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Betreft: aanvraag projectsubsidie Garantiefonds

Geachte heer
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 ad €
20 mln. Dit steunpakket valt uiteen in twee delen: een regeling voor vergoeding van
distributiekosten ad € 5 mln. en een garantiefonds ad € 15 mln.
Het steunpakket van de Rijksoverheid 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.
Het garantiefonds is gericht op het tijdelijk verhogen van de bestaande kredietfaciliteit bij CB
Facturatie B.V. per boekhandel, waardoor de boekhandel meer financiële ruimte krijgt om het
titelaanbod te actualiseren. Doel is het stimuleren van de diversiteit en vernieuwing van het
titelaanbod.
Conform de motie draagt het Nederlands Letterenfonds zorg voor de uitvoering van het
garantiefonds. In verband hiermee werd in afstemming met Centraal Boekhuis B.V., Mediafederatie
en de Koninklijke Boekverkopersverbond U.A (hierna: KBb), de Notitie uitvoering Herstelplan voor de
fysieke boekhandel opgesteld, waarin de praktische uitwerking werd vormgegeven. Een essentiële rol
bij de praktische uitvoering van het garantiefonds is in overleg met u belegd bij CB Facturatie B.V.
Op 7oktober 2021 ontving ik de aanvraag voor projectsubsidie van CB Facturatie B.V. die werd
opgesteld in lijn met dit plan.

Besluit
Hierbij verleen ik CB Facturatie B.V. een projectsubsidie (hierna: subsidie) van € 14.910.500. Hiervan
wordt € 14.850.000 verleend ten behoeve van het verhogen van de bij CB Facturatie B.V. bestaande
kredietfaciliteit ten behoeve van de fysieke boekhandel. Daarnaast is € 50.000 (exclusief BTW)
bestemd voor de uitvoeringskosten verbonden aan het realiseren van de kredietfaciliteit en de aan u
opgelegde verantwoordingsverplichtingen.
De subsidie is uitsluitend bestemd voor deze doelen en mag niet worden aangewend voor enige
andere last van de organisatie.
Procedure met betrekking tot het garantiefonds
De subsidie wordt u verleend op grond van artikel 16 van het Algemeen reglement Nederlands
Letterenfonds, en onder de voorwaarde dat de minister van OCW voldoende middelen ter
beschikking stelt.
De verhoging van de kredietruimte van de boekhandels door CB Facturatie B.V., waarvoor deze
subsidie wordt verleend, wordt bij voorkeur verricht voor 15 oktober 2021 maar moet uiterlijk zijn
verricht op 1 december 2021. De looptijd van het aanvullend krediet per boekhandel bedraagt
maximaal een jaar. De kredieten dienen door de boekhandels te zijn afgelost binnen de gebruikelijke
termijnen van de bestaande kredietfaciliteit van CB Facturatie, doch uiterlijk op 1 december 2022.
U zorgt voor een jaarlijkse verantwoording van de verleende subsidie.
De eindverantwoording vindt in beginsel plaats in de jaarrekening 2022 van CB Facturatie B.V.
Daarna wordt de hoogte van de subsidie door mij vastgesteld en worden eventuele verschillen
tussen voorschot en vastgestelde subsidie, verrekend.
De definitieve hoogte van de subsidie aan CB Facturatie B.V. wordt bepaald door de som van de nietinvorderbaar gebleken kredieten omdat door de boekhandel surseance van betaling is aangevraagd
of sprake is van tussentijds faillissement van de boekhandel. Dit wordt aangevuld met een bedrag
van € 50.000 exclusief BTW voor de kosten van de uitvoering en verantwoording.
Specifieke verplichtingen
Doel van de faciliteit:
De aanvullende kredietruimte mag uitsluitend worden aangewend voor de inkoop van boeken
waarop de Wet op de vaste boekenprijs van toepassing is.
De doelgroep van de faciliteit:
In verband met de uitvoerbaarheid van de faciliteit wordt aansluiting gezocht 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.
Voorts moet worden beschikt over een aansluiting bij Centraal Boekhuis B.V. en reeds aanspraak
bestaan op de kredietfaciliteit bij CB Facturatie B.V.
Indien de boekhandel in surseance van betaling verkeert of er faillissement voor is aangevraagd is
deze uitgesloten. Als peildatum hiervoor hanteert u 1 oktober 2021.
Boekverkopers van voornamelijk educatieve boeken en het antiquariaat zijn uitgesloten. Verder zijn
ook online boekhandels uitgesloten. U hanteert hiervoor peiljaar 2019. Indien in dat jaar de
boekenomzet voor 70% of meer werd behaald door online verkoop, educatieve boeken of
antiquarische boeken is de boekhandel uitgesloten.
Gezien de doelstelling van de faciliteit zoals uiteengezet in de motie van de Tweede Kamer, en het
belang dat zo veel mogelijk fysieke boekhandels verspreid over het gehele land in de gelegenheid
worden gesteld hun titelaanbod te vernieuwen, ben ik bereid Van Ditmar Boeken BV een
uitzonderingspositie te geven.
Ik stem ermee in zoals u voorstelt dat Van Ditmar gebruik maakt van de faciliteit, mits de bevoegde
vertegenwoordigers van het Audax-concern expliciet schriftelijk verklaren dat de kredietfaciliteit
uitsluitend wordt gebruikt ter directe aanvulling van de winkelvoorraden op de fysieke
boekhandelsverkooppunten van het Audax-concern, meer in het bijzonder van verschillende Bruna,
AKO en RDC-winkels, uitsluitend met boeken waarop de Wet op de vaste boekenprijs van toepassing
is.
Van Ditmar dient bereid te zijn mee te werken aan een eventueel uit te voeren controleonderzoek
terzake door een door het Letterenfonds aan te wijzen accountant binnen vijf (5) jaar na verhoging
van de kredietlimiet.
Maximale hoogte aanvullend krediet:
De faciliteit wordt op verzoek van de boekhandel verleend. De boekhandel kan eenmalig om de
verhoging van het limiet verzoeken. Het percentage waarmee de bestaande kredietlimiet per
boekhandel maximaal kan worden verhoogd dient binnen de bandbreedte van de aan CB Facturatie
B.V. verleende subsidie te blijven. Dat maximale percentage van de verhoging is voor alle
boekhandels gelijk. U stelde mij voor een opslagpercentage van 40% te hanteren. Daar stem ik mee
in. Als peildatum voor de bestaande limiet hanteert u 1 oktober 2021.

Voor het aanvullend krediet is de boekhandel geen rente verschuldigd.
Het aanvullende krediet dient binnen de gebruikelijke termijnen en onder dezelfde voorwaarden als
het bestaande krediet door de boekhandel aan CB Facturatie B.V. te worden afgelost. Er worden ten
aanzien van het aanvullend krediet geen aanvullende eisen aan de boekhandel gesteld.
Inspanningsverplichting voor CB Facturatie B.V. ten aanzien van de invordering van de uitstaande
kredieten:
Uitgangspunt van de door de Minister ter beschikking gestelde middelen voor het garantiefonds is
dat deze op termijn terugvloeien naar de Staatskas. U wijst de boekhandel er expliciet op dat er bij
de kredietverhoging geen sprake is van een gift.
CB Facturatie B.V. verricht verder de gebruikelijke handelingen, inclusief incasso al dan niet door het
Incassobureau, 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.
Waar moet u verder aan voldoen?
Deze subsidie is verbonden aan enkele voorwaarden en verplichtingen.
U moet in ieder geval voldoen aan de voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen. Er staan
ook verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op deze subsidie.
Wet- en regelgeving
De volgende regelgeving is van toepassing op de subsidie:
• Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
• Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2.
De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.
Algemene Groepsvrijstellingsverordening
De subsidie wordt verstrekt met toepassing van artikel 53, tweede lid, onderdeel f van verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 (Pb EU, L 187/1, ook wel Algemene
Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: AGVV).
Dit artikel verklaart steun voor cultuur en instandhouding van erfgoed verenigbaar met de interne
markt mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dit betreffen de voorwaarden uit het artikel
53, tweede lid, onderdeel f, van het desbetreffende artikel, alsmede de voorwaarden uit hoofdstuk I
van de AGVV.

Kennisgeving en publicatie
Het is verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde verordening tijdig
kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van artikel 53 AGVV in samenhang met artikel
11 AGVV wordt onderhavige subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie.
Tevens wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking
bekendgemaakt op de website van de Rijksoverheid.
Bewaartermijn en monitoring
Op grond van artikel 12 AGVV kan de Europese Commissie tot 10 jaar na de steunverlening stukken
daarover opvragen. Het is daarom van belang dat u alle documenten met betrekking tot de subsidie
ten minste 10 jaar bewaart. Daarnaast dient er een goede dossiervorming plaats te vinden voor een
eventueel tussentijds onderzoek (monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese
Commissie de steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden.
Meldingsplicht
Een van de verplichtingen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als
voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet
geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen zal worden voldaan.
Uw melding kunt u, bij voorkeur bij brief, doen bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets
moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met
, hoofd afdeling bedrijfsvoering
Nederlands Letterenfonds.
Beleidsonderzoek
U werkt mee aan een door of namens mij ingesteld onderzoek dat erop gericht is het ministerie van
OCW of het Nederlands Letterenfonds inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van beleid.
Verantwoording
Ik verzoek u de verantwoording van onderhavige subsidie onderdeel uit te laten maken van het
bestuursverslag en de jaarrekeningen 2021 en 2022 van CB Facturatie B.V.
De verantwoording van de subsidie dient daarin inzichtelijk te worden weergegeven. U dient in ieder
geval weer te geven: hoeveel boekhandels gebruik hebben gemaakt van de kredietfaciliteit, hoeveel
krediet u heeft verleend in het kader van deze subsidie, welk bedrag door de boekhandels
gezamenlijk werd afgelost verder licht u de uitvoeringskosten toe.
De jaarrekening gaat vergezeld van een controleverklaring omtrent de getrouwheid afgegeven door
uw accountant.

Verder voegt u separaat bij een door de accountant geaccordeerde lijst van de niet-invorderbaar
gebleken kredieten ultimo boekjaar met een nadere specificatie per debiteur, bedrag en reden van
niet-invorderbaarheid.
Deze lijst gaat vergezeld van een controleverklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid door
uw accountant.
De jaarrekeningen 2021 respectievelijk 2022 en de hiervoor bedoelde lijsten zendt u jaarlijks voor 1
mei aan: het Nederlands Letterenfonds, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam.
Het Letterenfonds behoudt zich het recht voor controleonderzoek uit te voeren of namens het
Letterenfonds uit te laten voeren op basis van een steekproef in een periode tot 5 jaar na de
verleende subsidie.
Wanneer wordt de subsidie vastgesteld en eventueel verrekend?
Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 weken na ontvangst
van de gevraagde verantwoordingsinformatie over het jaar 2022. De vaststelling zal plaatsvinden in
een afzonderlijke beschikking. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, kan in overleg worden
bepaald dat de vaststelling in een volgend jaar plaatsvindt. In dat geval worden de door de uw
accountant gecontroleerde jaarrekening en lijst ook over een volgende jaar (of jaren) aan mij
toegestuurd alvorens de subsidie wordt vastgesteld.
Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?
Het niet voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen of niet geheel uitvoeren van de
activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.
Wanneer ontvangt u (een voorschot op) de subsidie?
U ontvangt een voorschot op het subsidiebedrag binnen 5 dagen na uw eerste schriftelijke verzoek.
In uw verzoek vermeldt u de benodigde hoogte van het voorschot. Het voorschot wordt aan u
overgemaakt op IBAN-nummer
onder vermelding van Garantiefonds.
Tot slot wens ik u en uw medewerkers veel succes bij de uitvoering.
Met vriendelijke groet,

T.R.F.M. Perez, directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds

Mocht u bezwaar willen maken tegen mijn besluit dan dient u binnen 6 weken na de dagtekening van
deze brief schriftelijk (niet per e-mail) uw bezwaren aan mij kenbaar te maken.

