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BINDEND BESLUIT NR. 4, CONTROLLED CIRCULATION 

Artikel  1 
Het is een lid van Media voor Vak en Weten-
schap (verder te noemen MVW) slechts toege-
staan met betrekking tot de uitgave van een 
vaktijdschrift en/of digitale publicatie het be-
grip ‘controlled circulation’ te bezigen indien 
wordt voldaan aan de voorwaarden, zoals vast-
gelegd in de artikelen 2 tot en met 7 van dit Bin-
dend Besluit. 

Artikel  2,  Definities 
lid 1, CC-verspreiding 
Verspreiding via Controlled Circulation is toe-
zending van elke aflevering van een vaktijd-
schrift en/of  digitale publicatie aan ontvangers 
die, door middel van een wilsverklaring, te ken-
nen hebben gegeven dat zij het betrokken vak-
tijdschrift en/of digitale publicatie wensen te 
ontvangen. 
De doelgroep wordt door de uitgever van te vo-
ren vastgesteld en gepubliceerd. 
lid 2, wilsverklaring 
Een door de ontvanger/lezer van het vaktijd-
schrift en/of digitale publicatie, op verzoek van 
de uitgever, ondertekende en gedateerde ver-
klaring waarin de ontvanger/lezer aangeeft ge-
interesseerd te zijn in de ontvangst van het vak-
tijdschrift en/of digitale publicatie. 
De wilsverklaring dient naast de naam, adres en 
woon- of verblijfplaats van de ontvanger/lezer, 
tevens gegevens te bevatten die duidelijk ma-
ken dat hij of zij tot de doelgroep behoort. 
De wilsverklaring mag in correspondentie met 
potentiële ontvangers/lezers ook ‘aanvraagfor-
mulier’ genoemd worden. 
lid 3, rekwalificeren, rekwalificant 
Rekwalificeren is het vernieuwen van een wils-
verklaring omdat de geldigheidsduur daarvan 
ten einde loopt. 
Een rekwalificant is een ontvanger/lezer waar-
van de wilsverklaring gerekwalificeerd wordt. 
lid 4, wilsverklaringen verkregen via niet-elek-
tronische weg 
Een wilsverklaring door de uitgever terug ont-
vangen, via postverkeer of daarmee vergelijk-
bare transportmethoden, na verzending van die 

wilsverklaring, eveneens via postverkeer, door 
die uitgever. 
lid 5, wilsverklaringen verkregen via elektroni-
sche weg 
Een wilsverklaring door de uitgever terug ont-
vangen via postverkeer, of langs elektronische 
weg (niet-postverkeer, fax, telefoon, internet) 
na verzending van die wilsverklaring of het ver-
sturen van een bericht door die uitgever aan de 
ontvanger/lezer via postverkeer, of langs elek-
tronische weg. 
lid 6, registeraccountant, accountant 
Registeraccountant, zoals bedoeld in artikel 
393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
lid 7, onafhankelijke derde 
Een bedrijf of persoon, in financiële-, bestuur-
lijke- en personele zin, volledig onafhankelijk 
van de betrokken uitgever. 
lid 8, wilsverklaringenbestand 
Een langs elektronische weg, bijvoorbeeld met 
behulp van een computer, raadpleegbare verza-
meling wilsverklaringen. 
lid 9, intern protocol 
Een stelsel van afspraken geldende binnen het 
bedrijf, vastgelegd en ondertekend door directie 
en betrokkenen, openbaar, en verifieerbaar 
door een onafhankelijke derde, waaronder te 
verstaan de controlerend accountant. 
Het protocol dient openbaar te zijn, in die zin 
dat een verzoek tot inzage van het protocol van 
een lid-uitgever, via het Nederlands Uitgevers-
verbond dient te lopen. 
lid 10, telecommunicatie-adressen 
Gegevens nodig voor telecommunicatie, als tele-
foonnummers, telefaxnummers, e‑ mailadres-
sen en internetadressen. 
lid 11, de begrippen ‘getekend’ en ‘ondertekend’ 
In dit Bindend Besluit wordt onder de begrip-
pen ‘getekend’ en ‘ondertekend’, naast de in het 
algemeen taalgebruik geldende duiding, ook 
verstaan validering door middel van het gebruik 
van één of meer pincodes en/of beantwoording 
van één of meer persoonlijke vragen en/of op-
name van telefoongesprekken. 



 

Artikel  3,  Verkri jging en rekwalif icatie 
van wilsverklaringen 
lid 1, protocollen 
Wilsverklaringen kunnen door de uitgever wor-
den verkregen en worden gerekwalificeerd 
langs niet-elektronische- en langs elektronische 
weg, mits alle geldende procedures – dus zowel 
die voor langs niet-elektronische als die voor 
langs elektronische weg verkregen wilsverkla-
ringen en rekwalificaties – zijn vastgelegd in in-
terne protocollen, waarin gangbare en verifieer-
bare waarborgen zijn opgenomen ten aanzien 
van de authenticiteit van deze wilsverklaringen. 
lid 2, wilsverklaringenbestand 
Indien sprake is van verkrijging of rekwalifica-
tie langs elektronische weg dan dient daarvan 
een wilsverklaringenbestand te worden bijge-
houden. Dit bestand dient zodanig beveiligd te 
zijn zodat alleen van te voren bij een intern pro-
tocol vastgelegde personen daartoe toegang 
hebben. 
Externe informatiebronnen, niet afkomstig van 
een verifieerbare persoonlijke verklaring van de 
abonnee, mogen niet gebruikt worden voor wij-
zigingen in het CC-bestand. Dit geldt niet voor 
adresseringgegevens- en telecommunicatie-
adressen. Dit bestand dient integraal raadpleeg-
baar te zijn door de controlerende accountant. 
lid 3, broncode 
Indien sprake is van verkrijging of rekwalifica-
tie langs elektronische weg dan dient in het 
wilsverklaringenbestand te worden vastgelegd 
langs welk elektronische hulpmiddel de wils-
verklaring of de rekwalificatie van die wilsver-
klaring werd verkregen. Daartoe dient in het 
wilsverklaringenbestand een zogenoemde 
broncode te worden opgenomen. 
lid 4, gebruik van de telefoon 
De protocollen bedoeld in lid 1, in geval van 
langs telefonische weg verkregen wilsverklarin-
gen en rekwalificaties bepalen dat: 
1. ter verificatie van de authenticiteit van het 

telefoongesprek, een persoonlijke vraag ge-
steld dient te worden aan, en beantwoord 
dient te worden door de respondent/rekwa-
lificant; 

2. het antwoord op deze persoonlijke vraag 
dient te worden vastgelegd in het wilsverkla-
ringenbestand; 

3. bij weigering door de respondent van het be-
antwoorden van een persoonlijke vraag, de 
uitgever: 
3.1. de respondent of rekwalificant er op 

wijst dat zijn aanmelding als CC‑ ont-
vanger of zijn rekwalificatie niet tot 
stand is gekomen, of: 

3.2. de respondent, onder verwijzing naar 
dit Bindend Besluit, dient voor te stel-
len het telefoongesprek op band op te 
nemen; 

4. bij weigering door de respondent van het op-
nemen van het telefoongesprek met hem, de 
respondent of rekwalificant er op gewezen 
dient te worden dat zijn aanmelding als CC-
ontvanger of zijn rekwalificatie niet tot stand 
is gekomen; 

5. slechts die telefonische aanmeldingen als CC-
ontvanger of slechts die rekwalificaties gel-
dig zijn: 
5.1. waarbij voldaan is aan sub1 of de sub 

3.2 beschreven opname tot stand is ge-
komen, en: 

5.2. onderhevig zijn aan een halfjaarlijkse 
steekproefsgewijze controle door een 
externe accountant. 

lid 5, papieren kopie, bandopname 
Indien sprake is van verkrijging of rekwalifica-
tie langs elektronische (met uitzondering van de 
telefonische) weg dan dient daarvan een papie-
ren kopie te kunnen worden gereproduceerd.  
De papieren kopie, of de bandopname in geval 
sprake is van de situatie zoals beschreven in lid 
4, sub 3.2 van dit Bindend Besluit, dient tenmin-
ste gedurende de geldigheidstermijn van de 
wilsverklaring bewaard te blijven. 
De afbeelding van de papieren kopie mag wor-
den vastgelegd op een elektronisch opslagme-
dium, mits de afbeelding op geen enkele wijze 
manipuleerbaar is. 
lid 6, elektronische opslag 
De afbeelding van een langs niet-elektronische 
weg verkregen wilsverklaring of rekwalificatie 



 

mag worden vastgelegd op een elektronisch op-
slagmedium, mits de afbeelding op geen enkele 
wijze manipuleerbaar is. 
lid 7, meervoudige wilsverklaringen 
Het is de uitgever toegestaan één wilsverklaring 
te gebruiken voor verschillende van zijn uitga-
ven waarop de ontvanger/lezer aan kan geven 
welke producten hij/zij uit het assortiment wil 
hebben, mits de selectie van uitgaven door de 
ontvanger/lezer dient te geschieden. Het is niet 
toegestaan daarbij gebruik te maken van (elek-
tronische) formulieren waarop door de uitgever 
keuzes reeds zijn aangegeven. 
lid 8, continue rekwalificatie 
Het is de uitgever toegestaan op continue basis 
zijn wilsverklaringen te rekwalificeren. 

Artikel  4,  Doelgroep 
De doelgroep wordt met kwalificaties gepubli-
ceerd in het colofon van het betrokken vaktijd-
schrift en/of digitale publicatie, alsmede op de 
NSTD-kaart. De doelgroep kan worden om-
schreven in de vorm van personen, bedrijven 
en/of functionarissen. 

Artikel  5,  Geldigheidsduur wilsverklarin-
gen 
(Gekwalificeerde) wilsverklaringen hebben een 
geldigheidsduur van drie jaren, te rekenen 
vanaf de datum van (elektronische) onderteke-
ning. De datum van (elektronische) onderteke-
ning dient op de wilsverklaring te zijn opgeno-
men, zichtbaar voor de controlerende accoun-
tant. 

Artikel  6,  Hantering van de term CC-vak-
ti jdschrift  
Een uitgever is pas gerechtigd de term ‘CC’ en 
het bijhorende MVW CC-vignet voor het desbe-
treffende vaktijdschrift en/of  digitale publicatie 
te gebruiken, indien: 
1. dat vaktijdschrift en/of digitale publicatie is 

aangemeld bij de Stichting Nationaal Onder-
zoek Multimedia (NOM; verder te noemen: 
‘HOI’); 

2. uit 
de HOI-op-

lagespecificatie blijkt dat het aantal ver-
spreide exemplaren onder de subcategorie 
‘controlled circulation’ ten minste 
twee/derde deel van de totale verspreiding 
uitmaakt. 

Voor nieuw op de markt verschijnende vaktijd-
schriften en/of digitale publicaties gelden in het 
kader van het voorgaande  de volgende percen-
tages (verhouding aantal wilsverklaringen/ge-
middelde totale verspreiding): 
na 1 jaar 33 1/3%; 
na 2 jaar 66 2/3%. 

Indien de genoemde percentages gehaald wor-
den, is de uitgever gerechtigd het vaktijdschrift 
en/of digitale publicatie een CC-vaktijdschrijft 
en/of CC-digitale publicatie te noemen en het 
erkende MVW CC-vignet te voeren in het be-
trokken vaktijdschrift en/of digitale product, op 
NSTD-kaarten alsmede in en op andere re-
clame-uitingen. Uitgevers van CC-vaktijdschrif-
ten en/of CC-digitale publicaties zijn verplicht 
voor die producten NSTD-kaarten te publiceren. 
Artikel  7,  Sancties 

Niet nakoming van het bepaalde in dit Bindend 
Besluit kan worden gestraft met een boete van 
ten minste € 500,— tot ten hoogste € 5.000,— 
per titel, zulks ter beoordeling van het MVW-be-
stuur. Voortzetting van de nalatigheid twee 
maanden na schriftelijke aanmaning door of na-
mens het MVW-bestuur tot nakoming van dit 
Bindend Besluit kan ontzetting uit het lidmaat-
schap tot gevolg hebben; dit laatste met inacht-
neming van artikel 4 der Statuten. 

Artikel  8,  Inwerkingtreding  
Dit besluit is  in werking getreden op 22 novem-
ber 2001 en is aangepast op resp. 15 mei 2005, 
24 juni 2009 en laatstelijk op 2 januari 2013.
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