VOORWAARDEN ERKENNING GEADRESSEERDE
TIJDSCHRIFTEN
❖ VOORWAARDEN
➢ Verschijnt minstens 4X per jaar
➢ Met vooraf bepaalde tussenpozen, die drie maanden in geen enkel geval mag
overschrijden en dit gedurende onbepaalde tijd
➢ Minstens 30% van de oppervlakte: redactionele artikels
➢ De handelsadvertenties, de reclame of publicitaire teksten – indien zij erin voorkomen
– moeten van minstens drie verschillende firma’s uitgaan, deze van de uitgever of
drukker niet meegerekend
❖ VERANTWOORDELIJK UITGEVER
➢ Krachtens art. 299 van het Strafwetboek moeten de ware naam en het ware volledig
adres in België (fysiek persoon) van de verantwoordelijke uitgever verplicht op de
titelbladzijde of één van de bladzijden van de publicatie voorkomen
❖ VERPLCHTE MELDINGEN
➢ Op het titelblad
▪ De titel (indien deze melding door de verpakking wordt verborgen, dient ze
hernomen te worden op de recto-zijde van de verpakking)
▪ De periodiciteit (bv. Trimestrieel, maandblad, weekblad…) (indien deze melding
door de verpakking wordt verborgen, dient ze hernomen te worden op de rectozijde van de verpakking
▪ De periode waarop de editie betrekking heeft (bv “april 2018” voor een
maandblad)
➢ Zichtbaar voor bpost (ofwel op het titelblad, ofwel op het schutblad/adresdrager, ofwel
op de verpakking)
▪ De eventuele periode van niet verschijnen (bv. Verschijnt niet in juli en augustus)
▪ Het Afgiftekantoor (bv. Afgiftekantoor: Leuven Masspost)
▪ Het erkenningsnummer (bv: P702124)
▪ Adres van de afzender
▪ Het frankeermerk
❖ BIJVOEGSELS
➢ Los element (papier of object) : niet vastgemaakt aan het tijdschrift
➢ Papieren bijvoegsel vastgemaakt aan het tijdschrift maar
▪ Niet langs de binnenkant
▪ Niet langs de buitenkant wanneer vastgemaakt aan de gewone hechting van de
bladen van het tijdschrift (bv.nietjes, gekleefde rug, plooi,…)
▪ M.a.w. : een papieren element dat aan de buitenkant van het tijdschrift vast zit en
niet vastgemaakt is door de nietjes of meegekleefd /meegeplooid is in de rug,
wordt beschouwd als een bijvoegsel (bv. een postkaart op gekleefd op de cover
met een lijmpunt.
➢ Schutblad indien dit meer bevat dan de gevraagde postale gegevens ( adres, pbnummer, erkenningsnummer,…)

OPMERKING : Bijvoegsels moeten bij alle exemplaren van de uitgave gevoegd worden
❖ REGELMATIGE / ONREGELMATIGE BIJVOEGSEL
TYPE
REGELMATIG

•
•

ONREGELMATIG

Other

•
•
•

Eerste twee regelmatige bijvoegsels
zijn gratis
“Line extensions” van de uitgever
worden beschouwd als regelmatig
Alle niet-regelmatige bijvoegsels
3de en volgende regelmatige
Bijkomende toeslag
•
•

Objecten, niet-plooibare
items…
Bijkomende toeslag

❖ REGELMATIGE BIJVOEGSELS
➢ Formaat :
▪ Niet groter dan het leidend tijdschrift
▪ Moldsize 230*340*30mm
• Indien groter dan Moldsize : eventueel dmv een plooitaks
➢ Gewicht :
▪ Mag zwaarder zijn dan 250g/item (mits aanvraag afwijking)
▪ Alles samen niet meer dan 2kg
➢ Aantal :
▪ Max. 2 (het derde regelmatige bijvoegsel wordt aangerekend als onregelmatig-)
➢ Inhoud :
▪ Het geheel : bijvoegsels + tijdschrift bevat minstens 30% redactioneel
▪ Indien publiciteit in het bijvoegsel : min. 3 verschillende adverteerders de uitgever
zelf en de drukker niet meegerekend.
▪ Publiciteit voor de titels van de eigen groep
▪ Producten en/diensten aangeboden door “de titel” en met een speciaal exclusief
aanbod voor de lezer of abonnee (line-extensions)
❖ ONREGELMATIGE BIJVOEGSELS
➢ Wat niet voldoet aan de normen voor regelmatige bijvoegsels.
➢ Formaat :
▪ Moldsize
▪ Indien groter dan Moldsize : eventueel dmv een plooitaks
➢ Gewicht :
▪ Max. 250g !!
➢ Aantal :
▪ Onbeperkt (mits aanvraag afwijking)
➢ Object niet plooibaar en/of hoger dan 3 mm

