
 

 
 

   

Besluit 
 
 
Kenmerk: 620954/622042 

Betreft: Verkoop van boeken beneden de vaste boekenprijs 

 

Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van Raindropchess 

B.V. om handhavend op te treden tegen Schaak en Go Winkel Het Paard v.o.f. in verband met 

de (mogelijke) overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin van de Wet op de vaste 

boekenprijs (hierna: de Wvbp). 

_________________________________________________________________________ 

 

 

A. Verloop van de procedure 
 

1. Op 6 juni 2013 heeft Raindropchess B.V. (hierna: Raindropchess) het Commissariaat 

voor de Media (hierna: het Commissariaat) verzocht actie te ondernemen tegen Schaak 

en Go Winkel Het Paard v.o.f. (hierna: Het Paard) in verband met het verstrekken van 

ongeoorloofde korting op (schaak)boeken. 

 
2. Bij brief van 31 juli 2013 (kenmerk: 613091/613453) heeft het Commissariaat aan Het 

Paard gevraagd om informatie te verstrekken.  

 

3. Bij brief van 30 augustus 2013 heeft Het Paard aan het Commissariaat de gevraagde 

informatie doen toekomen. 

 

 

B. Feiten 
 

4. Het Paard heeft via de websites www.schaakwinkel-hetpaard.nl en www.schaakbond-

winkel.nl diverse schaakboeken alsmede een combinatie van schaakboeken aangeboden 

voor een lagere prijs dan de door de uitgever vastgestelde prijs. Het betreft de boeken De 

schaakbijbel van J. Eade, De wereld van de schaakopening II van P. van der Sterren, 

alsmede een combinatie van de boeken Lekker schaken Stap 1, Lekker schaken Stap 2, 

Lekker schaken Stap 3, Lekker schaken Stap 4 en Lekker schaken Stap 5 van Brunia & 

Van Wijgerden. 

 

 
C. Informatie Het Paard 
 

5. Het Paard heeft, voor zover van belang, het volgende gemeld.  

 

6. Het Paard erkent dat hij op de voornoemde websites een aantal schaakboeken tegen een 

foute prijs heeft aangeboden. Redenen hiervoor waren deels slordigheid, deels het niet 

op tijd registreren van prijsverhogingen.  

 

7. Het Paard heeft nooit bewust ongeoorloofde kortingen toegepast. 
 

http://www.schaakwinkel-hetpaard.nl/
http://www.schaakbond-winkel.nl/
http://www.schaakbond-winkel.nl/
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8. Het Paard heeft één keer de actie met de boeken Lekker schaken Stap 1-5 en De 

schaakbijbel in de publiciteit gebracht middels een advertentie in het blad van de 

schaakbond, Schaakmagazine. 

 

9. Nadat de Schaakbond Het Paard heeft gewezen op de regels van de Wvbp, heeft Het 

Paard zijn handelwijze direct hiermee in overeenstemming gebracht. Het Paard heeft 

toegezegd maatregelen te nemen om herhaling van een mogelijke overtreding te 

voorkomen en beter erop toe te zien dat de Wvbp wordt nageleefd.    
 

 

D. Overwegingen Commissariaat 
 

10. Het verzoek van Raindropchess wordt door het Commissariaat aangemerkt als 

handhavingsverzoek. 

 

11. Ingevolge de Wvbp is de verkoper gehouden bij de verkoop van boeken in de 

Nederlandse en Friese taal de prijs toe te passen die de uitgever voor deze boeken heeft 

vastgesteld. In bepaalde, in het Besluit vaste boekenprijs (hierna: hierna: het Bvbp) 

geregelde, gevallen kan op deze vastgestelde prijs korting worden gegeven. De Wvbp en 

het Bvbp bieden niet de mogelijkheid om in de voorliggende situatie bij verkoop van 

boeken een andere dan de door de uitgever vastgestelde vaste prijs toe te passen. 

 

12. Vast staat dat Het Paard, handelend als verkoper in de zin van de Wvbp, ongeoorloofde 

korting heeft verstrekt bij de verkoop van een aantal boeken, omdat voor de betreffende 

titels een vaste prijs gold, die niet is toegepast en geen bijzondere prijzen golden, noch 

kortingsmogelijkheden zich voordeden. 

 

13. De Wvbp strekt er onder meer toe om (prijs)concurrentie tussen uitgevers en/of 

importeurs en/of verkopers te voorkomen. Daarom zijn verkopers gehouden om bij de 

verkoop van boeken de geldende vaste prijs toe te passen.  

 

14. Het Commissariaat is van oordeel dat op basis van de verkregen informatie niet is komen 

vast te staan dat in dit geval sprake is van een zodanige mate van concurrentieverstoring 

tussen boekverkopers dat handhavend optreden door het Commissariaat door middel van 

oplegging van een bestuurlijke boete proportioneel kan worden geacht. Tot slot is van 

belang dat Het Paard, toen zij gewezen werd op de (mogelijke) overtreding van de Wvbp, 

direct maatregelen heeft getroffen om de overtreding te stoppen. 

 
15. Dit alles leidt ertoe dat het handhavingsverzoek van Raindropchess zal worden 

afgewezen. 

 
16. Op grond van artikel 8 van de Wob besluit het Commissariaat de tekst van dit besluit  

twee weken na bekendmaking daarvan op zijn website te publiceren. Het Commissariaat 

ziet daartoe geen belemmering op grond van artikel 10 Wob. 
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E. Besluit 
 

Het Commissariaat besluit: 

I. het verzoek van Raindropchess om handhavend op te treden tegen Het 

Paard af te wijzen;   

II. de tekst van dit besluit over twee weken na bekendmaking daarvan op zijn 

website te publiceren. 

 

Hilversum, 1 april 2014 

 

 

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

 

 

 

 

prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning 

voorzitter 

drs. Eric Eljon 

commissaris 

 

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag 

waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij het Commissariaat voor de Media, Postbus 1426, 1200 BK te 

Hilversum. 

 


