
 
Aan: Nederlandse Mededingingsautoriteit 
Postbus 16362 
2511 GA Den Haag  
 
Amsterdam, 6 september 2007 
 
Betreft: Zaak 5985  
Stichting Auteursdomein tegen Centraal Boekhuis en Bureau ISBN 
 
Geachte heer of mevrouw Hesseling, 
 
Stichting Auteursdomein zal gebruik maken van de geboden beroepsmogelijkheid 
inzake klacht #5985 over de beslotenheid van de ISBN-databank en de foutieve 
vermelding van titels in CB-Online. Beide databanken zijn eigendom van, of worden 
beheerd door, het Bentraal Boekhuis, de grootste distributeur van boeken. Inmiddels 
hebben vele rechtstreeks belanghebbenden onder wie auteurs, uitgevers en lezers, 
maar ook personen die opkomen voor het algemeen belang, zich bereid getoond ons 
pleidooi voor openstellig van de ISBN-bank te steunen. 
 
Volgens telefonische afspraak ontvangt u dit materiaal behalve per post ook als pdf, 
omdat het u vergemakkelijkt het online petitieregister in te zien. 
 
De klacht: 
Economisch machtsmisbruik door het Centraal Boekhuis door het besloten houden 
van de ISBN-registraties en door foutieve/onjuiste vermelding van titelgegevens in 
CB-online, het van de ISBN-bank afgeleide bestelbestand voor de boekhandel. In de 
praktijk betalen auteurs en/of uitgevers euro 7,38 per registratie om een titel 
onzichtbaar te laten opbergen door het Centraal Boekhuis - tenzij zij het Centraal 
Boekhuis de titel tegen betaling mag distribueren. Stichting Auteursdomein vindt het 
uit de tijd dat titelregistraties niet openbaar zijn en een belemmering voor gezonde 
concurrentie. Zowel (kleine) uitgevers als auteurs en lezers ondervinden schade. Ook 
de talloze verouderde en foutieve vermeldingen in het CB-online-bestand  
berokkenen uitgevers en auteurs schade.  
 
Bepleit wordt: 
1. Openstelling van de ISBN-databank (De ISBN-bank staat ook nu reeds online en 
wordt bekostigd uit de registraties, alleen de toegang is besloten). 
2. Verwijdering op eerste verzoek van onjuiste/verouderde bestelgegevens zoals ‘niet 
leverbaar’ voor boeken die buiten het CB om wel degelijk leverbaar zijn, op straffe 
van vergoeding van door de getroffen uitgever/auteur geleden schade.  
 
Voor een illustratief onderzoek en een duidelijke toelichting wordt verwezen naar  
(op papier bijgesloten): 
http://www.auteursdomein.nl/Boekhandel/Petitie.htm 
 
Het online petitieregister kunt u op deze plaats inzien: 



http://www.auteursdomein.nl/Boekhandel/Gastenboeken/petitie_ISBN/bekijkPetitie_I
SBN.php
 
Hopend u voldoende te hebben overtuigd van het economisch belang, 
Graag tot nadere toelichting bereid, 
 
Stichting Auteursdomein 
Pauline van de Ven (voorzitter) 
 
Keizersgracht 16 sous 
1015 CP Amsterdam 
T. 020-6252688 
 


