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Betreffende wetsvoorstel: 

 

32641 

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, 

PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel A 

9 (De Liefde/Voordewind) 

Het schoolboek (het S-boek) is uitgesloten van de Wet op de vaste boekenprijs (hierna: de 

wet) omdat de aanschaf van dit boek verplicht is en de prijsconcurrentie minimaal is. 

Verscheidenheid van titels en een dekkend landelijk netwerk van boekhandels zijn op 

schoolboeken niet van toepassing. Dat geldt ook voor het wetenschappelijk boek. Het 

wetenschappelijk boek (het W-boek) wordt in het hoger beroepsonderwijs en 

wetenschappelijk onderwijs verplicht gesteld voor studenten en er is nauwelijks 

prijsconcurrentie. Daarnaast werken wetenschappelijke boeken vrijwel uitsluitend op basis 

van bestelling, waardoor nauwelijks extra risico wordt gelopen door boekverkopers. 

Daarom beoogt de indiener met dit amendement aan te sluiten bij de uitzondering van het 

S-boek, door het W-boek ook uit te zonderen van de vaste boekenprijs. 

Aangenomen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, VVD, ChristenUnie en PVV. 
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Artikel I, onderdeel C, onderdeel 2 

15 (Van der Werf/Van der Ham)  

Met dit amendement beogen de indieners om uitgever en auteur ruimte te laten voor het 

maken van afspraken over de prijs die de uitgever aan de auteur in rekening brengt voor 

diens 'eigen' werken, naast het overeengekomen aantal presentatie-exemplaren. Ten 

aanzien van prijzen bepaalt de wet alleen dat een uitgever een vaste prijs bepaalt en dat 

een verkoper deze bij de verkoop aan eindafnemers moet toepassen. In deze systematiek 

is er geen aanknopingspunt om naar te verwijzen als het gaat om de prijs die wordt 

doorberekend aan de auteur van een boek. Om de uitgever en auteur zo veel mogelijk 

ruimte te laten tot het maken van afspraken, kan de wet het best niet van toepassing 

worden verklaard bij de verkoop aan auteurs. Het is dan geheel aan uitgever en auteur om 

afspraken te maken over de prijs voor de afname van "eigen werk" voor promotioneel 

gebruik door auteurs. Onder promotioneel gebruik wordt verstaan het inzetten van het 

eigen werk, buiten bestaande of nieuwe verkoopkanalen, dat bijdraagt aan de bekendheid 

van auteur en werk. 

Met bovenstaande wijzigingen wordt deze mogelijkheid gecreëerd. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, CDA en 

PVV. 

 
Artikel I, onderdeel F 

11  14 (De Liefde c.s.) 

De indiener beoogt met dit amendement de periode waarna de Wet op de vaste 

boekenprijs geëvalueerd dient te worden te verkorten van vijf naar vier jaar. De snelheid 

van veranderingen op het terrein van boeken-verkoop, zoals verkoop via internet en het e-

book, maken een eerdere evaluatie wenselijk. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie en CDA. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel B 

8 (De Liefde) 

Indiener beoogt de periode waarna de uitgever en de importeur de vaste boekenprijs 

kunnen aanpassen te verkorten van een half jaar naar een periode van drie maanden. 

Gebleken is dat de meeste exemplaren van een nieuwe titel direct na de verschijning 

worden verkocht. De periode van de vaste boekenprijs kan daarom verkort worden tot 

maximaal drie maanden. Uitgevers en importeurs zijn daardoor eerder in staat in te spelen 

op de veranderende vraag naar boektitels. 

Verworpen. Voor: VVD en ChristenUnie. 
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Artikel I, onderdeel C 

10 (De Liefde) 

Indiener beoogt hiermee de periode waarna de uitgever en de importeur de vaste 

boekenprijs kunnen opheffen te verkorten tot een periode van 6 maanden. Gebleken is dat 

de meeste exemplaren van een nieuwe titel direct na de verschijning worden verkocht. De 

periode van de vaste boekenprijs kan daarom verkort worden. Uitgevers en importeurs zijn 

daardoor eerder in staat in te spelen op de veranderende vraag naar boektitels. 

Verworpen. Voor: VVD en ChristenUnie. 

 

 

Moties 
 
12 (Peters) over een laag btw-tarief voor e-boeken 

Aangehouden. 

 

13 (Van der Werf en Van der Ham) over de auteurskorting 

Ingetrokken. 

 

 


