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Afspraken uitwerking Garantiefonds voor de fysieke boekhandel 

 

Aanvullend steunpakket fysieke boekhandel 

 

Op 29 juni 2021 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie 

van het lid Romke de Jong c.s. inzake een aanvullend steunpakket voor de fysieke boekhandel ter 

grootte van EUR 20.000.000. Dit steunpakket valt uiteen in twee delen: (i) een regeling voor 

vergoeding van distributiekosten ter grootte van EUR 5.000.000, en (ii) een garantiefonds voor de 

fysieke boekhandel ter grootte van EUR 15.000.000 (het Garantiefonds). Het steunpakket van de 

overheid is gericht op het stimuleren van de financiële gezondheid van de fysieke boekhandel vanuit 

de gedachte dat dit ten goede zal komen aan de gehele keten van het boekenvak, de literatuur en het 

leesklimaat in Nederland.  

 

In overeenstemming met de motie draagt het Nederlands Letterenfonds zorg voor de uitvoering van 

het Garantiefonds. In dat verband heeft het Nederlands Letterenfonds, in afstemming met Centraal 

Boekhuis B.V. (CB), Mediafederatie en Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), ten 

behoeve van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Notitie uitvoering 

Herstelplan voor de fysieke boekhandel d.d. 9 juli 2021 (met correctie aangevuld op 27 augustus 2021) 

opgesteld. In deze notitie is de praktische uitwerking van het Garantiefonds vormgegeven, waarbij CB 

Facturatie B.V. (CBF) een belangrijke rol in de uitvoering van het Garantiefonds speelt.  

 

Procedure met betrekking tot het Garantiefonds  

 

CBF zal alle redelijke inspanningen verrichten om de verhoging van de kredietruimte van de 

kwalificerende boekhandels voor 15 oktober 2021, maar in ieder geval op 1 december 2021 door te 

voeren. De looptijd van het aanvullend krediet per boekhandel zal maximaal één (1) jaar bedragen. 

De aanvullende kredieten dienen door de boekhandels te zijn afgelost binnen de gebruikelijke 

termijnen van de bestaande kredietfaciliteit van CBF, doch uiterlijk op 1 december 2022.  

 

CBF zal voor een jaarlijkse verantwoording van de verleende extra krediet onder het garantiefonds 

zorgdragen. De eindverantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2022 van CBF of indien de situatie 

daartoe aanleiding geeft in de jaarrekening van het daaropvolgende boekjaar.  

 

Specifieke verplichtingen 

 

Voorgestelde doel van de faciliteit 

 

CBF zal ervoor zorgdragen dat de aanvullende kredietruimte uitsluitend wordt aangewend voor de 

inkoop van boeken waarop de Wet op de vaste boekenprijs van toepassing is. 

 

Voorgestelde doelgroep  

 

In verband met de uitvoerbaarheid van de faciliteit zal CBF aansluiting zoeken bij de doelgroep in de 

Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel. 

 

In principe komen alle fysieke verkooppunten van boeken in Nederland in aanmerking voor de 

kredietfaciliteit op voorwaarde dat de boekhandel in bedrijf is sinds tenminste 1 januari 2020, blijkend 

uit een lidmaatschap van de KBb of blijkend uit een registratie per die datum bij de Kamer van 

Koophandel met als primair SBI-codenummer 4761. Daarnaast komen boekhandels in aanmerking 

die per 1 januari 2021 als lid zijn aangesloten bij de KBb of per die datum geregistreerd zijn bij de 

Kamer van Koophandel met als primair SBI-codenummer 4761 indien er sprake is van een voortzetting 

van een boekhandel die in 2019 onder een andere eigenaar of juridische entiteit opereerde en in die 

hoedanigheid lid was van de KBb. 
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Voorts moet worden beschikt over een aansluiting bij CB en reeds aanspraak bestaan op de 

kredietfaciliteit bij CBF. Indien de boekhandel in surseance van betaling verkeert of er faillissement 

voor is aangevraagd is deze uitgesloten.  

 

Boekverkopers van voornamelijk educatieve boeken en het antiquariaat zijn uitgesloten van de 

faciliteit. Verder zijn ook online boekhandels uitgesloten. Het voorstel van CBF is hier peiljaar 2019 

voor te hanteren. Indien in dat peiljaar de boekenomzet voor 70% of meer werd behaald door online 

verkoop, educatieve boeken of antiquarische boeken is de boekhandel uitgesloten van de regeling.  

 

Maximale hoogte aanvullend krediet 

 

CBF zal de faciliteit op verzoek van de boekhandel verlenen. De boekhandel zal eenmalig om de 

verhoging van zijn limiet kunnen verzoeken. Het maximale percentage van de verhoging van de 

bestaande limiet is, in lijn met de omvang van het garantiefonds, bepaald op 40%. Dit is voor alle 

boekhandels gelijk. Als peildatum voor de bestaande limiet zal CBF 1 oktober 2021 hanteren. 

 

Voor het aanvullend krediet zal CBF de boekhandel geen rente in rekening brengen. 

 

Het aanvullende krediet dient onder dezelfde reguliere krediet- en betalingsvoorwaarden als het 

bestaande krediet, zoals overeengekomen met CBF’s kredietverzekeraar Coface, door de boekhandel 

aan CBF te worden afgelost. CBF zal voor de vorderingen uit hoofde van het aanvullende krediet de 

gebruikelijke termijnen als voor het bestaande krediet hanteren en geen aanvullende eisen aan de 

boekhandel stellen. CBF wordt jaarlijks gecontroleerd door accountantskantoor Deloitte. 

 

CBF zal verder de gebruikelijke handelingen, inclusief incasso al dan niet door een incassobureau, 

verrichten volgens de thans geldende afspraken met de kredietverzekeraar Coface, indien door de 

boekhandel niet aan de aflossingsverplichtingen ten aanzien van het verleende krediet wordt voldaan. 


