
Pleidooi voor het boek als cultuurgoed, 
informatiegoed en economisch goed

een veelzijdig product





InleIdIng

 
Het Boekenoverleg vraagt een Vlaams beleid dat de creatie en de pro-
ductie van boeken stimuleert, dat een ruime verspreiding en promotie 
van het boek garandeert, de leesbevordering verder uitbouwt, opleiding 
en innovatie bevordert, oog heeft voor een internationale context en een 
hart heeft voor het verleden.

Het boek1 maakt deel uit van de algemene informatievoorziening 
voor een maatschappij en is van fundamentele betekenis voor inzicht in 
en ervaringen op een vrijwel onbegrensd aantal terreinen. In die zin heeft 
het boek een emancipatorische functie. Het doet dienst als geheugen en 
discussieforum van de samenleving en vervult een onmisbare rol voor 
onderwijs en instructie, ten aanzien van het bevorderen van kennis en 
het investeren in menselijk kapitaal. Iedere burger in een democratische 
samenleving moet zo veel mogelijk toegang kunnen hebben tot informa-
tie en kennis.

Het boek is een cultuurgoed bij uitstek. Boeken vullen een archief 
van uiteenlopende cultuuruitingen en verschaffen toegang tot grote 
gebieden van de cultuur. Door wat in boeken is neergelegd, wordt cultuur 
ontwikkeld, bewaard, verspreid en gedeeld: boeken vormen een uniek 
talig geheugen van de samenleving. Iedere burger in een democratische 
samenleving moet zo veel mogelijk toegang kunnen hebben tot dit 
cultuurproduct.

Een belangrijk deel van het boekbedrijf ontwikkelt zich binnen de 
economische condities van vraag en aanbod, met een voornamelijk com-
mercieel georganiseerde productie, distributie en verkoop. De sector 
zoekt naar een evenwicht tussen economische realiteiten en cultureel-
maatschappelijke verwachtingen.

Een integraal beleid voor het boek vereist dan ook een samenspel van 
cultuur, onderwijs, economie, institutionele voorwaarden (juridisch, 
fiscaal, sociale zekerheid, technologische ontwikkelingen) en kunst. 
Zelfregulering in de sector en het overheidsbeleid zijn gericht op produc-
tie, beschikbaarheid en diversiteit.

1 ‘Boek’ slaat vandaag niet enkel meer op een papieren drager. Het boek verschijnt 
in steeds meer verschillende digitale vormen.



Een integraal boekenbeleid moet zich afspelen in een beleidsspectrum 
met vier dimensies:

een voorwaardenscheppend 1 algemeen boekenbeleid zonder 
onderscheid naar genre of kwaliteit; dit is voornamelijk een 
bevoegdheidsdomein van de federale overheid;
verder uitgediept in een 2 specifiek boekenbeleid dat de kwali-
teit van het boek in zijn brede betekenis vooropstelt; dit omvat 
structurele maatregelen binnen de bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap;
evoluerend naar een 3 algemeen letterenbeleid met als componen-
ten: leesbevordering, handhaving, vernieuwing en stimulering; 
dit is het werkterrein van onderwijs, openbaar bibliotheekwerk, 
welzijn en cultuur;
en toegespitst tot een 4 specifiek letterenbeleid dat streeft naar 
kwaliteitsbevordering van literatuur en de actoren ondersteunt via 
subsidies en voorzieningen; deze maatregelen maken deel uit van 
het cultuurbeleid.



Algemene beleIdseIs:  
overleggen en bruggen bouwen

 
Beleidsbruggen tussen cultuur, onderwijs, economie, wetenschap en 
welzijn
Het beleid moet diverse bruggen bouwen tussen cultuur, onderwijs, 
economie, wetenschap en welzijn. Daarnaast vraagt de boekensector 
systematisch overleg met de overheid binnen deze beleidsdomeinen.

specIfIeke eIsen volgens  
de dIverse fAcetten vAn het boek

Creatie
Aandacht voor de auteur2 en zijn omkadering

Sociale doelstellingen – kwalitatieve doelstelling → cultuur, welzijn
De regelingen uit 2008 rond eregelden en het stimuleren van pensioen-
sparen, dienen voortgezet en structureel verankerd te worden.

Literair impresariaat → economie, cultuur
Een haalbaarheidsstudie is wenselijk naar een literair impresariaat dat 
bemiddelt tussen auteurs en literaire organisatoren. Daarbij moeten alle 
betrokken partners geconsulteerd worden.

Residentiewerking → cultuur
Er is nood aan uitgebreide en gecoördineerde vormings- en uitwisse-
lingsmodaliteiten voor auteurs, illustratoren en vertalers in binnen- en 
buitenland.

Vlaamse Cultuurprijzen → cultuur
Er moet zo snel mogelijk een Vlaamse Cultuurprijs voor literaire 
vertalers naar het Nederlands en voor scenaristen in het leven geroepen 
worden.

2 Onder ‘auteur’ wordt verstaan: auteur, vertaler, illustrator, stripauteur.



Literair middenveld → cultuur
Dankzij een coherent letterenbeleid moeten de organisaties gesteund 
worden die de creatie en de spreiding van literatuur centraal stellen 
(kunstencentra, werkplaatsen, focuspunten …). De huidige subsidiëring 
van letterenorganisaties via andere decreten werkt een versnippering van 
het beleid in de hand.

Non-fictie → cultuur
Buiten ‘de letteren’ zijn twee deelinitiatieven actief: de regelingen voor 
algemeen culturele en kunstkritische uitgaven (IVA Kunsten) in het 
kader van het Kunstendecreet; en de ondersteuning van bijzondere 
projecten en onderzoeksjournalistiek (Fonds Pascal Decroos) Zij laten 
echter een groot gedeelte van de (kwalitatieve) non-fictie onbewerkt.
Daardoor kunnen specifieke projecten in dit segment niet of slechts 
gedeeltelijk gerealiseerd worden.
Om kwaliteit te garanderen in dit (groeiende) segment, moeten zowel 
binnenlandse (werkbeurzen, productieondersteuning in de vorm van 
distributie- en promotie-impulsen) als buitenlandse acties (vertaalsubsi-
dies, actieve presentatie, auteurs op buitenlandse podia …) opgestart en 
gefinancierd worden.

Distributie en promotie 
Aandacht voor alle facetten van het boek als product. Verdere ontwikkeling 
van een leesbevorderingsbeleid.

Economie → economie, cultuur
De economische realiteit van de productie, de distributie en de ver-•	
koop van boeken moet onderkend worden als noodzakelijke voor-
waarde voor een culturele meerwaarde; de mogelijkheden daartoe 
moeten doelgericht en partieel gefaciliteerd worden.
De aandacht voor en de toegang tot Cultuurinvest voor boek- •	
en boekhandelprojecten moeten worden verbeterd.

Creatie – productie – distributie – consumptie → economie
Als de verschillende fases van dit traject niet op elkaar afgestemd worden, 
gaat dit ten koste van de effectiviteit. De overheid moet een synergie 
afdwingen door aangepaste bindende (ook kwalitatieve) criteria in haar 
reglementen en (aankoop)procedures op te nemen.



Boekhandels → economie, cultuur
Het A-label voor boekhandels moet verder ondersteund en uitgebreid 
worden met doelgerichte regelingen voor een betere kwaliteit van de 
dienstverlening, het assortiment en de publiekspresentatie.

Collectieve gunningscriteria → cultuur, onderwijs, economie
Het Boekenoverleg pleit voor collectieve, kwalitatieve gunningscriteria 
voor boekenleveringen aan scholen, bibliotheken en overheidsinstellin-
gen. Kwalitatieve gunningscriteria garanderen een divers aanbod en een 
kwalitatieve dienstverlening en betekenen tegelijk een brede ondersteu-
ning van de kwaliteitsboekhandel.

Onderwijs en vorming → onderwijs, cultuur
De rol van het studieboek en de educatieve uitgever in het leerproces 
moet worden erkend.

Letterensector → cultuur
Er zijn meer middelen nodig voor de steunpuntfunctie van het Vlaams 
Fonds voor de Letteren en voor de werking van de Vlaamse Auteurs-
vereniging. Daardoor kunnen de zichtbaarheid en de positie van boeken 
en boekactoren in de kunsten- en cultuursector versterken en kan het 
proces van professionalisering ondersteund worden.

Mediabeleid → cultuur, media
Er moet dringend werk gemaakt worden van:

impulsprogramma’s voor kwaliteitsvollere informatie over boeken •	
in gedrukte media;
zorg voor en promotie van het literair en cultureel waardevolle •	
boek op de openbare omroep (de VRT-beheersovereenkomst moet 
geëvalueerd worden vanuit boeken en letteren);
een ontsluiting van het •	 VRT-archief op het vlak van letteren;
meer overleg en samenwerking met de openbare omroep.•	

Leesbevordering → cultuur, onderwijs
De leesbevordering moet gesteund worden om een doorgaande leeslijn 
uit te zetten, die individuen en groepen van kindsbeen af en in elke 
leeftijdsfase advies en inspiratie geeft om een lezer te worden of te blijven. 
Stichting Lezen en CANON Cultuurcel zijn belangrijke aanspreekpunten 
om dit in het onderwijsbeleid op te nemen.



Maatschappelijke participatie, emancipatie en inburgering → cultuur, 
onderwijs, welzijn
De (jeugd)literatuur moet worden ingezet om iedereen maximaal en 
optimaal te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven, over cultu-
ren, sociale groepen en individuele levensomstandigheden heen. Dit kan 
worden bereikt met een doorgaande lijn van leesbevorderingsprojecten 
voor alle leeftijden en doelgroepen. Aan het begin van die lijn staan 
initiatieven om alle kinderen maximale kansen te bieden op intellectuele 
en maatschappelijke ontplooiing. Daarvoor moet een samenwerking tot 
stand gebracht worden tussen cultuur, onderwijs en welzijn.

Literaire canon → cultuur, onderwijs, wetenschap
De canondiscussie is een hefboom om de leescultuur te bevorderen op 
een manier die zo efficiënt mogelijk antwoorden biedt op de noden van 
het nieuwe mediatijdperk. De bereikbaarheid van teksten en de kwaliteit 
van hun editie(s) kunnen belangrijker zijn dan de beschikbaarheid in 
boekvorm. Een gemeenschappelijk plan voor de literaire canon moet 
maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die oude en nieuwe 
media bieden.
Het VFL en de KANTL kunnen hierin een coördinerende rol spelen.



Innovatie, onderzoek en opleiding

Onderzoek en ontwikkeling → wetenschap, economie
Er is dringend nood aan zowel registrerend en verklarend als prospectief 
onderzoek. De digitale ontwikkelingen binnen de letterensector verdie-
nen hierbij bijzondere aandacht.
De boekensector moet nadrukkelijk aanwezig zijn in de ontwikkelings-
projecten van het Vlaams Instituut voor Technische Ontwikkeling en 
het Instituut voor Wetenschap en Techniek. Het gaat onder meer om de 
publiekszijde van Boekenbank en andere elektronische zoekmachines, 
de Vlaamse participatie in het Nederlandstalige Titelbestand en de 
RFID-technologie.

Economie → economie, cultuur
Onderzoek naar de economische dimensie van alle actoren binnen de 
boekensector moet feitenmateriaal aanreiken om de doelstellingen te 
herformuleren en er prioriteiten in te bepalen, om meer doelgerichte 
(economische) ondersteuningsmaatregelen te bieden en om instrumen-
ten en initiatieven te evalueren. Een stuurgroep binnen het Boekenover-
leg kan dit onderzoek coördineren. Daar zijn financiële middelen voor 
nodig.

Bedrijfseconomische begeleiding → economie
De boekensector heeft nood aan een expertisecel die de verschillende 
actoren bedrijfseconomisch begeleidt: auteurs, boekhandels, uitgevers, 
importeurs en de sector in het algemeen. Als de vorming van zo een 
expertisecel binnen Boek.be voldoende ondersteund wordt, kan de 
boekensector de professionalisering versneld ontwikkelen.

Mediabeleid → cultuur, media
Er is nood aan projecten waarin boeken en e-media complementair 
ingezet worden.

E-literatuur → cultuur
Het opgestarte beleid voor e-literatuur moet verder ontwikkeld worden. 
In deze prille letterentak verdienen de verschillende standaarden, kwa-
liteitscriteria, het bereik, de professionalisering, nieuwe spelers en de 
heroriëntering van bestaande actoren bijzondere aandacht.



Digitalisering → wetenschap, cultuur, economie
De ontwikkelingen als gevolg van de toenemende digitalisering dwingen 
alle boekactoren om zich te heroriënteren, zowel afzonderlijk als in hun 
interrelatie. Daarom moeten er kansen en nieuwe creatie-, productie-, 
editie- en distributiemogelijkheden onderzocht en ontwikkeld worden. 
Van bij het begin moet rekening gehouden worden met bewaring op 
lange termijn, ook van het erfgoed van morgen dat vandaag gecreëerd 
wordt.

Onderzoek en ontwikkeling → wetenschap, cultuur, onderwijs, economie
Er is nood aan:

onderzoek naar de impact van het lezen, het lees- en koopgedrag, en •	
de leesbevordering;
onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe praktijken om met tek-•	
sten om te gaan en ze te editeren;
onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe praktijken in informatie- •	
en mediageletterdheid voor bibliotheken en andere actoren.

Vorming en opleiding → onderwijs
Er is op korte termijn nood aan ruimte en middelen om het bestaande •	
opleidingsaanbod voor het boekenvak uit te breiden, zowel binnen 
het reguliere onderwijs als via SYNTR A.
Er is extra aandacht nodig voor doelgerichte en kwaliteitsvolle •	
bibliotheek- en archiefopleidingen die aansluiten bij de actuele, reële 
behoeften van de bibliotheken en archieven in al hun diversiteit en 
complexiteit.
Er is behoefte aan kwaliteitsvolle opleidingen voor preservering, •	
conservering en restauratie, voor zowel klassieke materialen als 
digitale bestanden. Het verdient aanbeveling om hiervoor bestaande 
opleidingsinitiatieven op het geschikte niveau (hoger beroepson-
derwijs, hogescholen, universiteiten) financieel en promotioneel te 
ondersteunen.

Onderwijs en vorming → onderwijs, cultuur
Informatie- en mediageletterdheid vereisen continue aandacht; de rol •	
die bibliotheken kunnen spelen om deze vaardigheden aan te brengen, 
moet erkend worden.
De plaats van literatuur moet gedefinieerd worden binnen de refe-•	
rentielijn cultuur- en kunsteducatie en het leergebied Culturele en 
Kunstzinnige Vorming in het secundair onderwijs.



Leesplezier binnen onderwijs en vorming moet een permanent aan-•	
dachtspunt zijn.
In de lerarenopleiding is er structurele (grens- en vakoverschrij-•	
dende) aandacht nodig voor (jeugd)literatuur.

Literaire vertalers → onderwijs, cultuur
Er is behoefte aan een vormelijk en inhoudelijk ontwikkelingstraject 
voor literaire vertalers. Deze veeleisende werkomgeving vergt een 
gepaste opleiding en permanente vorming. Zie hierover ook het manifest 
Overigens schitterend vertaald, verschenen in 2008.

Bijscholing leesbemiddelaars → onderwijs, cultuur
Voor bibliothecarissen, (toekomstige) leerkrachten, cultuurfunctiona-
rissen, opvoeders … moet bijscholing voorzien worden over het literaire 
aanbod voor kinderen en volwassenen en over methodieken om aan 
leesbevordering te doen.

Internationale context

Exportondersteuning → economie, cultuur
De export van het werk van Vlaamse auteurs en Vlaamse uitgeverijen 
verdient extra coördinatie en financiële ondersteuning, onder andere wat 
vertalingen betreft. Er zijn ook extra inspanningen nodig voor Vlaamse 
publicaties op de Nederlandse afzetmarkt.

Buitenland → cultuur, economie
Naast specifieke inspanningen gericht op de bevordering van vertalin-
gen van Vlaamse auteurs in het buitenland – kwaliteitsvolle fictie en non-
fictie – moeten letteren een ruimere plaats krijgen in een geïntegreerd 
kunsten-buitenlandbeleid, geflankeerd door economische initiatieven.

Nederland → cultuur, wetenschap
Samenwerking met Nederland is nodig voor nieuwe domeinen (cul-•	
tureel ondernemerschap, residentiebeleid, e-literatuur, stripbeleid, 
canon, editiebeleid);
Reflectie over de uitbouw van de Nederlandse Taalunie is dringend •	
gewenst.



Bewaren

Erfgoed → cultuur, economie
Het literaire erfgoed moet aandacht en ondersteuning blijven krijgen, •	
via de decretaal erkende instelling die de bewaring en de ontsluiting 
ervan op zich neemt. Het Erfgoeddecreet biedt die mogelijkheid.
Er moet een geïntegreerd digitaliseringsbeleid voor de (literaire) •	
erfgoedsector ontwikkeld worden. De overheid moet de ontwik-
keling van standaarden en van een digitaal depot stimuleren. De 
behoefte hieraan zal exponentieel toenemen: het digitaliseren van 
papieren erfgoed is een belangrijke hefboom om het te conserveren en 
te ontsluiten. Maar ook het toenemende ‘digital born’ erfgoed moet 
bewaard en ontsloten worden.



Er moeten adequate instrumenten ontwikkeld worden om schrijvers-•	
archieven en ander waardevol documentair en archivalisch erfgoed 
te verwerven, zodat ingespeeld kan worden op het commercialiseren, 
het ’vermarkten‘ van literair erfgoed. Fiscale stimuli kunnen archief-
vormers of hun erven motiveren om hun archieven aan de gemeen-
schap over te dragen. Daarnaast moeten middelen worden voorzien 
om belangrijke literaire archieven of archiefstukken aan te kopen.
Het Letterenhuis moet als volwaardige collectiebeherende instelling •	
erkend worden, zodat het kan uitgroeien tot het centrale literaire 
archief van en voor Vlaanderen.
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek moet de slagkracht kunnen ontwik-•	
kelen om het brede veld van de bewaarbibliotheken te ondersteunen.

Onderzoek en ontwikkeling → wetenschap, economie
Er is nood aan een digitaal depot voor boeken, waarin zoveel mogelijk •	
boeken in digitaal formaat worden opgeslagen. Daarvoor is samen-
werking tussen de overheid en de boekensector een absolute voor-
waarde. Een digitaal depot maakt deel uit van het preserverings- en 
conserveringsbeleid, maar kan ook het boek een bredere verspreiding 
geven via diverse kanalen, waaronder bibliotheken. Problemen rond 
toegankelijkheid, auteursrechten en kopieerbeveiliging moeten 
daartoe uitgeklaard worden.
De boeken- en de letterensector moeten deel uitmaken van het •	
project Bewaring en Ontsluiting van Multimedia in Vlaanderen 
(BOM-VL).

Literaire canon → cultuur, onderwijs
Internationaal literair erfgoed verbindt erfgoed met leescultuur en 
onderzoek. Het centrale uitgangspunt is dan ook om de leescultuur te 
bevorderen, onder meer door de band met het literaire erfgoed aan te 
halen. Er moet een brede waaier van mogelijkheden worden gecreëerd 
waardoor lezers kennis vergaren en zich vaardigheden eigen maken om 
een tekst in zijn context te lezen, te begrijpen en te waarderen.

Onderwijs en vorming → onderwijs, cultuur
Het literaire erfgoed verdient meer aandacht in het literatuuronderwijs.

Erfenissen en legaten → economie
Het Boekenoverleg vraagt vrijstelling van erfenisrechten bij schen-
kingen van literaire archieven aan de gemeenschap of bij legaten aan 
erkende cultuurinstellingen.



federAle eIsen

Tot slot verwijst het Boekenoverleg voor het algemene boekenbeleid 
nadrukkelijk naar zijn federale memorandum; het verwacht dat 
de Vlaamse regering met alle mogelijke middelen druk uitoefent 
op de federale regering voor de realisatie van:

een aanpassing van het statuut van de kunstenaar voor scheppende •	
kunstenaars.
de volgende vijf punten met betrekking tot het leenrecht en de •	
leenvergoeding:

dat het leenrecht verhoogd wordt tot op een vergelijkbaar niveau 1 
met de buurlanden;
dat het optrekken van de leenvergoeding niet ten koste gaat van de 2 
budgetten voor de bibliotheek;
dat de faire vergoeding de participatie en de toegankelijkheid van 3 
de bibliotheek niet schaadt;
dat het leenrecht niet uitgebreid hoeft te worden tot ‘raadpleging 4 
ter plaatse’;
dat het leenrecht niet uitgebreid hoeft te worden tot ‘onderwijs- 5 
en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die door de overheid 
daartoe officieel zijn erkend of opgericht’;

een actualisering van het auteursrecht met aandacht voor de bescher-•	
ming van de rechten van auteurs, uitgevers en gebruikers in een digi-
tale omgeving. Het streefdoel is een evenwicht tussen de belangen 
van de rechthebbenden en die van het publiek, rekening houdend met 
het algemene belang;
een gereglementeerde boekenprijs om een pluriform aanbod en een •	
brede beschikbaarheid van boeken mee mogelijk te maken;
een verlaagd •	 btw-tarief voor elektronische cultuur- en 
informatieproducten;
de uitvoering van de reprografiewet, met name voor de thuiskopie en •	
de elektronische kopie;
de invoering van een •	 tax shelter voor de ondersteuning van belang-
rijke culturele boekprojecten en (collectieve) informatie-investerin-
gen voor de boekhandel;
een preserverings- en conserveringsbeleid voor digitale én analoge •	
materialen;
een herziening van de wet op de handelspraktijken. Als de wet op kop-•	
pelverkoop afgeschaft wordt, dreigt het boek een weggeefproduct te 
worden. Het Boekenoverleg vraagt een waterdichte wet die ‘creatieve’ 
oplossingen uitsluit.





Boek.be
Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout
03 230 89 23 · info@boek.be

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningsstraat 18, 9000 Gent
09 265 93 40 · info@kantl.be

Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
03 222 93 20 · amvc.letterenhuis@stad.antwerpen.be

Stichting Lezen
Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen
03 204 10 00 · info@stichtinglezen.be

Verenigde Boeken Importeurs
Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout
03 287 66 76 · info@boek.be

Sinds 2007 verenigt het Boekenoverleg  
de spelers in het Vlaamse boekenveld.

Dit memorandum wordt onderschreven door:



Vlaams Fonds voor de Letteren
Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 Berchem
03 270 31 61 · info@vfl.be

Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk
Mgr. Ladeuzeplein 21 bus 5591, 3000 Leuven
016 32 46 09 · kaat.vanwonterghem@vowb.be

Vlaamse Auteursvereniging
Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout
03 287 66 97 · info@auteursvereniging.be

Vlaamse Boekverkopersbond
Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout
03 287 66 90 · vbb@boek.be

Vlaamse Uitgeversvereniging
Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout
03 287 66 91 · geert.vandenbossche@boek.be

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen
Statiestraat 179, 2600 Berchem
03 281 44 57 · vvbad@vvbad.be
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