STUDIEBOEKEN: DE 10% KORTINGSREGEL
Het Besluit vaste boekenprijs biedt de mogelijkheid 10% korting toe te passen bij de verkoop
van studieboeken aan studieverenigingen. Om deze korting toe te passen, moet aan een
aantal voorwaarden zijn voldaan. Die blijken echter niet altijd even duidelijk te zijn, waardoor in
het recente verleden overtredingen zijn begaan, waarvoor tot op heden volstaan is met het
geven van een symbolische boete. Het Commissariaat hecht eraan uitleg te geven over de
voorwaarden om iedere onduidelijkheid hierover weg te nemen.
Voorwaarden


De boeken zijn bedoeld voor HBO- of WO-onderwijs en maken deel uit van
voorgeschreven literatuur.



Maximaal 10% korting bij gelijktijdige levering van meerdere exemplaren aan een
studievereniging. Hiervoor moet de onderwijsinstelling vooraf een schriftelijke
volmacht geven aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon.



Het moet gaan om een collectieve bestelling, dat wil zeggen de optelsom van de
individuele bestellingen van de leden van de studievereniging. Deze collectieve
bestelling wordt door de studievereniging gedaan bij de studieboekenleverancier.



De studievereniging mag de boeken niet doorverkopen en alleen distribueren over de
leden die vooraf een bestelling hebben geplaatst en zodoende hebben deelgenomen
aan de collectieve bestelling.



De door de studievereniging verkregen korting wordt naar rato doorgegeven aan de
deelnemers aan de collectieve bestelling, oftewel: leden die vooraf een bestelling
hebben geplaatst.

Hoe ziet de kortingsregeling er uit?

Wat is niet toegestaan?
In de praktijk blijkt dat studieverenigingen niet zelden op basis van schattingen bij de
boekverkoper een bestelling plaatsen. De bestelde partij boeken verkoopt de studievereniging
vervolgens met 10% korting aan individuele studenten. Dit is niet toegestaan.
Vaak verkrijgen studenten die een individuele bestelling plaatsen in de webshop van de
studievereniging, toch studieboeken met 10% korting. Ook (eerstejaars) studenten die nog
niet lid zijn van de studievereniging kunnen vaak boeken met 10% korting bestellen. Deze
twee praktijkvoorbeelden zijn evenmin toegestaan.
In deze drie gevallen is geen sprake van een collectieve bestelling. In deze gevallen is
namelijk geen sprake van een optelsom van de individuele bestellingen van de leden van de
studievereniging. Er is feitelijk sprake van doorverkoop en de studievereniging treedt daardoor
op als verkoper in plaats van als eindafnemer. Op deze manier voldoet de studievereniging
dus niet aan de voorwaarden.
Hoe kan het dan wel?
Waar het bij de kortingsregeling vooral om gaat, is dat sprake moet zijn van een collectieve
bestelling van leden van de studievereniging. In de praktijk geven studieverenigingen aan
geen tijd te hebben om alle individuele bestellingen te verzamelen en daarna de bestelling te
plaatsen bij de studieboekenleverancier. De boeken zouden dan pas geleverd kunnen worden
als de colleges al begonnen zijn.
Om te voorkomen dat boeken te laat worden geleverd, zou de studievereniging vooraf een
inschatting kunnen maken van de benodigde studieboeken en deze inschatting vervolgens
kunnen doorgeven aan de leverancier, zodat de leverancier daarop kan anticiperen. Op het
moment dat alle bestellingen van de leden van de vereniging binnen zijn, plaatst de
studievereniging pas een collectieve en definitieve bestelling. De collectieve bestelling moet
dan wel bestaan uit de optelsom van alle individuele bestellingen van de leden van de
vereniging.
Meer informatie over de kortingsregeling?
Meer informatie over de regelgeving over de vaste boekenprijs is te vinden op www.cvdm.nl
onder het kopje ‘Regelgeving’ en vervolgens ‘Vaste boekenprijs’.
De beleidsbrief ‘Onderwijskorting’, die ook op genoemde website is gepubliceerd, legt de
kortingsregeling van 5% uit die geldt voor individuele bestellingen van studieboeken.
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