
 

Campagnereglement Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek  
Actualisatie 2017 
In overweging nemende dat: 

• De CPNB volgens artikel 2 lid 1 van haar Statuten tot doel heeft: “het versterken van de positie van 
het boek in de Nederlandse samenleving met alle daartoe geëigende wettelijke middelen, uitmondend 
in de ontwikkeling in steeds bredere kring van zowel leescultuur als het eigen boekenbezit (en voorts 
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt), zulks door bevordering van 
een ruim gespreid en breed aanbod van Nederlandstalige boeken in openbare bibliotheek en 
boekhandel, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn”; 

• De CPNB in samenwerking met uitgevers, verkopers en Openbare Bibliotheken (wo maar niet 
uitsluitend Provinciale bibliotheekcentrales) voor dit doel campagnes heeft ontwikkeld om huidige en 
potentiële Nederlandse lezers te attenderen op het ruim gespreide en brede aanbod van te kopen en 
te lenen Nederlandstalige boeken; 

• De CPNB door het vaststellen van een Campagnereglement het ten uitvoer brengen van de 
doelstelling van haar campagnes, ter vergroting van de publieksaandacht, wil waarborgen. 
is dit Campagnereglement,vastgesteld door de directie. 

 

Artikel 1 – begrippen en begripsbepalingen  
In het Campagnereglement wordt verstaan onder: 

• algemeen verkrijgbare boeken : Nederlandstalige boeken met uitsluiting van wetenschappelijke en 
educatieve uitgaven, die vallen binnen de NUR-codering 200-999 en die algemeen verkrijgbaar zijn 
(wat inhoudt dat de boeken door boekverkopers onder de in de branche gebruikelijke voorwaarden 
zijn in te kopen). 

• beroepscommissie : de onafhankelijke beroepscommissie, ingesteld door de CPNB, belast met de 
behandeling van beroepschriften ingediend tegen een besluit tot uitsluiting van deelname aan de 
campagnes van de CPNB. 

• bestelservice : een bestelfaciliteit ten behoeve van eindafnemers voor niet door de verkoper in 
voorraad gehouden leverbare boeken. De bestelfaciliteit dient reëel te zijn, in die zin dat het algemeen 
verkrijgbare boek binnen een aanvaardbare termijn voorhanden dient te zijn en tegen aanvaardbare 
kosten. Voor uitleg van het begrip aanvaardbaar dient aansluiting te worden gezocht bij de algemeen 
in de branche aanvaarde norm. 

• directie : de door het bestuur aangestelde directie van de CPNB volgens artikel 7 van de Statuten 
• bestuur : het bestuur van de CPNB als bedoeld in artikel 4 van de Statuten. 
• boeken : werken die tekst bevatten als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet op de Vaste Boekenprijs, 

met uitsluiting van boeken in de Friese taal, die worden verkocht tegen de vaste prijs in de zin van die 
Wet en bekend zijn gemaakt door het Commissariaat als bedoeld in artikel 4 van die Wet. 

• campagnes : de door de CPNB georganiseerde campagnes gezamenlijk (Boekenweek, Spannende 
Boeken Weken, Nederland Leest, De Nationale Voorleesdagen en de Kinderboekenweek). 

• commissariaat : het Commissariaat voor de Media als bedoeld in artikel 1 sub l van de Wet op de 
Vaste Boekenprijs. 

• CPNB: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. 
• deelname : gebruik van de merknaam van de betreffende campagne en de daaraan gerelateerde 

merken, onder meer door gebruik van het door de CPNB verschafte promotiemateriaal, het 
verschaffen aan eindafnemers van het aan de betreffende campagne verbonden geschenk door 
verkopers en een cadeauboekje door de Openbare Bibliotheken. De afzonderlijke campagnes zijn 
geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau. 

• eindafnemer : de natuurlijke persoon die een boek aanschaft voor eigen gebruik. 
• importeur : degene die boeken die in andere landen dan Nederland zijn uitgegeven in Nederland in 

het handelsverkeer brengt als bedoeld in artikel 1 sub g van de Wet op de Vaste Boekenprijs. 
• kinderboeken : boeken die vallen binnen de NUR-codering 200 tot en met 299, 361, 362, en 365. 
• NUR-codering : de genre-indeling zoals gehanteerd door het boekenvak. 



• Openbare Bibliotheek : een voor ieder bestemde en toegankelijke bibliotheek die in overwegende 
mate door Rijk, een provincie of een gemeente wordt bekostigd dan wel in stand gehouden. Dit is 
inclusief de zogenaamde Provinciale bibliotheekcentrales: een voorziening van bibliotheekwerk, die in 
overwegende mate door Rijk, een provincie of een gemeente wordt bekostigd dan wel in stand 
gehouden 

• Spannende boeken : boeken die vallen binnen de NUR-codering 330 tot en met 339 en 313. 
• startmoment : organisator bepaalt het startmoment van de campagnes. Zijnde niet eerder dan 00.00 

uur van de eerste dag van de campagne. 
• statuten : de statuten van de CPNB. 
• titel : naam van een boek of een gedeelte daarvan. 
• uitgever : degene die boeken in het handelsverkeer brengt als bedoeld in artikel 1 sub e van de Wet 

op de Vaste Boekenprijs en als uitgever is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
• vaste prijs : de door de uitgever of de importeur op grond van hoofdstuk 2 van de Wet op de Vaste 

Boekenprijs vastgestelde prijs voor boeken als bedoeld in artikel 1 sub k van de Wet op de Vaste 
Boekenprijs (niet zijnde de boekenclubprijs in de zin van Hoofdstuk 3 van het Besluit vaste 
boekenprijs). 

• verkoper : degene die door de uitgever of de importeur in het handelsverkeer gebrachte boeken 
verkoopt aan eindafnemers als bedoeld in artikel 1 sub h van de Wet op de Vaste Boekenprijs en 
tevens om de mogelijkheid voor eindafnemers te verschaffen algemeen verkrijgbare boeken buiten 
zijn beschikbare assortiment te verkrijgen, beschikt over een bestelservice voor eindafnemers en als 
verkoper is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

• voorzitter : de voorzitter van de beroepscommissie. 
 
 
Artikel 2 – deelname Campagne Boekenweek  

• Deelname aan de Campagne Boekenweek staat open voor uitgevers die de verplichtingen naleven 
die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs en deelname aanwenden in verband 
met de levering, in het normale handelsverkeer, van algemeen verkrijgbare boeken aan verkopers. 

• Deelname aan de Campagne Boekenweek staat open voor verkopers die de verplichtingen naleven 
die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs, de vaste prijs hanteren en deelname 
aanwenden in verband met de levering, in het normale handelsverkeer, van algemeen verkrijgbare 
boeken aan eindafnemers. Op zijn verkooplocatie is de verkoper verplicht minimaal 1000 
verschillende titels van algemeen verkrijgbare boeken gedurende 52 weken per jaar direct verkrijgbaar 
te hebben. 

• Deelname aan de Campagne Boekenweek staat open voor die Openbare Bibliotheken die de 
verplichtingen naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs en deelname 
aanwenden ter bevordering van het lenen van boeken, lezen in het algemeen en tevens lid zijn van de 
Vereniging Openbare Bibliotheken of haar rechtsopvolger. 
 
 
Artikel 3 – deelname Campagne Spannende Boeken Weke n 

• Deelname aan de Campagne Juni – Maand van het Spannende Boek staat open voor uitgevers die 
de verplichtingen naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs en deelname 
aanwenden in verband met de levering, in het normale handelsverkeer, van algemeen verkrijgbare 
boeken aan verkopers. 

• Deelname aan de Campagne Juni – Maand van het Spannende Boek staat open voor verkopers die 
de verplichtingen naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs, de vaste prijs 
hanteren en deelname aanwenden in verband met de levering, in het normale handelsverkeer, van 
algemeen verkrijgbare boeken aan eindafnemers. Op zijn verkooplocatie is de verkoper verplicht 
minimaal 1000 verschillende titels van algemeen verkrijgbare boeken danwel minimaal 250 
verschillende titels van spannende boeken gedurende 52 weken per jaar direct verkrijgbaar te 
hebben. 

• Deelname aan de Campagne Juni – Maand van het Spannende Boek staat open voor Openbare 
Bibliotheken die de verplichtingen naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste 
Boekenprijs en deelname aanwenden ter bevordering van het lenen van boeken, lezen in het 
algemeen en tevens lid zijn van de Vereniging Openbare Bibliotheken of haar rechtsopvolger. 
 
 
 
 



Artikel 4 – deelname Campagne Kinderboekenweek  
• Deelname aan de Campagne Kinderboekenweek staat open voor uitgevers die de verplichtingen 

naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs en deelname aanwenden in 
verband met de levering, in het normale handelsverkeer, van algemeen verkrijgbare boeken aan 
verkopers. 

• Deelname aan de Campagne Kinderboekenweek staat open voor verkopers die de verplichtingen 
naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs, de vaste prijs hanteren en 
deelname aanwenden in verband met de levering, in het normale handelsverkeer, van algemeen 
verkrijgbare boeken aan eindafnemers. Op zijn verkooplocatie is de verkoper verplicht minimaal 1000 
verschillende titels van algemeen verkrijgbare boeken danwel minimaal 250 verschillende titels van 
kinderboeken gedurende 52 weken per jaar direct verkrijgbaar te hebben. 

• Deelname aan de Campagne Kinderboekenweek staat open voor Openbare Bibliotheken die de 
verplichtingen naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs en deelname 
aanwenden ter bevordering van het lenen van boeken, lezen in het algemeen en tevens lid zijn van de 
Vereniging Openbare Bibliotheken of haar rechtsopvolger. 
 
 
Artikel 5 – deelname Campagne Nederland Leest  

• Deelname aan de Campagne Nederland Leest staat open voor uitgevers die de verplichtingen 
naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs en deelname aanwenden in 
verband met de levering, in het normale handelsverkeer, van algemeen verkrijgbare boeken aan 
verkopers. 

• Deelname aan de Campagne Nederland Leest staat open voor verkopers die de verplichtingen 
naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs, de vaste prijs hanteren en 
deelname aanwenden in verband met de levering, in het normale handelsverkeer, van algemeen 
verkrijgbare boeken aan eindafnemers. Op zijn verkooplocatie is de verkoper verplicht minimaal 1000 
verschillende titels van algemeen verkrijgbare boeken gedurende 52 weken per jaar direct verkrijgbaar 
te hebben. 

• Deelname aan de Campagne Nederland Leest staat open voor Openbare Bibliotheken die de 
verplichtingen naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs en deelname 
aanwenden ter bevordering van het lenen van boeken, lezen in het algemeen en tevens lid zijn van de 
Vereniging Openbare Bibliotheken of haar rechtsopvolger. 
 
 
Artikel 6 – deelname Campagne De Nationale Voorlees dagen  

• Deelname aan de Campagne De Nationale Voorleesdagen staat open voor uitgevers die de 
verplichtingen naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs en deelname 
aanwenden in verband met de levering, in het normale handelsverkeer, van algemeen verkrijgbare 
boeken aan verkopers. 

• Deelname aan de Campagne De Nationale Voorleesdagen staat open voor verkopers die de 
verplichtingen naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs, de vaste prijs 
hanteren en deelname aanwenden in verband met de levering, in het normale handelsverkeer, van 
algemeen verkrijgbare boeken aan eindafnemers. Op zijn verkooplocatie is de verkoper verplicht 
minimaal 1000 verschillende titels van algemeen verkrijgbare boeken gedurende 52 weken per jaar 
direct verkrijgbaar te hebben. 

• Deelname aan de Campagne De Nationale Voorleesdagen staat open voor Openbare Bibliotheken 
die de verplichtingen naleven die voor hen voortvloeien uit de Wet op de Vaste Boekenprijs en 
deelname aanwenden ter bevordering van het lenen van boeken, lezen in het algemeen en tevens lid 
zijn van de Vereniging Openbare Bibliotheken of haar rechtsopvolger. 
 
 
Artikel 7 – uitsluiting van deelname  

• Als een uitgever, verkoper of Openbare Bibliotheek niet (langer) voldoet aan de eisen die het 
Campagnereglement aan deelname stelt, kan de CPNB besluiten tot uitsluiting van deelname van de 
betreffende uitgever, verkoper of Openbare Bibliotheek. Het besluit hierover wordt schriftelijk en 
gemotiveerd meegedeeld aan de geadresseerde van het besluit. 

• Voor boekhandels die nog niet 52 weken lang een aanbod van boeken leveren, kan de Stichting 
CPNB dispensatie verlenen. 
 
 



Artikel 8 – beroep  
• Indien de CPNB besluit tot uitsluiting van deelname kan daartegen door de geadresseerde van het 

besluit beroep worden ingesteld bij de beroepscommissie door middel van het indienen van een 
beroepschrift. 

• Het beroepschrift wordt schriftelijk per aangetekende post met ontvangstbevestiging ingediend. 
• Het beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. 

 
 
Artikel 9 – het beroepschrift  

• Artikel 9 lid 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de indiening van het beroepschrift. 
• Indien het beroepschrift niet tijdig is ingediend, kan de beroepscommissie het beroep niet-ontvankelijk 

verklaren. 
• Het beroepschrift bevat ten minste: 
• naam, adres en woonplaats indiener; 
• een omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht; 
• een motivering; 
• een dagtekening; 
• de ondertekening van indiener of een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van indiener. 

 
 
Artikel 10 – termijnen  

• Een stuk dient te worden ingediend binnen vier weken na verzending van de uitnodiging tot het 
indienen ervan. 

• Een stuk is tijdig ingediend, indien het voor het einde van de termijn bedoeld in lid 1 van dit artikel is 
ontvangen. 

• Bij verzending per post is een stuk tijdig ingediend, indien het voor het einde van de termijn bedoeld in 
lid 1 ter post is bezorgd, mits het niet later dan één week na afloop van de termijn is ontvangen. 

• De voorzitter kan uitstel verlenen voor het indienen van een stuk. 
• Indien een stuk niet tijdig is ingediend, kan de beroepscommissie dit buiten beschouwing laten. 
• Dit artikel is van toepassing op alle stukken die door indiener op uitnodiging of verzoek van de 

beroepscommissie bij de beroepscommissie worden ingediend. 
 
 
Artikel 11 – ontvangstbevestiging  
De voorzitter bevestigt aan de indiener de ontvangst van een ingediend beroepschrift. 

 

Artikel 12 – verzuimen  
Indien het beroepschrift niet voldoet aan de eisen voor het in behandeling nemen ervan kan het 
beroep niet-ontvankelijk worden verklaard, mits de voorzitter de indiener op het verzuim heeft 
gewezen en hem heeft uitgenodigd dit verzuim schriftelijk te herstellen. 

Artikel 13 – intrekking beroepschrift  
Het beroepschrift kan hangende de procedure worden ingetrokken. 

 

Artikel 14 – beroepscommissie, taak en samenstellin g 
• De behandeling van het beroepschrift vindt plaats door een onafhankelijke beroepscommissie. 
• De beroepscommissie bestaat uit drie leden, waarvan twee worden benoemd door het bestuur op 

grond van hun deskundigheid op het gebied van de verkoop en promotie van boeken. De twee door 
het bestuur benoemde leden kiezen gezamenlijk zonder last of ruggespraak het derde lid. Volgens 
dezelfde procedure worden plaatsvervangende leden aangewezen. 

• De beroepscommissie is samengesteld uit twee leden en één voorzitter, die geen van allen 
werknemer zijn bij of bestuurslid zijn van de CPNB, Groep Algemene Uitgevers, Koninklijke 
Boekenverkopersbond, Vereniging van Openbare Bibliotheken of aanverwante organisaties. 
Eenzelfde samenstelling geldt voor de plaatsvervangende leden. 



De leden en plaatsvervangende leden van de beroepscommissie worden voor drie jaar benoemd en 
zijn voor nog één periode van drie jaar herbenoembaar. De maximum leeftijd van de leden is zeventig 
jaar. 
 

• Artikel 15 – voorwaarde voor beroep  
• Van de indiener wordt door de beroepscommissie een bedrag van € 250,- geheven. 
• De beroepscommissie wijst de indiener van het beroepschrift op de verschuldigdheid van het bedrag 

en deelt hem mee dat het bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van zijn mededeling 
dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de beroepscommissie. Indien het bedrag niet binnen 
deze termijn is bijgeschreven of gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard, tenzij 
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 

• Indien het beroep wordt ingetrokken omdat de CPNB geheel of gedeeltelijk aan de indiener is 
tegemoetgekomen, wordt het door de indiener betaalde bedrag aan hem terugbetaald. 

• Het bedrag vervalt aan de CPNB als het besluit van de CPNB tot uitsluiting door de 
beroepscommissie wordt bevestigd. 
 
 
Artikel 16 – zienswijze CPNB  
De beroepscommissie stelt de CPNB in de gelegenheid schriftelijk haar zienswijze kenbaar te maken. 

Artikel 17 – mondelinge toelichting  
• De beroepscommissie stelt de indiener en de CPNB in de gelegenheid hun standpunten aan de 

beroepscommissie mondeling toe te lichten. 
• Indien het beroep kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, kan de beroepscommissie het 

beroep op de stukken afdoen. 
• Indien indiener dan wel de CPNB de beroepscommissie heeft meegedeeld een mondelinge toelichting 

te willen geven, bepaalt de voorzitter de plaats waar en het tijdstip waarop een zitting wordt gehouden. 
De voorzitter geeft daarvan tijdig kennis aan de indiener en de CPNB. 

• De voorzitter heeft tijdens de zitting de leiding. 
 
Artikel 18 – indienen stukken  

• Tot tien dagen voor de zitting kunnen de indiener en de CPNB nadere stukken indienen. 
• Indien geen zitting wordt gehouden, nodigt de voorzitter de indiener en de CPNB uit nadere stukken in 

te dienen. 
• De voorzitter stuurt een afschrift van ingediende nadere stukken zo spoedig mogelijk aan de indiener 

dan wel de CPNB. 
 
 
Artikel 19 – termijn beslissing  

• De beroepscommissie beslist uiterlijk binnen acht weken nadat het beroepschrift is ontvangen. 
• De voorzitter kan, al dan niet op verzoek van de indiener, bepalen dat op het beroepschrift binnen 

veertien dagen door de beroepscommissie wordt beslist, indien het beroep een spoedeisend karakter 
heeft. 

• De voorzitter kan bepalen dat meerdere beroepschriften gezamenlijk door de beroepscommissie 
worden behandeld als het gaat om beroepschriften van dezelfde aard en/of strekking. 
 
 
Artikel 20 – wraking  

• Op verzoek van de indiener kan elk van de leden van de beroepscommissie die het beroepschrift 
behandelen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van 
dat lid van de beroepscommissie schade zou kunnen lijden. 

• Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de indiener bekend zijn geworden. 
• Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Na aanvang van een zitting kan het verzoek ook 

mondeling geschieden. 
• Alle feiten of omstandigheden moeten tegelijk worden voorgedragen. 
• Een volgend verzoek om wraking van hetzelfde lid wordt niet in behandeling genomen, tenzij feiten of 

omstandigheden worden voorgedragen die pas na het eerdere verzoek aan de indiener bekend zijn 
geworden. 



• Geschiedt het verzoek ter zitting, dan wordt het onderzoek ter zitting geschorst. Een lid van de 
beroepscommissie wiens wraking is verzocht, kan in de wraking berusten. 

• Over het verzoek om wraking wordt zo spoedig mogelijk overlegd door de beroepscommissie, met 
uitsluiting van het lid van de beroepscommissie wiens wraking is verzocht. 

• De indiener en het lid van de beroepscommissie wiens wraking is verzocht, worden in de gelegenheid 
gesteld te worden gehoord. 

• De beroepscommissie beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemotiveerd en wordt onverwijld 
aan de indiener en het lid van de beroepscommissie wiens wraking was verzocht medegedeeld. 

• In geval van misbruik kan de beroepscommissie bepalen dat een volgend verzoek niet in behandeling 
wordt genomen. Hiervan wordt in de beslissing melding gemaakt. 

• Ingeval van wraking wordt het betrokken lid vervangen door een plaatsvervangend lid van de 
beroepscommissie. 

• Tegen het besluit van de beroepscommissie omtrent wraking staat geen beroep open. 
 
 
Artikel 21 – verschoning  

• Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 19 lid 1 van dit Campagnereglement kan 
elk van de leden van de beroepscommissie die het beroepschrift behandelen, verzoeken zich te 
mogen verschonen. 

• Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Na aanvang van een zitting kan het verzoek ook 
mondeling geschieden. 

• Geschiedt het verzoek ter zitting, dan wordt het onderzoek ter zitting geschorst. Over het verzoek om 
verschoning wordt zo spoedig mogelijk overlegd door de 
beroepscommissie, met uitsluiting van het lid van de beroepscommissie dat om verschoning heeft 
verzocht. 

• De beroepscommissie beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemotiveerd en wordt onverwijld 
aan de indiener en het lid van de beroepscommissie dat om verschoning heeft verzocht medegedeeld. 

• Ingeval van verschoning of wraking wordt het betrokken lid van de beroepscommissie vervangen door 
een plaatsvervangend lid van de beroepscommissie. 

• Tegen het besluit van de beroepscommissie omtrent verschoning staat geen beroep open. 
 
 
Artikel 22 – uitspraak  

• De beroepscommissie kan de volgende beslissingen nemen: 
• het beroep niet-ontvankelijk verklaren; 
• het beroep ongegrond verklaren; 
• het beroep gegrond verklaren. 
• De schriftelijke uitspraak van de beroepscommissie vermeldt: 
• de naam van de indiener; 
• de gronden van de beslissing; 
• de beslissing; 
• de namen van de leden van de beroepscommissie die het beroep hebben behandeld; 
• indien toepasselijk, de termijn waarbinnen de CPNB een nieuw besluit moet nemen; 
• de dagtekening. 
• De uitspraak wordt ondertekend door de voorzitter. 
• De uitspraak wordt aan de indiener en de CPNB toegezonden per aangetekende post met 

ontvangstbevestiging. 
• De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor zowel de indiener als de CPNB. 

 
 
Artikel 23 – publicatie  
Beslissingen van de beroepscommissie kunnen worden gepubliceerd op de CPNB website. 

Artikel 24 – gegrondverklaring beroepschrift  
Wanneer het beroep gegrond wordt verklaard, neemt de CPNB een nieuw besluit, rekening houdend 
met de uitspraak van de beroepscommissie en binnen de in de uitspraak genoemde termijn. 

 
 



Artikel 25 – overgangs- en slotbepalingen  
• In alle gevallen waarin door dit Campagnereglement niet is voorzien, beslist het bestuur. 
• Alle uitspraken van de beroepscommissie kunnen, al dan niet in verkorte vorm, eventueel tegen 

betaling aan derden ter beschikking worden gesteld. 
• Leden van de beroepscommissie zijn ook na hun aftreden verplicht tot geheimhouding van al hetgeen 

aan hen bij de uitoefening van hun taak bekend is geworden. 
• Op besluiten van de CPNB voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit 

Campagnereglement zijn de bepalingen van dit Campagnereglement niet van toepassing. 
• Dit Campagnereglement kan worden aangehaald als 'Campagnereglement CPNB' en treedt op 1 

januari 2005 in werking voor onbepaalde tijd. Het Campagnereglement wordt eens per drie jaar, 
uiterlijk op 1 september van het derde jaar, geëvalueerd, naar aanleiding waarvan wijzigingen in de 
bepalingen kunnen worden overeengekomen. 
 
 
De Nationale Voorleesdagen, Nederlandse Kinderjury,  Boekenweek, Nederland Leest, 
Kinderboekenweek, Spannende Boeken Weken  en hieraan gelieerde woorden zijn beschermde 
begrippen. Deze mogen zonder schriftelijke toestemming van de Stichting CPNB niet worden gebruikt 
op een wijze die afwijkt van het campagnereglement. 
 

 


