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Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wets-
voorstel Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in
verband met de evaluatie van die wet (32641).

De voorzitter:
Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap, die namens de regering bij de stemmingen aanwe-
zig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik geef gele-
genheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Ganzevoort (GroenLinks):
Voorzitter. Dit wijzigingsvoorstel had een hamerstuk kun-
nen zijn, ook al is over de vaste boekenprijs zelf wel een
meer fundamentele discussie mogelijk. Het struikelblok
hierbij was het onderdeel van de wet dat per amende-
ment was toegevoegd aan het oorspronkelijke voorstel.
Het is inhoudelijk gezien, een goede zaak dat de minister
besloten heeft om dat onderdeel niet in werking te laten
treden en de evaluatie in 2014 af te wachten. Staatsrechte-
lijk gezien, is dat echter minder fraai. De koninklijke weg
zou zijn geweest om dit per novelle aan te passen, om-
dat het er nu op kan lijken dat de Eerste Kamer een amen-
dement van de overkant weg amendeert. Mijn fractie kan
dat in dit geval wel verdragen vanwege de horizon van
2014 en verwacht dan een ander, hopelijk beter, voorstel.

De heer Bruijn (VVD):
Mijnheer de voorzitter. De VVD-fractie zal voor de wetwij-
ziging stemmen, inclusief het buiten de wet stellen van
het wetenschappelijke boek. Wij hebben er kennis van ge-
nomen dat de minister het vrijgeven van de prijs van het
studieboek vooralsnog wil uitstellen om de uitvoerbaar-
heid daarvan nader te bestuderen. Wij zouden het op prijs
stellen om van het verloop van die nadere bestudering op
de hoogte gehouden te worden, en zien het resultaat van
het onderzoek graag uiterlijk bij de volgende wetsevalua-
tie begin 2014 tegemoet, of zo veel eerder als het onder-
zoek afgerond kan zijn.

De heer Reuten (SP):
Voorzitter. Naar het oordeel van mijn fractie is een vaste
boekenprijs geboden voor proza en poëzie in het relatief
beperkte Nederlandse taalgebied. Nederlandse school-
boeken vergen deze bescherming niet, omdat het hier om
commercieel gezien relatief hoge oplages gaat. Bij we-
tenschappelijke boeken, zij het voor onderwijs- of ande-
re doeleinden, wordt veelal gebruikgemaakt van Engels-
talige boeken die geen bijzondere bescherming behoe-
ven. Voor kleinere, typisch Nederlandse vakgebieden, zo-
als Nederlandse geschiedenis en letteren, kan tegenwoor-
dig digitaal gepubliceerd worden, waarbij de auteur geen
bescherming behoeft omdat deze doorgaans immers in
dienst is van een universiteit. Mijn fractie onderschrijft
de strekking van het amendement-De Liefde/Voordewind
(32641, nr. 9). Gezien de uitvoeringsproblemen hiervan is

het voorstel van de minister om het amendementsartikel
niet in te voeren, tijdelijk aanvaardbaar. Democratisch ge-
zien dient dit echter zo spoedig mogelijk gevolgd te wor-
den door een novelle of een wetswijziging, en mijn fractie
roept de minister daartoe op.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:
Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen
is aangenomen.


