••.••...•.•••..••...•.•. •X•••••••••• X••••••••••••••••••• A/E •••••
me d e d i n g i n g
-Wet econorni sche mededinging .•..•.....•.•.••••.•••••.•.••••••••.•••••• •X •••••••••• X•••••••••••••••••• A/E/W ••••
-Alg. onverb.verkl. coll. vert.
prijsbind.syst. (1964) •.••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• X •••••••••• X •••••••••••••••••• A/E/W ••••
-Beschikking staatssecr. EZ ontheffing v. bovengen. verbod (1967) •••••••..•••••••••.•••..••••••.•.•• •X •••.• •••• • X ••••••• •••.•••••• • A/E/W ••••
-Reglement voor het Handelsverkeer van
Boeken in Nederland .•...•••.•...............••.•.•.•...•••••••.••••.• . X •••••••••• X •••••••••••••••••• A/E/W ••••
-Reclamerecht (o.m. artt. 1416a
t/m 1416c BW) ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• X •••••••••• X•••••••••••••••••• A/E/W •• ••
-EG-Verdrag (Verdrag van Rome '57) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• X •••••••••• X •••••••• X••••••••• A/E/W ••••
-Jurisprudentie Hof van Justitie EG •.••....•....••.........•.•......•• •X •••••••••• X•••••••• X••••••••• A/E/W •• ••
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d i s t r i b u t i e
-Regelingen en afspraken m.b.t.
het Centraal Boekhuis ••.•••••••.•••••..••.••••.••..•••••••••.•••.••••• X •••••••••• X•••••••••• X••••••• A/E/W ••••
-Regelingen en afspraken m.b.t.
Uitgevers Distributiecentrum .••••••••••••••••••••••••••••,••••••••..•. • X •••••••••• X •••••••••• X ••••••••• A••• •••
-Onderlinge regelingen en voorwaarden i nkooporgani sat i es •••••••••••••••••••••••••••••..•.••...••••. • X •••••••••• X •••••••••• X ••••••••• A••••••
-Onderlinge regelingen en voorwaarden boekhandelsketens •••••••••••••••••••••••••.•••••••..•.•••••••• X •••••••••• X •••••••••••••••••••• A ••••••
-PTT-tarieven boekenverzending .......................................... . X •••••••••• X •••••••••• X ••••••• A/E/W ••••

b o e k h a n d e l
-Wet Beperking Cadeaustelsel (ook uitg.) ••••••••.••••••••.••..••••••••• x•••••••••• X.•••••.••.•..••••• A/E/W ••••
-Leveringsvoorwaarden Boekenbonnen en bi jbeh. artikelen 1988 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • X •••• ••••• • X •••••••••••••••••••• A••••••
-Reglement Boekenbonclearing en
uitgifte Boekenbonnen 1988 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • X •••••••••• X •••••••••••••••••••• A••••••
-Prijzenwet (aanduiding prijzen) •••.••••••••....••.••......••.....•••• • x.......... X•••••••••••••••••• A/E/W ••••
~winkelsluitingswet •..•.•..•••.••••..••.•••.•••••••••.••••••••..••••.• . X••.••••.•. X..•...•.•••..•••.. A/E/W .•••
-Wi nkelwerkti jdenbeslui t •.•••.••••••.••.••••.•...••••.•......•...••••• • X•••••••••• X•••••••••••••••••• A/E/W ••••
-Colportagewet (ook ui tg.) •••••••••.••••••••.•••.•••••••.•••.•..•••••• • X ........... X ••• •.••••••••••••• • A/E/W ••••
w e t t e l i j k depot e.d.
- ISBN-procedure .•••••••••••••.•••....•••••••.•••.•••••••••• X••••••••••• X•••••••••• X•••••••••• X••••••• A/E/W ••••
-c IP-procedure .•••••••••••••.••.••••.•.•••.•••••••••••••••• X•••••..•••• X••••••.•• •X •••••••••••••••••• A/E/W ••••
-NUGI -Code .•....••.••.•••.•..••..•.••..••..•.••••••••••••. • X ••••••••••• X •••••••••• X •••••••••••••••••• A/E/W ••••
-NBC-afspraken .••.•••...••....••.•••••....••••••••••.•••••• X••.•.••.••• X•••••.•••. X•••••••••.••.••••. A/E/W ••••
-Regl. Handelsverkeer art. 16 ••••••••••••••••••••••••••••••• X••...•••••• X•.••••..•. X•••••••••••.•.••••.. A/E/W ••••
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p r o mo t i e
-Collectieve propaganda voor
het Nederlandse Boek ..........•.....•..........•.......... X........... X.......... X.................... A..... .

i n f r a s t r u c t u u r *
-Branche-organisaties •..•.••.•••••••••••••••.••••••..•.••• •X..•........ X.•...••... X..••...•.. X....... A/E/W .•..
·Branche-voorzieningen .................•................... X........... X...•.•..•. X.......... X....... A/E/W ... .

*

Bedoeld worden hier bijvoorbeeld Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, Vakopleiding
Boekenbranche, Boekblad, Stichting Speurwerk enz.

OVERZICHT VAN REGELINGEN (VLAANDEREN)

BIJLAGE Il

Onderstaande matrix geeft een opsomming van bevorderende en belemmerende regelingen inzake het
boekenverkeer in Vlaanderen.
De regelingen zijn gerangschikt naar onderwerp (le kolom) en vervolgens onderverdeeld naar
werkingsgebied (creatie, realisatie en beschikbaarheid). Verder wordt onderscheiden of een regeling
nationaal en/of grensoverschrijdend werkt. Tenslotte wordt aangegeven of de regeling betrekking heeft
op algemene, educatieve dan wel wetenschappelijke boeken.
NB. Onder de categorie "nationaal" wordt hier begrepen: beperkt tot Vlaanderen c.q. België.
Gebruikte afkortingen:
e.o.= centrale overheid (Gemeenschap en nationaal)
l.o.= lagere overheden
p.s. = particuliere sector
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t

-Auteurswet 1886 ...••.•...•.••...••••••••••••.• . X •••••••••• X ••••••••••• X •••••••••• X •••••••••• X••••••• A/E/W ••••
-Berner Conventie •••......•.....••.••.•..••••••. X ••••••••• • X ••••••••••• X •••••••••• X•••••••••• X••••••• A/E/W ••••
-Universele Auteursrecht
Conventie .•....•••...•••••••.•.••••••••••••••. •X•••••••••• X ••••••••••• X •••••••••• X•••••••••• X••••••• A/E/W ••••
-Wetsvoorstel tot wijziging Aw.
18 juli 1987 (Lal lemand c.s.) •••.•.•••••••.... •X •••••••••• X ••••••••••• X •••••••••• X•••••••••• X ••••••• A/E/W ••••
(alg., contr. compil.werken)
-Wetsvoorstel tot wijziging Aw
10 maart 1988 (de Serrano c.s.) ....••••••.••.• . X •••••••••• X ••••••• • .• •• X •••••••••• X••••• •••• • X••••••• A/E/W ••.•
(reprografie)
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subsidies e.o.
-Toelagen aan schrijvers
(Min. Vl .Gem.) ...•..•••.••...•.•••••••••••...•• X.•..•.••..•.••....•.••.•......••• X•..•.••....••..•.••. A.•..•.•

-Toelagen ter verspreiding v.d.
Ned. Letteren (Min. Vl .Gem.) •...••••••••••.•••. . X ••••••••••••••••••••••••••••••••• X •••••••••••••••••••• A•••••••
-Toelagen lezingen door schrijvers
(Min. Vl • Gem. ) ..•.•.•••.••.•••.•••••••••••••.•• X• •.•.•.•..••••••••••.•..........• X•.••..•...•.•••.•... A• •..•••
-Toelagen literaire tijdschriften
(Min. Vl .Gem.) ...•....•.••.••.•••••••••••••••. . X.••..•••••••.••••.•.•.••••..••••• X...••.••••.•...•.••• A•••••••
-Subsidies voor schrijvers
(Nationaal Fonds voor de Letterkunde) •••••••. . X ••••••••••••••••••••••• ••••••• ••• X •••••••••••••••••••• A•••••••
-Stichting voor Vertalingen ••..••••••••••••.•• •X •••••••••• X •••••••••••••••••••••••••••••••••• X •••••••• A•••••••
-Aankoopregeling boeken
( Mi n . Vl • Gem. ) ••.••...•.•.•••.••.••.••••..•••....•••...••• X •••••••••••••••••••••• X •••••••••••••••••••• A•••••••
-Toelagen literaire tijdschriften
(Min. Vl. Gemeenschap ••.••••.•.•.•..•••••••.•••••••.••..... X•••••••••••••••••••••• X •••••••••••••••••••• A•••••••
-Aankoopregeling boeken
(Nationaal Fonds voor de Letterkunde) .••••••..•........• •X ••••••••••••••••••••• • X•.••.••.••.•••.•.•• •A•••••••
-Ondersteuning Literaire en Culturele
tijdschriften (Nat.Fonds v.d. Letterkunde) ••••••••••••••. x•••••.•••••••••••••..• X.•••••••••.•••••.••• A•••••••
subsidies l.o.
-Provinciale regelingen (niet
in kaart gebracht) ••••••...•••••••••.••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••..•••••.••••••••••••••••••••
-Gemeentelijke regelingen (niet
in kaart gebracht) ••••.•••••••••••..••••••••.••••.••.•••••.••••••••••••..•••••.•••••.•••••••.••••••••••••••••
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t e r a
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creatie
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tie
baarheid
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schrijdend W=wetensch

r e

prijzen ......•....•••...•••..••••.•..•.• X •••••• ., •••••••••••••••••••••••••• X ••••••••••• X •••••••• A••••••
b i b l i o t h e k e n

-Ontwerp decreet houdende .....•••••••.......... •X•••••••••• X•••••••••• X••••••••••• X•••••••••••••••••• A/E/W ••••
vestiging van een leenrecht
-Decreet Nederlandstalig openbaar
bibliotheekwerk 1978 •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• • X ••••••••••• X •••••••••••••••••• A/E/W ••••
-Provinciale en gemeentelijke
regelingen ..•.•......••••••.•..•••..••........••..••.....••••.•.•... •X ••••••••••• X •••••••••••••••••• A/E/W ••••
f i s c a a l

-Wet op de Omzetbelasting ......•••.•••.........••...••.....•.•••...•.. •X •••••••••• X •••••••••• X ••••••• A/E/W ••••
-EG-richtlijnen harmonisatie 0. B ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• X •••••••••• X •••••••••• X ••••••• A/E/W ••••
s o c i a a l

-Sociale Verzekeringswetten ..................... X...•...... X...•.................. X.................. A/E/W ••••
-Bijz. regelingen voor zelfst.
beroepsbeoefenaren ...•...............•......•• •X ••. .•••••• X ••••••••••• X •••••••••• X ••••• •••••••••••• • A/E/W ••••
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creatie
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beschik- !nationaal
baarheid

1A=algemeen
grensoverE=educat.
schrijdend 'w=wetensch

contracten e.d.
-Vademecun voor auteur en uitgever
(Praktische handleiding voor het
opstellen van een contract) ••....•......••...•• X.•••••••. . X •• ••••••••••••••••••• • X •••••••••••••••• ••• • A••• •••
-CAO Aanvullend Nationaal Paritair
Comité voor Bedienden 26 februari 1987 •••••••••••••••••••••••••••••••• X••.•••.••• X•••••••••..••••••• A/E/'w .•.•
-CAO Paritair Comité voor de zelfstandige •..••......••.•.•. x....••................ x.......•.•.....••. A/E/'w .•.•
kleinhandel 30 oktober 1978
-Koninklijk Besluit 22 februari 1979 •••••••••••••••••••••••••••••••••• • X•••••••••• X••••••••••••••••• •A/E/'w •.••
Algemeen verbindendverklaring CAO van
30 okober 1978
me d e d i n g i n g
-w'et op de Handelspraktijken 1971 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• X.......... X•••..••.••.•••.••. A/E/'w .•••
-Verkeersreglement VBVB ••••••....•.•..•..•.•..•.••..•••.•••.•••.••.•...•.. X•....•.... X•••.••..•••.••.... A/E/'w ...•
-EG-Verdrag (Verdrag van Rome '57) ..•....••.•..........••.••.•.•.•...•• X..•.•...• . X••••••••• X •••••••• A/E/'w ••••
-Jurisprudentie Hof van Justitie EG .•.•..•.•••••.•...••••••..••.•...•.. X....••..• . X •••• •••• • X • ••••••• A/E/'w ••••
d i s t r i b u t i e

-Voorwaarden en regelingen Libridis .............••.........••••.•••..•• X••.•.••..• X••.••..••• X•...... A/E/'w .•••
-Voorwaarden en regelingen Dystibo •••••••••••••••.••••••••••••••••••••• X•••••••.•• X .••••••••• X••••••• A/E/'w ••••
-Onderlinge regelingen en voorwaarden i nkooporgani sati es •.••••.•.•.••.•.•.•.•.••••••••••..••••••••• •X •••••••••• X •••••••••• X ••••••••• A ••••••
-Regelingen en voorwaarden
boekhandel sketens ••..•.••••.•••.••....•••.•...••••••••••.••••.•••...• . X •• •••••••• X• •••••••••••••••• • A/E/'w • •••
-Postta.ri even boekenverzending •.•..•.••••••.....•.•...••.....••..•.... •X •••••••••• X •••••••••• X••••••• A/E/'w ••••
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b o e k h a n d e l

-Regeling Boekenbonnen VBVB .•••••••.•.••••..•.•.••...•.••.•..•......•. . X •••••••••• X •••••••••••••••••••• A•••••
-Koninklijk Besluit 28 november 1939
houdende reglementering van de leurhandel (colportage) ••••••••••..•••• X••.•.••..• X•••••••••••.•••••. A/E/W .•••
-Koninklijk Besluit 18 december 1939
Koninklijk Besluit 16 oktober 1951 (colportage) ...••••.•.•.•••.••.•••• X..•..•.... X...•.•.•.•.••••.•. A/E/W .••.
-Ministerieel Besluit 10 maart 1970
Ministerieel Besluit 25 september 1979 (colportage) •••••.••••.•••••...• x•••••••••• X••.••••....••••••• A/E/W ••••
wette l i j k depot e.d.
- ISBN-procedure ...•••.•.••.••....•..••......•..•..•.•.•••• •X••••••••••• X•••••••••• X •••••••••• X••••••• A/E/W ••••
-Cl P-procedure .•.•.•.•.•••...•..............•..••••••••••• •X ••••••••••• X•••••••••• X••••••••• (X) •••••• A/E/W ••••
-NUGI-Code .•.•...•.•.••..••.••...•..•.•..••••.•••••••.•••• •X••••••••••• X•••••••••• X••••••••• (X) •••••• A/E/W ••••
-Wet tot instelling van het Wettelijk
Depot bij de Koninklijke Bibliotheek
van België 8 april 1965 •.•••••••..•.••••.•..••••...•••••. •X•••••••••• • X..•••.••• •X ••••••••••••••••• • A/E/W .•••
-Koninklijk Besluit tot uitvoering
van voornoemde wet 31 december 1965 .••........••...•...... X...•.••.... X.........• X............••.... A/E/W ••••
i n f r a s t r u c t u u r *
-Branche-organisaties ••••..•••...•..•......•.•.•....•••••• •X••••••••••• X•••••••••• X•••••••••••••••••• A/E/W ••••
-Branche-voorzieningen .•...•.....•..••....•••••.•••.•.•••• •X••••••••••• X•••••••••• X•••••••••••••••••• A/E/W ••••

*

Bedoeld worden bijvoorbeeld de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, Tijdingen enz.
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Nederland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
1 7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Ministerie van Financiën
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Interprovinciaal Overleg
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Centrale Directie PTT
Nederlands Bibliotheek- en Lectuur Centrum
Boekmanstichting
Vereeniging ter Bevordering van de belangen des
Boekhandels
Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond/Groep Algemene
Uitgevers; Groep Educatieve Uitgeverijen; Groep Wetenschappelijke Uitgevers
Nederlandse Boekverkopersbond
Stichting Adviesbureau voor de Boekhandel
Nederlandse Organisatie van Tijdschriftuitgevers
Stichting Reprorecht
Inspectie Invoerrechten en Accijnzen
Centraal Boekhuis
Uitgevers Distributie Centrum
Uitgeverij Meulenhoff
Uitgeverij Unieboek
Uitgeverij A.W. Bruna
AKO
Bruna
Friendchise
ICOB
Libris
Parnassus
Scholtens Boek
Multiboek

België
1.
2.
3.
4.
5.

Vereniging ter bevordering van het Vlaamse Boekwezen
Vlaams Gemeenschapsministerie voor Nederlandse Cultuur
C. Caremans (Vlaams Handboek Letteren)
Uitgeverij Kluwer Antwerpen
Uitgeverij Lannoo
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Uitgeverij Dedalus
Uitgeverij Kritak
Uitgeverij Altiora
Uitgeverij Clavis
Uitgeverij de Vries-Brouwers
Vlaams Distributie Centrum
Distybo
Libridis
Serviceboekhandel
Standaard Boekhandel
Vlaamse Club GB-lnno
Boekhandel Het Volk
FNAC Antwerpen
E. Kint (Copyright Consultants Brussel)
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Deze Voorzet bevat de resultaten van een studie naar de factoren die het
boekenverkeer in Nederland en Vlaanderen, in het bijzonder het grensoverschrijdend verkeer, belemmeren dan wel bevorderen. De studie werd
uitgevoerd door Mr. G.W.J. Oosterholt van de Stichting Speurwerk betreffende
het Boek, een onafhankelijke instelling van marktonderzoek die in 1960 door
de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels is opgericht.
Deze stichting wijdt zich aan onderzoek, documentatie en bedrijfsinformatie
voor boe;k.handel en uitgeverij. Bij de studie is een dankbaar gebruik gemaakt
van cijfermateriaal uit het Boeltenvakboek '88 en uit de Gids voor de Informatiesector 1990.
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