Distributeurs Iddink en TLN hadden begin november een kort geding aangespannen tegen
scholenkoepel Carmelcollege uit Hengelo, die in de rechtszaal steun kreeg van uitgevers Malmberg
en ThiemeMeulenhoff. Carmel is met 38.000 scholieren een van de grootste scholenkoepels in
Nederland en wilde het lesmateriaal op een nieuwe manier aanbesteden: niet alles in één

Schoolboekenmarkt verandert
Dat was tegen het zere been van de twee distributeurs die de markt nu domineren. TLN en Iddink
stelden dat ze nadeel ondervinden van de aanbesteding. Ze mogen wel meedoen, maar maken
volgens hun advocaten geen eerlijke kans. Het schoolbestuur uit Hengelo zou er alles aan doen om
de drie grootste uitgevers Noordhoff, Malmberg en ThiemeMeulenhoff te bevoordelen. Zij eisten
daarom een aanpassing van de aanbesteding en dreigden met een dwangsom.
De voorzieningenrechter in Den Haag wijst alle bezwaren van TLN en Iddink af. De aanbesteding van
Carmel bevordert volgens de rechtbank de concurrentie, omdat zowel distributeurs als uitgevers
mee kunnen doen. Van het bevoordelen van uitgevers is volgens de rechter geen sprake.
Distributeurs en uitgevers mogen dan een andere uitgangspositie hebben, ze maken beide evenveel
kans.
De rechter wijst er ook fijntjes op dat het niet de taak van Carmel is om de veronderstelde
achterstand van distributeurs op uitgevers weg te nemen. Daarvoor zijn TLN en Iddink aan zet. Zij
moeten als tussenpartij met innovaties en aanvullende diensten hun meerwaarde gaan bewijzen aan
scholen.
Aanbesteding gaat door
De aanbesteding van Carmel, die nu doorgang kan vinden, maakt de weg vrij voor scholen om
digitaal lesmateriaal direct in te kopen bij uitgevers. Dat betekent een grote verandering op de
schoolboekenmarkt. Uitgevers leveren de boeken nu aan distributeurs, die de lespakketten op hun
beurt afleveren op school of bij de leerling thuis.

Carmel-bestuurder Fridse Mobach is blij met de uitspraak en wil de aanbesteding zo snel mogelijk
hervatten. 'Er zijn veel scholen die belangstelling hebben voor ons model en op de uitkomst van
deze procedure hebben gewacht. De uitspraak van de rechter geeft voor eens en voor altijd
duidelijkheid. Wij hopen dat alle partijen bij de aanbesteding aan boord blijven.'
Ook distributeur TLN, die juist in de rechtszaak zo fel ageerde tegen Carmel en de uitgevers, is
'tevreden' met de uitspraak, zegt een woordvoerder. 'Wij wilden weten of deze aanbesteding mocht
of niet.' Dat de uitspraak een bedreiging kan zijn voor het verdienmodel van distributeurs, zoals ook
de rechter in het vonnis uitlegt, wuift de woordvoerder weg. 'Wij worden door scholen gewaardeerd
voor onze dienstverlening en die gaan we uitbreiden.'
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