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Belangri jke 	wijz ig ing	
Vanaf	juli	2016	is	de	verplichting	voor	MVW-leden	een	NSTD-
kaart	te	maken	voor	titels	die	zijn	aangemeld	bij	HOI	komen	te	
vervallen.	MVW-leden	die	op	vrijwillige	basis	een	NSTD-kaart	wil-
len	maken	dienen	zich	wèl	te	houden	aan	de	regels.	Deze	nieuwe	
regels	voor	het	gebruik	van	de	NSTD-kaart	zijn	opgenomen	in	het	
hoofdstuk	‘Achtergronden	bij	de	NSTD-kaart’.	

Met	ingang	van	1	januari	2015	zijn	de	activiteiten	rond	het	verza-
melen,	controleren	en	rapporteren	van	oplagecijfers—tot	die	da-
tum	een	activiteit	van	HOI,	Instituut	voor	Media-Auditing—
ondergebracht	bij	de	Stichting	Nationaal	Onderzoek	Multimedia	
(NOM).	
NOM	heeft	besloten	de	naam	‘HOI’	te	handhaven.	Ook	in	deze	
handleiding	wordt	daarom	gesproken	over	‘HOI-cijfers’	en	‘HOI-
keurmerk’.	Bovendien	verwijst	de	term	‘HOI’	in	deze	handleiding	
naar	het	deel	van	de	NOM-organisatie	dat	de	HOI-cijfers	verzorgt	.	
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1.	 BELANGRIJKE	DATA	

datum	 HOI/NSTD	 beschrijving	actie	
juli	2016	 NSTD	 MVW	verzendt	de	'Handleiding	NSTD	voor	Vakinformatieve	

Media	2016-2017'.	
juli	2016	 NSTD	 Uitgevers	die	NSTD-kaarten	per	juli	2016	willen	maken	met	

een	oplagespecificatie	daarop,	nemen	tijdig	contact	op	met	
Eric	Ravestijn/FolioDynamica	voor	het	aanvragen	van	de	pdf	
met	de	oplagespecificatie.	Houd	daarvoor	in	de	productie-
planning	vijf	werkdagen	vrij.	

De	'drukproeven'	(pdf's)	van	die	NSTD-kaarten	dienen	voor-
afgaand	aan	de	productie	gemaild	te	worden	aan	
uitgever@foliodynamica.nl.	De	NSTD-kaarten	kunnen	gepro-
duceerd	worden	nadat	een	reactie	per	e-mail	van	FolioDy-
namica	is	ontvangen,	en	eventuele	aanmerkingen	op	de	in-
gezonden	NSTD-kaarten	zijn	verwerkt.	

september	2016	 NSTD	 HOI	publiceert	de	oplagecijfers	over	de	periode	Q3	2015-
Q2	2016.	Deze	oplagecijfers	dienen	gedownload	te	worden	
via	de	site	van	het	NOM	(www.nommedia.nl)	en	op	de	NSTD-
kaart	per	januari	2017	geplaatst	te	worden.	Voor	toegang	tot	
de	NOM-database	heeft	NOM	uw	uitgeverij	een	gebruikers-
naam	en	wachtwoord	verstrekt.	

november/december	2016	 NSTD	 De	'drukproeven'	(pdf's)	van	NSTD-kaarten	per	januari	2017	
dienen	voorafgaand	aan	de	productie	verzonden	te	worden	
aan	het	e-mailadres:	uitgever@foliodynamica.nl.	De	NSTD-
kaarten	kunnen	geproduceerd	worden	nadat	een	reactie	
(per	e-mail)	van	FolioDynamica	is	ontvangen,	en	eventuele	
aanmerkingen	op	de	ingezonden	NSTD-kaarten	zijn	verwerkt.	

december	2016	 HOI	 Uitgevers	die	nu	per	kwartaal	aan	HOI	rapporteren	en	die	
frequentie	voor	het	komende	jaar	willen	wijzigen	in	eenmaal	
per	jaar,	dienen	dat	vóór	1	januari	2017	aan	HOI	te	melden.	
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2.	 ACHTERGRONDEN	BIJ	DE	NSTD-KAART	

Posit ionering 	
De	NSTD-kaart	biedt	adverteerders	garanties	
voor	de	objectiviteit	en	juistheid	van	de	gege-
vens,	waaronder	de	door	HOI	gecertificeerde	
oplagecijfers.	De	op	de	NSTD-kaart	afgebeelde	
keurmerken	van	Media	voor	Vak	&	Wetenschap	
(verder:	MVW)	en	HOI,	en	een	verklarende	tekst	
bevestigen	dat.	
De	NSTD-kaart	is	daarmee	een	belangrijk	in-
strument	bij	de	kwalitatieve	positionering	van	
de	bij	MVW	aangesloten	uitgeverijen	van	vakin-
formatie	als	bonafide	en	professionele	media-
exploitanten.	Alleen	MVW-leden	mogen	de	
NSTD-kaart	gebruiken.	

Gebruik 	van	de	NSTD-kaart 	
Vanaf	juli	2016	is	de	verplichting	voor	MVW-
leden	een	NSTD-kaart	te	maken	voor	bij	HOI	
aangemelde	titels	komen	te	vervallen.	Door	het	
facultatief	stellen	van	het	gebruik	van	de	NSTD-
kaart	ontstond	de	behoefte	aan	nieuwe	regels	
voor	het	gebruik	van	de	NSTD-kaart.	De	regels	
voor	het	facultatieve	gebruik	van	de	NSTD-kaart	
luiden:	
1. vervaardiging	en	distributie	van	de	NSTD-
kaart	geschiedt	voor	rekening	van	het	MVW-
lid	en	conform	aanwijzingen	van	het	MVW-
bestuur	;	

2. ontwerp	en	lay	out	dienen	overeen	te	stem-
men	met	de	voorbeeld-NSTD-kaart	zoals	op-
genomen	in	deze	handleiding;	

3. op	de	NSTD-kaart	mogen	alleen	HOI-
gecertificeerde	oplagecijfers	gebruikt	wor-
den.	Het	is	niet	toegestaan	een	NSTD-kaart	te	
maken	zonder	oplagecijfers;	

4. de	concepten	van	de	NSTD-kaart	moeten	
voorafgaand	aan	publicatie	of	distributie	ter	
controle	worden	voorgelegd	aan	

5. FolioDynamica/Eric	Ravestijn	(e-mailadres:	
uitgever@foliodynamica.nl)	

Wat	mag	wel , 	wat 	n iet 	
In	de	tabel	op	deze	pagina	zijn	de	verschillende	
‘statussen’	van	MVW-uitgaven—wel	of	niet	aan-
gemeld	bij	HOI—in	verband	gebracht	met	het	
(vrijwillig)	gebruik	van	de	NSTD-kaart.	

	 	

	
	 NSTD-kaart	

MVW-lid	
én	titel	is	

AANGEMELD	bij	HOI	

MAG	
maar	uitsluitend	met	
HOI-oplagespecificatie	

MVW-lid	
én	titel	is	NIET	

aangemeld	bij	HOI	

MAG	NIET	
er	is	immers	geen	

HOI-oplagespecificatie	beschik-
baar	

MVW-lid,	
én	titel	WIL	het	MVW	CC-

vignet	voeren	

VERPLICHT	
en	uitsluitend	met	

HOI-oplagespecificatie	

geen	MVW-lid	
(titel	kan	wel	

aangemeld	zijn	bij	HOI)	

MAG	NIET	
meld	misbruik	

bij	het	MVW-secretariaat	

	 	

Een	titel	van	een	MVW-uitgeverij	kan	wél	of	niet	
aangemeld	zijn	bij	HOI	(eerste	en	tweede	vak	in	
de	linker	kolom).	
Titels	die	het	MVW	CC-vignet	willen	en	mogen	
voeren	staan	in	het	derde	vak	in	de	linkerkolom.	
Het	onderste	vak—niet	leden	van	MVW—is	niet	
alleen	toegevoegd	voor	de	volledigheid:	daar	
wordt	duidelijk	dat	de	NSTD-kaart	is	voorbe-
houden	aan	MVW-leden.	
Control led	C irculat ion	
Speciale	voorwaarden	gelden	voor	vakinforma-
tieve	producten	die	het	MVW	CC-vignet	mogen	
en	willen	gebruiken.	Zij	zijn	verplicht	een	CC-
titel	aan	te	melden	bij	HOI,	en	zijn	verplicht	een	
NSTD-kaart	te	maken	waarop	de	HOI-
oplagespecificatie	is	vermeld.	
Online	
Het	staat	de	leden	van	MVW	vrij	om	de	goedge-
keurde	NSTD-kaart	op	hun	website	op	te	ne-
men,	zij	het	uitsluitend	als	pdf.	Het	liggend	A4-
formaat	maakt	het	printen	van	de	kaart	gemak-
kelijker.	
De	informatie	op	de	online	NSTD-kaart	op	uw	
website	dient	identiek	te	zijn	aan	de	
door	FolioDynamica	goedgekeurde	pdf	en	dient	
vrij	te	blijven	van	commerciële	informatie.	
Op	eventuele	aanvullende	informatie	op	uw	
website	mogen	de	aanduidingen	‘Media	voor	
Vak	&	Wetenschap’	en/of	‘Nederlands	Uitge-
versverbond’	en/of	‘NSTD’	niet	worden	ge-
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bruikt.	De	voorgeschreven	standaard	lay-out	
van	de	NSTD-kaart	is	voor	leden	beschikbaar	op	
de	MVW-website.	

Jaar- 	of 	kwartaalrapportage	aan	HOI 	
Sinds	2011	kunnen	leden	van	MVW	kiezen	voor	
óf	jaarrapportage,	óf	voor	kwartaalrapportage	
aan	HOI.	Uitgeverijen	die	kiezen	voor	jaarrap-
portage	leveren	eenmaal	per	jaar	bij	HOI	een	
door	een	externe	accountant	verstrekte	en	
goedgekeurde	accountantsverklaring	in	betref-
fende	de	oplage	van	hun	titel(s).	Uitgeverijen	
die	kiezen	voor	kwartaalrapportage	leveren	
over	ieder	kwartaal	(vier	maal	per	jaar)	bij	HOI	
een	eigen	verklaring	in	betreffende	de	oplage	
van	hun	titel(s),	en	leveren	eenmaal	per	jaar	bij	
HOI	een	door	een	externe	accountant	verstrekte	
en	goedgekeurde	accountantsverklaring	in	be-
treffende	de	jaaroplage	van	hun	titel(s).	

Keuzevr i jheid 	en	–momenten	
De	keuze	voor	jaar-	of	kwartaalrapportage	is	
gekoppeld	aan	de	titel	en	niet	aan	de	uitgeverij.	
Een	uitgeverij	kan	daarom	voor	bepaalde	titels	
kiezen	voor	jaarrapportage	en	voor	andere	ti-
tels	kiezen	voor	kwartaalrapportage.	
De	keuze	voor	of	jaar-	of	kwartaalrapportage	
dient	door	de	uitgeverij	ruim	voor	1	januari	van	
enig	jaar	kenbaar	gemaakt	te	worden	aan	HOI	
door	middel	van	een	ingevuld	HOI-
mutatieformulier.	Indien	een	uitgeverij	geen	
keuze	opgeeft,	wordt	de	lopende	rapportage-
frequentie	door	HOI	ook	in	het	nieuwe	jaar	ge-
hanteerd.	

Tussenti jds 	veranderen	
Gedurende	het	jaar	kan	met	terugwerkende	
kracht	vanaf	het	eerste	kwartaal	overgescha-
keld	worden	naar	kwartaalrapportage;	veran-
deren	van	kwartaalrapportage	naar	jaarrappor-
tage	is	gedurende	het	kalenderjaar	niet	moge-
lijk.	

Gedeponeerd	model 	
Het	model	van	de	NSTD-kaart	is	ingeschreven	
bij	merkenbureau	NLO	Shieldmark	(voorheen	
Zacco).	Zowel	de	naamgeving,	de	vormgeving	
als	de	kleurstelling	van	de	NSTD-kaart	zijn	ge-
deponeerd.	

Controle 	op	de	naleving 	
Controle	op	de	naleving	van	de	regels	en	op	het	
juiste	gebruik	van	de	NSTD-kaart	wordt	in	op-
dracht	van	het	MVW-bestuur	uitgevoerd	door	
Eric	Ravestijn	van	FolioDynamica.	
Hij	is	te	bereiken	via	e-mail:	
uitgever@foliodynamica.nl	of	telefonisch:	0651	
44	21	51.	
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3.	LAY	OUT	EN	INDELING	VAN	DE	NSTD-KAART	

Op	de	volgende	pagina’s	wordt	de	lay	out	en	de	
indeling	van	de	NSTD-kaart	beschreven.		

Formaat	
De	NSTD-kaart	bestaat	uit	twee	losse	genum-
merde	pagina’s	van	(liggend)	A4-formaat.	
Alle	pagina's	worden	door	twee	verticale	lijnen	
in	drie	kolommen	verdeeld.	

Kleuren	
De	paarse	banden	aan	de	boven-	en	onderkant	
van	de	kaart	zijn	uitgevoerd	in	de	kleur:	PMS	
253/100%.	De	tekst	in	de	paarse	banden	is	dia-
positief	(wit).	De	overige	tekst	is	uitgevoerd	in	
zwart.	

Vaste	 indel ing 	
Informatie	heeft	een	vaste	plaats	op	de	NSTD-
kaart.	Van	de	indeling	mag	niet	worden	afgewe-
ken,	tenzij	daarvoor	door	het	bestuur	van	MVW	
toestemming	is	verleend.	
In	geval	van	ruimtegebrek,	mag	wel	met	de	sub-
kopjes	worden	‘geschoven’	binnen	de	rubriek.	

Witte 	pagina	
Bij	blijvend	ruimtegebrek	mag	een	extra	pagina	
worden	toegevoegd	aan	de	NSTD-kaart,	de	zo-
genoemde	‘witte	pagina’.	De	witte	pagina	mag	
ook	worden	gebruikt	voor	het	vermelden	van	
informatie	waarin	de	NSTD-kaart	niet	voorziet.	
Op	de	witte	pagina	mogen	de	aanduidingen	
‘Media	voor	Vak	&	Wetenschap’	en/of	‘Neder-
lands	Uitgeversverbond’	en/of	‘NSTD’	niet	wor-
den	gebruikt.	
Op	de	witte	pagina	mogen	geen	oplagecijfers	of	
–gegevens	vermeld	worden.	De	witte	pagina	
dient,	net	als	de	NSTD-kaart,	ter	controle	aan-
geboden	te	worden	aan	FolioDynamica.	

Terminologie 	
Het	gebruik	van	termen	zoals	‘op	aanvraag’		
dient	tot	een	minimum	te	worden	beperkt.	

Combinatietar ieven	
Het	bestaan	van	combinatietarieven	dient	te	
worden	vermeld	op	de	NSTD-kaart.		

Paarse 	banden	
In	de	paarse	banden	aan	de	bovenzijde	van	de	
pagina’s	dient	links	het	betreffende	jaartal	ver-
meld	te	worden.	
In	het	midden	dient	gecentreerd	de	tekst:	

Nederlandse	Standaard	Tarief	Documentatie	(NSTD)	

te	worden	opgenomen,	met	daarachter	het	in-
ternationale	symbool	voor	een	gedeponeerd	
handelsmerk	(®).	
Rechts	dient	de	ingangsdatum	en	de	datum	van	
de	expirerende	NSTD-kaart	vermeld	te	worden.	
In	de	paarse	banden	onderaan	de	pagina’s	dient,	
gecentreerd	in	het	midden,	de	tekst:	

Deze	NSTD-kaart	voldoet	aan	de	voorschriften	van	
Media	voor	Vak	&	Wetenschap	van	het	Nederlands	
Uitgeversverbond	(www.mvw.nuv.nl).	Daardoor	
biedt	het	adverteerders	garanties	betreffende	de	
objectiviteit	van	de	op	deze	NSTD-kaart	opgenomen	
informatie.	

te	worden	opgenomen.	
Rechts	onderin	wordt	het	paginanummer	weer-
gegeven,	met	daarachter	de	tekst:	

van	2	pagina’s.	

Pagina	1, 	 l inker 	kolom:	KOP	
De	kop/het	titelblok	staat	bovenin	de	linker	
kolom.	Het	titelblok	bevat	de	naam	van	de	titel	
in	logo-stijl,	waaronder	(van	links	naar	rechts)	
het	HOI-logo,	het	MVW	CC-vignet(optioneel)	en	
het	MVW-logo	geplaatst	wordt.	
De	in	de	voorbeeldpagina	hieronder	aangege-
ven	plaatsen	voor	de	verschillende	logo’s	dient	
gevolgd	te	worden.	
Het	MVW	CC-vignet	mag	uitsluitend	worden	
gebruikt	door	titels	die	voldoen	aan	de	daaraan	
verbonden	voorwaarden	zoals	beschreven	in	
Bindend	Besluit	nr.	4	(zie	hoofdstuk	4	van	deze	
handleiding).	
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Pagina	1, 	 l inker 	kolom	onder 	de	kop: 	
ALGEMENE	INFORMATIE	
- titel	(print,	Replica	of	digitaal)	
- ondertitel	
- uitgegeven	door	(naam	uitgeverij)	
- uitgever	(persoon)	
- verschijningsfrequentie	
- verschijningsdag	
- advertentie-exploitatie	
- advertentieverkoop	
- advertentieadministratie		

Het	verdient	aanbeveling	ten	behoeve	van	(re-
clame)bureaus	hier	tevens,	op	een	daarvoor	
geëigende	plaats,	duidelijk	het	volgende	te	ver-
melden:	postadres,	bezoekadres,	telefoon-	en	
faxnummer	en	e-mailadres(sen).	

Pagina	1, 	midden	kolom:	
REDACTIONELE	FORMULE	
- doelgroep	
- redactionele	formule	
- hoofdredacteur	
- redactieadres	en	contactgegevens	

De	redactionele	formule	geeft	op	korte	en	objec-
tieve	(het	gebruik	van	bijwoorden	en	bijvoeglij-
ke	naamwoorden	is	niet	toegestaan)	wijze		

weer:	tot	wie	de	redactie	zich	richt,	welke	arti-
kelvormen	gebruikt	worden	en	welke	(vaste)	
onderwerpen	het	vaktijdschrift	kent.	
Hier	mag	geen	cijfermatige	informatie,	of	als	
zodanig	interpreteerbare	woordelijke	informa-
tie,	gegeven	worden.		
Wel	kan	hier	informatie	worden	opgenomen	
over	de	verhouding	tussen	tekst	en	beeld,	re-
dactie	en	commercie,	en	de	inzet	van	andere	
(sociale)	media.	De	NSTD-kaart	dient	vrij	te	
blijven	van	commercieel	getinte	informatie.	
Vermeldingen	van	nominaties	en	gewonnen	
prijzen	worden	aangemerkt	als	commercieel	
relevante	informatie	en	mogen	daarom	niet	op	
de	NSTD-kaart	worden	vermeld.	
Uitgevers	van	CC-tijdschriften	en	CC-digitale	
publicaties	kunnen	op	deze	plaats	de	voor	hen	
verplichte	doelgroepomschrijving	opnemen.	
De	doelgroep	kan	omschreven	worden	in	de	
vorm	van	personen,	functionarissen	en/of	be-
drijven.	De	doelgroepomschrijving	mag	geen	
cijfermatige	informatie,	of	als	zodanig	interpre-
teerbare	woordelijke	informatie,	bevatten	en	
dient	vrij	te	blijven	van	subjectieve	informatie.	
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Pagina	1, 	 l inker 	en	midden	kolom:	
OPLAGESPECIFICATIE 	
In	de	oplagespecificatie	dienen:	
• in	geval	van	NSTD-kaarten	per	juli	de	HOI-
jaarcijfers	over	het	voorafgaande	kalender-
jaar;	

• in	geval	van	NSTD-kaarten	per	januari	de	
HOI-cijfers	over	de	vier	aansluitende	kwarta-
len,	eindigend	met	het	2de	kwartaal	van	het	
voorafgaande	jaar,	

geplaatst	te	worden.	
De	HOI-cijfers	voor	plaatsing	in	de	oplagespeci-
ficatie—het	omkaderde	blok,	inclusief	de	kop	
erboven—dienen	gedownload	te	worden	via	de	
site	van	het	NOM	(www.nommedia.nl).	Daartoe	
heeft	NOM	uw	uitgeverij	een	gebruikersnaam	
en	wachtwoord	verstrekt.	
Andere	rapportages	van	oplagen	op	deze	NSTD-
kaart	zijn	niet	toegestaan.	

Pagina	1, 	 rechter 	kolom:	
VERSCHIJNINGSTABEL	
Hier	dienen	data	genoemd	te	worden.	Woorde-
lijke	verbijzonderingen	van	bepaalde	nummers	
(bijvoorbeeld:	dubbelnummers)	is	toegestaan	
met	een	maximum	van	3	woorden.	
Getallen,	zoals	bijvoorbeeld	jaartallen,	worden	
daarbij	als	woorden	gerekend.	
- nummer	
- verschijningsdatum	

Pagina	1, 	 rechter 	kolom:	NSTD-STEMPEL	
Rechts	onderin	de	rechter	kolom	wordt	het	
NSTD-stempel	geplaatst.	
Het	NSTD-stempel	is	voor	leden	beschikbaar	op	
de	MVW-website.	

Pagina	2, 	 l inker 	kolom:	
ADVERTENTIETARIEVEN	
Boven	deze	kop—Advertentietarieven	per	[da-
tum]—de	naam	van	het	tijdschrift	in	logostijl	
(klein	formaat)	vermelden.	Direct	onder	deze	
kop	wordt	de	tekst	afgedrukt:	

(alle	tarieven	zijn	in	euro’s,	exclusief	BTW)	

Daaronder:	
- paginaprijs	
- mm-prijs	
- IM-advertenties	

- rubrieksadvertenties	
- combinatietarief	met	
- contractperiode	
- leveringsvoorwaarden	

Pagina	2, 	 l inker 	kolom:	DIVERSE	KOSTEN	
- advertentie	onder	nummer	
- technische	kosten	
- kosten	van	een	bewijsnummer	

Pagina	2, 	midden	kolom:	TOESLAGEN	
- plaatsingstoeslagen	
- overeengekomen	speciale	plaats	
- aflopend	
- rugmarge	
- kleurtoeslagen	
- steunkleur	
- meeloopkleuren	
- full-color	

Pagina	2, 	midden	kolom:	
TARIEVEN	MEEHECHTERS	EN	BIJSLUITERS	
- tot	en	met	2	pagina's	
- tot	en	met	4	pagina's	
- tot	en	met	6	pagina's	
- tot	en	met	8	pagina's	

In	de	tekst	over	meehechters	en	inserts	mogen	
geen	oplageaantallen	vermeld	worden.	
 	

Pagina 	2 :	DIG ITAAL 	
Onder	deze	kop	kunnen	de	digitale	adverten-
tiemogelijkheden	(onder	andere	website),	de	
tarieven	daarvoor,	alsmede	de	technische	
specificaties	van	digitaal	aangeleverd	adver-
tentiemateriaal	gebundeld	worden.	
Er	kan	ook	voor	gekozen	worden	om	informa-
tie	over	‘digitaal’		verspreid	op	te	nemen	onder	
de	verschillende	koppen	op	de	pagina’s	van	de	
NSTD-kaart.	
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Pagina	2, 	midden	kolom:	
TECHNISCHE	GEGEVENS	
(binnenwerk	en	omslag	separaat)	
- drukprocédé	
- papiersoort	
- raster	full-color	
- raster	zwart/wit	
- reproductiemateriaal	
- specificaties	voor	aanlevering	van	digitaal	
opgeslagen	materiaal	

Pagina	2, 	 rechter 	kolom:	FORMATEN	
- bladspiegel	
- zetspiegel	
- advertentieformaten	
- meehechters	
- opplakkers	
- losse	bijlagen	

Pagina	2, 	 rechter 	kolom:	
LEVERINGSVOORWAARDEN	
Uitgeverijen	die	zijn	aangesloten	bij	ROTA,	die-
nen,	om	de	beschermende	werking	van	de	Rege-
len	voor	het	Advertentiewezen	veilig	te	stellen,	
onder	‘leveringsvoorwaarden’	tenminste	de	
volgende	zin	te	plaatsen:	

Alle	orders	worden	afgesloten	en	uitgevoerd	con-
form	de	Regelen	voor	het	Advertentiewezen	(ROTA),	
gedeponeerd	ter	griffie	van	de	Arrondissements-
rechtbanken	en	bij	de	Kamers	van	Koophandel.	

Indien	in	de	eigen	algemene	voorwaarden	bo-
venstaande	tekst	is	opgenomen,	hoeft	deze	tekst	
niet	apart	te	worden	vermeld.	

Pagina	2, 	 rechter 	kolom:	
VERKOOPPRIJZEN	
- abonnementsprijzen	
- losse	verkoopprijs	

Pagina	2, 	 rechter 	kolom:	
RESERVERINGSTERMIJNEN	
- termijn	van	reservering	zwart/wit	
- termijn	van	reservering	full	color	
- termijn	van	reservering	steunkleur(en)	
- termijn	van	inzending	zwart/wit	
- termijn	van	inzending	full	color	
- termijn	van	inzending	steunkleur(en)	
- termijn	van	annulering	zwart/wit	
- termijn	van	annulering	full	color	
- termijn	van	annulering	steunkleur(en)	

Pagina	2, 	 rechter 	kolom:	NSTD-STEMPEL	
Rechts	onderin	de	rechter	kolom	wordt	het	
NSTD-stempel	geplaatst.	Het	NSTD-stempel	is	
voor	leden	beschikbaar	op	de	MVW-website.	
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4.	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	
Bindend	Besluit.	

Artikel 	2 , 	Def in it ies 	
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	
voren	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	
geïnteresseerd	te	zijn	in	de	ontvangst	van	het	
vaktijdschrift	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	‘aanvraag-
formulier’	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-
elektronische	weg	
Een	wilsverklaring	door	de	uitgever	terug	ont-
vangen,	via	postverkeer	of	daarmee	vergelijkba-

re	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-,	bestuurlij-
ke-	en	personele	zin,	volledig	onafhankelijk	van	
de	betrokken	uitgever.	
lid	8,	wilsverklaringenbestand	
Een	langs	elektronische	weg,	bijvoorbeeld	met	
behulp	van	een	computer,	raadpleegbare	ver-
zameling	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‑mailadressen	
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	
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van	één	of	meer	persoonlijke	vragen	en/of	op-
name	van	telefoongesprekken.	

Artikel 	3 , 	Verkr i jg ing 	en	rekwal i f icat ie 	
van	wilsverklar ingen	
lid	1,	protocollen	
Wilsverklaringen	kunnen	door	de	uitgever	
worden	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	
interne	protocollen,	waarin	gangbare	en	verifi-
eerbare	waarborgen	zijn	opgenomen	ten	aan-
zien	van	de	authenticiteit	van	deze	wilsverkla-
ringen.	
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	
wijzigingen	in	het	CC-bestand.	Dit	geldt	niet	
voor	adresseringgegevens-	en	telecommunica-
tieadressen.	Dit	bestand	dient	integraal	raad-
pleegbaar	te	zijn	door	de	controlerende	accoun-
tant.	
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	respon-
dent/rekwalificant;	

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

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

wijst	dat	zijn	aanmelding	als	
CC‑ontvanger	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	
opnemen	van	het	telefoongesprek	met	hem,	
de	respondent	of	rekwalificant	er	op	gewe-
zen	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	
gekomen,	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	
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De	afbeelding	van	een	langs	niet-elektronische	
weg	verkregen	wilsverklaring	of	rekwalificatie	
mag	worden	vastgelegd	op	een	elektronisch	
opslagmedium,	mits	de	afbeelding	op	geen	en-
kele	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 , 	Hanter ing	van	de	term	
CC ‑vakti jdschr ift 	
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-oplagespecificatie	blijkt	dat	het	
aantal	verspreide	exemplaren	onder	de	sub-
categorie	‘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	wilsverklarin-
gen/gemiddelde	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	recla-
me-uitingen.	Uitgevers	van	CC-vaktijdschriften	
en/of	CC-digitale	publicaties	zijn	verplicht	voor	
die	producten	NSTD-kaarten	te	publiceren.	
Artikel 	6 , 	Sanct ies 	

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-
bestuur.	Voortzetting	van	de	nalatigheid	twee	
maanden	na	schriftelijke	aanmaning	door	of	
namens	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 	7 , 	 Inwerkingtreding	 	
Dit	besluit	is		in	werking	getreden	op	22	no-
vember	2001	en	is	aangepast	op	resp.	15	mei	
2005,	24	juni	2009	en	laatstelijk	op	2	januari	
2013.	


