Bezwaarprocedure AI
Voor auteurs, uitgevers, vertalers, illustratoren, regisseurs, producenten, distributeurs
en andere direct betrokkenen bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken tegen door
NBD/Biblion gepubliceerde aanschafinformatieteksten van nieuw verschenen en pas
herdrukte media.
De bezwaarprocedure formuleert de voorwaarden waaronder een beroep kan worden
aangetekend.
BEZWAARPROCEDURE AANSCHAFINFORMATIE
Algemene bepalingen
Artikel 1.1
Auteurs, uitgevers, vertalers, illustratoren, regisseurs, producenten, distributeurs en
anderen over wier medium/media aanschafinformatieteksten worden opgesteld, kunnen
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen een onder verantwoordelijkheid
van NBD/Biblion verschenen aanschafinformatie, indien de aanschafinformatie een naar
mening van de klager verkeerd of vertekend beeld geeft van de inhoud van het
betreffende medium/de betreffende media.
Artikel 1.2
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan NBD/Biblion, redactie Media Aanbod.
Artikel 1.3
Het bezwaarschrift dient uiterlijk een half jaar na publicatiedatum van de betreffende
aanschafinformatietekst op de redactie van Media Aanbod te zijn ontvangen.
Artikel 1.4
De redactie Media Aanbod, hierna: de redactie, verzendt uiterlijk twee weken na
ontvangst van het bezwaarschrift een ontvangstbevestiging aan klager, waarin de
termijn aangegeven wordt waarbinnen het bezwaarschrift zal worden besproken.
Artikel 1.5
De redactie toetst de aanschafinformatie die onderwerp van bezwaar is aan de
richtlijnen voor het schrijven van aanschafinformaties, zoals gepubliceerd in de meest
recente Handleiding voor recensenten.
De reactie op bezwaar
Artikel 2.1
Uiterlijk zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift reageert de redactie schriftelijk
op het bezwaar. Deze reactie kan een of meer van de volgende aspecten behelzen:
- het al dan niet in behandeling nemen van het bezwaarschrift,
- het vragen van nadere informatie/motivering aan klager,
- nader beraad door de redactie,
- het gemotiveerde standpunt van de redactie.
Artikel 2.2
Indien de redactie beslist een bezwaarschrift in behandeling te nemen, geeft zij, indien
zij daarnaast niet verzoekt nadere inlichtingen te verschaffen en zij evenmin een termijn
neemt voor nader beraad, een gemotiveerd standpunt ten aanzien van het

bezwaarschrift.
Artikel 2.3
Indien de redactie klager verzoekt nadere inlichtingen/motivering te verschaffen, stelt
zij daartoe een redelijke termijn en geeft aan klager aan op welke termijn zij voorts tot
een gemotiveerd standpunt meent te komen.
Artikel 2.4
Indien de redactie zich nader wenst te beraden, neemt zij daartoe een redelijke termijn,
welke zij in de schriftelijke reactie kenbaar maakt aan klager. De redactie spant zich in
om na ommekomst van deze termijn een gemotiveerd standpunt kenbaar te maken.
De redactie kan in het kader van haar beraad:
- de recensent van de betrokken aanschafinformatie verzoeken nadere toelichting
of motivering te verschaffen ter zake van de gehele aanschafinformatietekst,
dan wel aspecten daarvan;
- de recensent van de betrokken aanschafinformatie kennis laten nemen van het
bezwaar en hem verzoeken aan de redactie aan te geven welke overwegingen in
de beoordeling van het bezwaar betrokken dienen te worden;
- een andere recensent verzoeken een tweede aanschafinformatietekst op te
stellen, waarmee de aanschafinformatietekst die onderwerp van bezwaar is,
vergeleken kan worden door de redactie.
De maatregelen
Artikel 3
De redactie kan aan haar gemotiveerde standpunt een of meer van de volgende
maatregelen verbinden:
- publicatie van een verbeterde/gerectificeerde aanschafinformatietekst;
- publicatie van een tweede aanschafinformatietekst die op verzoek van de
redactie is vervaardigd;
- publicatie van een bericht aan openbare bibliotheken en/of onderwijsinstellingen,
waarin met opgaaf van redenen spijt wordt betuigd over de publicatie van de
aanschafinformatietekst, welke onderwerp van bezwaar was, dan wel een of
meer delen daarvan.
Beroepsmogelijkheid
Artikel 4
Het door de redactie gemotiveerd ingenomen standpunt wordt schriftelijk aan klager
kenbaar gemaakt onder vermelding van de mogelijkheid om binnen vier weken na
dagtekening van het gemotiveerde standpunt beroep aan te tekenen bij de manager
Media Aanbod.

