Begrip “boek”
Vanaf 1 juli 2016 definieert de Wet op de vaste boekenprijs een boek als volgt: “een werk dat tekst
bevat die vrijwel uitsluitend is gesteld in de Nederlandse of Friese taal, voorzien is van een titel,
bestaat uit papieren bladzijden, al dan niet vergezeld van gerelateerde elektronische diensten of
ondersteunende informatiedragers, en wordt uitgegeven in een oplage van meerdere exemplaren
die voor verkoop aan eindafnemers zijn bestemd (…)”. De modernisering van het begrip boek heeft
tot doel om blijvende combinaties van papieren boeken en daaraan gerelateerde elektronische
diensten, zoals e-boeken of apps mogelijk te maken. Dergelijke combinaties vallen nu onder de
definitie van het begrip boek.
Elektronische dienst
Onder het begrip elektronische dienst vallen de lees- en luisterversie van het boek, maar ook
gebruiks-apps of links naar audiovisuele informatie. Deze informatie kan op verschillende wijzen
toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld door een downloadcode of een toekomstig equivalent hiervan.
Voorwaarde is dat de elektronische dienst inhoudelijk nauw gerelateerd is aan het boek en het boek
het hoofdproduct vormt. Het fysieke boek blijft het hoofdproduct zolang de elektronische dienst niet
meer bevat dan een weergave van de inhoud van het boek door middel van tekst of geluid of indien
de elektronische dienst het papieren boek ondersteunt door de inhoud te verrijken en de
belevingswaarde te vergroten. Een voorbeeld is een boek vergezeld van een elektronische dienst met
muziekfragmenten die in het desbetreffende boek een rol spelen. Een voorbeeld van een niet
toegestane combinatie is een boek vergezeld van een downloadcode die toegang geeft tot een op
het boek gebaseerde film. Het boek kan ten aanzien van een verfilming niet langer als hoofdproduct
worden beschouwd. In beginsel is het mogelijk meerdere elektronische diensten toe te voegen, mits
het papieren boek het hoofdproduct blijft [1]
Downloadcode
Om een gelijk speelveld voor boekverkopers te waarborgen acht het Commissariaat het van belang
dat als de uitgever een bepaald boek voorziet van bijvoorbeeld een downloadcode voor een
elektronische dienst, hij alle exemplaren van deze editie van dit boek voorziet van deze
downloadcode. Het is niet de bedoeling dat van een(zelfde) boek zowel een versie met als een versie
zonder een downloadcode voor een elektronische dienst op de markt wordt gebracht. Eindafnemers
dienen met de aankoop van dezelfde editie van het boek, ongeacht de verkoper waarbij zij dit boek
kopen, toegang te krijgen tot dezelfde elektronische dienst(en). Als een uitgever een boek wil
voorzien van verschillende downloadcodes die recht geven op verschillende elektronische diensten,
dan dient hij dus verschillende edities van dit boek op de markt te brengen en bij het Commissariaat
te melden.
Melden boeken
Voor uitgevers is het van belang dat iedere unieke combinatie van een boek met een (of meer)
elektronische dienst(en) als afzonderlijke editie moet verschijnen en dient te worden aangemeld bij
het Commissariaat. De uitgever hoeft voor deze combinaties niet langer een (tijdelijke)
combinatieprijs vast te stellen en bij het Commissariaat te melden.
Koninklijke Bibliotheek
Net als voor boeken geldt nu ook muziekuitgaven een uitzondering op de verplichting om de vaste

boekenprijs toe te passen bij verkoop van één exemplaar aan het Depot van Nederlandse publicaties
van de Koninklijke Bibliotheek.
Boekenclubprijs
Indien de uitgever of importeur de vaste boekenprijs aanpast, kan hij daarna ook de boekenclubprijs
aanpassen of opheffen. De aanpassing van de boekenclubprijs kan echter niet eerder dan een half na
de datum waarop de eerste boekenclubprijs voor het boek is gaan gelden. Het opheffen van de
boekenclubprijs kan niet eerder dan een jaar na de datum waarop de eerste boekenclubprijs voor
het boek is gaan gelden.
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