Bijlage 4 bij beleidsreactie Minister OCW derde evaluatie Wet op de vaste boekenprijs
(2013-2018)
referentie 23645360

Fact sheet Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp)



De Wvbp is sinds 1.1.2005 van kracht.



De Wvbp dient primair een cultuurpolitiek doel: het bevorderen van een breed en divers
aanbod van boeken in het Nederlands en het Fries dat via een geografisch ruim gespreid
netwerk van boekhandels met een groot en gevarieerd assortiment beschikbaar is.



De Wvbp ondersteunt zodoende de productie, distributie en receptie van het boek als
drager van cultuur en is daardoor van essentieel belang voor een vitale lees- en
schrijfcultuur.



Ook voor ons onderwijsstelsel en onze kenniseconomie heeft een divers en breed
beschikbaar aanbod van boeken grote betekenis.



De Wvbp heeft alleen betrekking op papieren boeken en muziekuitgaven.



Schoolboeken, vreemdtalige boeken en e -books vallen niet onder de Wvbp.



De uitgever of importeur stelt de vaste prijs vast. Deze geldt voor minimaal één jaar maar
kan na een half jaar worden gewijzigd.



De Wvbp sluit concurrentie op de prijs uit, maar concurrentie op het vlak van
dienstverlening, assortiment en presentatie daarvan, bestellen etc. blijven mogelijk.



Het Besluit vaste boekenprijs – een AMVB - regelt de kortingsmogelijkheden, bijzondere
prijzen en boekenclubprijzen. De Regeling vaste boekenprijs geeft nadere voorschriften
voor de melding van prijzen door uitgevers en importeurs.



De Wvbp ondersteunt de collectiviteit van het boekenbesluit door bepalingen over
distributie en promotie in het Besluit vaste boekenprijs.



Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de naleving van de Wvbp. Via een
uitgebreide website wordt voorlichting gegeven; de aanmelding van vaste prijzen geschiedt
digitaal.



In het Nederlandse boekenvak bestaat groot draagvlak voor de Wvbp. Het vak onderschrijft
de werking van Wvbp die additionele financiële ruimte biedt voor investeringen in een
breed en divers aanbod.



Diverse Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Italië , Spanje, Vlaanderen) kennen een
vorm van wettelijke prijsbinding van het boek.

