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Voorwoord bij de vijfde editie
Het Internationaal Standaard Boeknummer is een opmerkelijk succesverhaal sinds het
nummer in 1968 in het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd als het ‘Standard Book Number’
(SBN). Binnen een jaar was het SBN getransformeerd tot het International SBN, en werd
het nummer uitgebreid van een negencijferig tot een tiencijferig nummer. Sinds de ratiﬁcatie
door ISO als International Standard 2108 in 1970, valt de internationale coördinatie van het
ISBN-systeem onder de verantwoordelijkheid van het International ISBN Agency in Berlijn,
een afdeling binnen de Staatsbibliothek zu Berlin. Momenteel zijn 166 landen aangesloten
bij het ISBN-systeem.
Met het succes van het ISBN, in combinatie met de ontwikkeling en populariteit van elektronische uitgaven, nam de bezorgdheid toe over de totale capaciteit van het huidige tiencijferige ISBN-systeem. Er werd besloten de standaard te herzien en de EAN/Bookland-versie
van het nummer te gebruiken als het nieuwe, dertiencijferige identiﬁcatienummer om de
capaciteit voor de komende jaren zeker te stellen. Er werd een aantal alternatieven onder de
loep genomen, maar dit werd beschouwd als de geschiktste oplossing, aangezien de handel
hiermee vrij vertrouwd was als de streepjescodevorm van het ISBN. Bovendien verklaarde
EAN.UCC, de internationale toezichthouder op streepjescodes, zich bereid te zorgen voor
aanvullende driecijferige EAN-preﬁxen, waardoor de toekomstige capaciteit van het systeem
in feite werd gegarandeerd.
Tijdens het herzieningsproces werd de gelegenheid benut de scope van materiaal dat kan
worden geïdentiﬁceerd door ISBN te onderzoeken en opnieuw te deﬁniëren. De nieuwe
standaard omvat hoofdstukken met publicaties en zelfs artikelen (indien afzonderlijk beschikbaar gesteld) die in aanmerking komen binnen de scope ervan. Deze handleiding bevat een
uitgebreide paragraaf Veelgestelde vragen om gebruikers te helpen het nummeringssysteem juist toe te passen en hen te begeleiden bij de invoering van het dertiencijferige ISBN.
Ter ondersteuning van ONIX-gebruikers worden in een aparte paragraaf de kernmetadata
voor ISBN gespeciﬁceerd. Om een stevige basis te leggen voor de toekomst wordt ISBN
geformaliseerd als een op lidmaatschap berustende organisatie, die in stand wordt gehouden door bijdragen van alle lokaal benoemde bureaus. Meer informatie over de nieuwe
bestuursstructuur wordt verstrekt in afzonderlijke documenten.
De Handleiding ISBN is het ofﬁciële commentaar op de tekst van de door de ISO goedgekeurde standaard; deze vertaalt de algemene bepalingen in concrete richtlijnen en biedt
illustratieve voorbeelden. De handleiding wordt tegelijkertijd met de uitgave van de nieuwe
standaard door ISO gepubliceerd, om bureaus en uitgevers te helpen in de overgangsperiode tot 1 januari 2007 en om een goede ISBN-praktijk in te voeren rekening houdend met de
nieuwe scope en de toekenningsprincipes. In het bijzonder is de gedetailleerdere informatie
over in aanmerking komende producten, elektronische uitgaven enzovoort nu toegankelijk
voor gebruikers – en niet gekoppeld aan een datum of deadline.
De huidige Handleiding is opgesteld door een aantal ISBN-bureaus, en bevat veel input van
de internationale vertegenwoordigers van de werkgroep van de herziening van ISO 2108,
onder de bekwame coördinatie van Stella Grifﬁths (ISBN-bureau Verenigd Koninkrijk); diegenen die hebben bijgedragen verdienen het te worden bedankt door de hele ISBN-gemeenschap.
Aangezien de toepassing van ISBN dynamisch is, zal deze handleiding ongetwijfeld in de
toekomst kleine veranderingen ondergaan. Toch dient deze te worden beschouwd als een
betrouwbare gids voor de komende tien jaar.
Januari 2005, Berlijn Hartmut Walravens
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1. Achtergrond
De vraag of er behoefte is aan een internationaal nummeringssysteem voor boeken en of
zoiets uitvoerbaar is, kwam voor het eerst ter sprake op de Third International Conference on
Book Market Research and Rationalisation in the Book Trade, in 1966 gehouden in Berlijn.
Op dat moment overwoog een aantal Europese uitgevers en boekdistributeurs computers te
gaan gebruiken voor de orderverwerking en het voorraadbeheer en werd duidelijk dat een
uniek en eenvoudig identiﬁcatienummer voor een uitgave een eerste vereiste was voor een
efﬁciënt geautomatiseerd systeem.
Het systeem dat voldeed aan deze eis en bekend zou worden onder de naam International Standard Book Number (ISBN) systeem, werd ontwikkeld op basis van het boeknummeringssysteem dat in 1967 in het Verenigd Koninkrijk werd ingevoerd door J. Whitaker &
Sons, Ltd. en in 1968 in de Verenigde Staten werd ingevoerd door R. R. Bowker.
Tegelijkertijd stelde het Technical Committee 46 on Information and Documentation van de
International Organization for Standardization (ISO) een werkgroep in, om te onderzoeken of
het Britse systeem aangepast kon worden voor internationaal gebruik.
In 1968 en 1969 vonden verscheidene ontmoetingen plaats tussen vertegenwoordigers van
diverse Europese landen en de Verenigde Staten, en werd een rapport verspreid onder alle
landen die zijn aangesloten bij de ISO.
Als resultaat van deze bijeenkomsten werd het International Standard Book Number (ISBN)
1
in 1970 goedgekeurd als ISO-standaard 2108 . In 1992 verving de derde editie van deze
standaard de tweede editie van 1978.
De bedoeling van de internationale standaard is het coördineren en standaardiseren van het
internationale gebruik van ISBN’s om unieke identiﬁcatie mogelijk te maken van een publicatie of editie van een publicatie die is gepubliceerd door een bepaalde uitgever.
De oorspronkelijke standaard is herzien nu boeken en aanverwante producten in nieuwe
mediavormen verschijnen en tegenwoordig wordt het systeem gebruikt in meer dan 160
landen.
Sinds 2001 ontwikkelt een werkgroep bestaande uit de benoemde gedelegeerden van nationale standaardorganisaties, vertegenwoordigende ISBN-bureaus, uitgevers, boekverkopers,
bibliotheken en systeemleveranciers de vierde editie van de standaard. Deze vierde editie is
waarschijnlijk de uitgebreidste herziening van het ISBN tot op heden. Hierdoor is de nummeringscapaciteit van het systeem vergroot, zijn de metadata die geleverd dienen te worden bij
de toekenning van het ISBN gespeciﬁceerd, zijn er regels ontwikkeld voor de administratie
en het beheer van het systeem en is de registratieautoriteit voor de standaard gespeciﬁceerd. Om aan deze doelstellingen te voldoen, zijn voor het eerst sinds de invoering van het
ISBN de structuur en de lengte ervan veranderd.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe het systeem werkt en welke stappen nodig zijn om
ervoor te zorgen dat ISBN’s correct worden toegekend. Ook worden hierin richtlijnen gegeven voor de overgangsperiode van de tiencijferige structuur naar het nieuwe, uitgebreide
ISBN en daarna.

1 Verkrijgbaar bij de nationale standaardorganisaties.
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2. Voordelen van het ISBN
•

Het ISBN is een uniek internationaal identiﬁcatienummer voor monograﬁsche publicaties; door toekenning van een nummer hoeven er geen lange bibliograﬁsche beschrijvende documenten meer verwerkt te worden. Dit bespaart tijd en personeel en voorkomt
kopieerfouten.

•

Het ISBN maakt het compileren en bijwerken van boekhandelbestanden en bibliograﬁsche databases mogelijk, zoals catalogussen van boeken in druk. Informatie over
beschikbare boeken kan zo gemakkelijk worden opgezocht.

•

Boeken worden voornamelijk besteld en verspreid via het ISBN; dit is een snelle en
efﬁciënte methode.

•

Het ISBN is machineleesbaar in de vorm van een dertiencijferige EAN.UCC streepjescode. Dit is snel en hierdoor worden fouten vermeden.

•

Het ISBN is nodig voor het beheren van elektronische verkooppuntensystemen in boekwinkels.

•

Het beheer van rechten vindt hoofdzakelijk plaats op basis van het ISBN.

•

Het verzamelen van verkoopgegevens vindt plaats via het ISBN. Hierdoor kan het
variërende succes van verschillende productvormen en edities van publicaties worden
bijgehouden en kunnen verschillende kennisgebieden en zelfs verschillende uitgevers
met elkaar worden vergeleken.

•

Het nationale leenrecht is in sommige landen gebaseerd op het ISBN. Dergelijke regelingen stellen schrijvers en illustratoren in staat vergoedingen te ontvangen die zijn vastgesteld op basis van het aantal keren dat hun boeken worden uitgeleend door openbare
bibliotheken.

3. De functie en strekking van het ISBN
Het Internationaal Standaard Boeknummer, dat wereldwijd wordt erkend in meer dan 160
landen, is een kort en duidelijk identiﬁcatienummer dat in potentie machineleesbaar is. Het
ISBN is een uniek identiﬁcatienummer voor een bepaalde monograﬁsche publicatie en
dient daarom vanaf de vroege productiefasen te worden gekoppeld aan deze publicatie.
Als essentieel instrument voor de productie, distributie, verkoopanalyse en opslagsystemen
voor bibliograﬁsche gegevens in de boekhandel is het ISBN ook van vitaal belang voor het
beheer van bibliotheekinformatie.
Echter, wanneer een product geschikt is voor een ander speciﬁek nummeringssysteem
(zoals doorlopende bronnen en zich voortzettende integrerende bronnen, waarvoor het
ISSN bestaat, en bladmuziek, waarvoor het ISMN bestaat), dient dit systeem te worden
gebruikt. Indien van toepassing dienen dergelijke identiﬁcatienummers te worden gebruikt in
combinatie met het ISBN (zie ook paragraaf 13.1). Meer informatie over andere typen identiﬁcatienummers vindt u in paragraaf 13.
ISBN’s worden toegekend aan monograﬁsche publicaties en bepaalde typen aanverwante
producten die beschikbaar zijn voor het publiek, of deze publicaties en aanverwante producten nu gratis beschikbaar zijn of gekocht dienen te worden. Bovendien kunnen afzonderlijke delen (zoals hoofdstukken) van monograﬁsche publicaties of uitgaven of artikelen van
7

doorlopende bronnen die afzonderlijk beschikbaar worden gesteld het ISBN gebruiken als
identiﬁcatienummer. Wat betreft de diverse beschikbare media, is het van geen belang in
welke fysieke vorm de inhoud wordt gedocumenteerd en verspreid; iedere productvorm dient
echter een afzonderlijk identiﬁcatienummer te krijgen.
Enkele voorbeelden van typen monograﬁsche publicaties waaraan een ISBN moet worden
toegekend zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gedrukte boeken en pamﬂetten;
braillepublicaties;
publicaties die de uitgever niet voornemens is regelmatig te updaten of die niet eindeloos doorlopen;
2
afzonderlijke artikelen of aﬂeveringen van een bepaalde doorlopende bron (maar niet
de doorlopende bron in zijn geheel);
plattegronden;
educatieve/instructieve ﬁlms, video’s en dia’s;
audioboeken op cassette, cd of dvd (gesproken boeken);
elektronische publicaties op fysieke dragers (zoals machineleesbare tapes, diskettes of
cd-rom’s) of op internet;
gedigitaliseerde kopieën van gedrukte monograﬁsche publicaties;
publicaties in microformaat;
educatieve of instructieve software;
mixed media publicaties (waarbij het hoofdbestanddeel tekstgebaseerd is).

Enkele voorbeelden van de typen materiaal waaraan geen ISBN moet worden toegekend
zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

doorlopende bronnen die in hun geheel worden behandeld als bibliograﬁsche entiteiten
(afzonderlijke aﬂeveringen kunnen in aanmerking komen voor ISBN’s);
4
abstracte entiteiten zoals tekstuele werken en andere abstracte creaties met intellectuele of artistieke inhoud;
een kort leven beschoren gedrukt materiaal zoals reclamemateriaal en dergelijke;
bladmuziek;
kunstdrukwerk en kunstfolders zonder titelpagina en tekst;
persoonlijke documenten (zoals een elektronisch curriculum vitae of een persoonlijk
proﬁel);
wenskaarten;
muziekgeluidsopnamen;
software met een anders dan educatief of instructief doel;
elektronische bulletinboards;
e-mails en andere elektronische correspondentie;
spelletjes.

Neem voor meer informatie of verduidelijking of een bepaald type product al dan niet in aanmerking voor een ISBN komt contact op met uw lokale ISBN-registratiebureau.
2 Indien individuele artikelen afzonderlijk beschikbaar worden gesteld door een uitgever, worden deze beschouwd als monograﬁsche publicaties en krijgen deze een ISBN toegekend. Dit geldt niet in geval van offprint kopieën, die worden besteld door
de schrijver(s) van het artikel met het oogmerk van hun eigen distributie.
3 Een publicatie die wordt uitgegeven in de loop van de tijd zonder vooraf bepaalde aﬂoop. Een dergelijke publicatie wordt
meestal uitgegeven in opeenvolgende of integrerende aﬂeveringen, die in het algemeen numerieke en/of chronologische aanduidingen bevatten. Typische voorbeelden zijn seriële publicaties zoals kranten, periodieken, dagbladen, magazines enzovoort
en integrerende bronnen zoals updatende losbladige publicaties en updatende websites. Individuele artikelen of aﬂeveringen
die afzonderlijk beschikbaar zijn worden beschouwd als monograﬁsche publicaties en hieraan kan het ISBN worden toegekend.
4 Zo komt elke afzonderlijke productvorm van de roman The Old Man and the Sea in aanmerking voor een ISBN, maar wordt
de roman zelf, als abstract tekstueel werk, geen ISBN toegekend.
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4. Structuur van het ISBN
Vanaf 1 januari 2007 leveren landelijke ISBN-bureaus alleen nog maar ISBN’s die bestaan
uit dertien cijfers, met de volgende elementen:
•
•
•
•
•

preﬁx
registratiegroep
registrator of uitgeversaanduiding
publicatie of titelaanduiding
controlecijfer

Indien gedrukt wordt het ISBN altijd voorafgegaan door de letters ‘ISBN’.
NB: In landen waar het Latijnse alfabet niet wordt gebruikt, kan een afkorting in de tekens
van het lokale schrift worden gebruikt naast de Latijnse letters ‘ISBN’.
Het ISBN is verdeeld in vijf elementen, waarvan drie variëren in lengte; de eerste en laatste
elementen hebben een vaste lengte. De elementen moeten duidelijk van elkaar worden
gescheiden door een liggend streepje of spaties wanneer deze in een voor mensen leesbare
vorm worden weergegeven:
ISBN 978-0-571-08989-5

of

ISBN 978 0 571 08989 5

NB: Het gebruik van liggende streepjes of spaties heeft geen lexicale betekenis en dient
uitsluitend om de leesbaarheid te vergroten.
Het aantal cijfers in het tweede, derde en vierde element van het ISBN (registratiegroep,
registrator, publicatie) varieert. De lengte van het registratiegroepselement en het registratorelement is afhankelijk van de te verwachten publicatie-output van de registratiegroep of de
registrator. Wanneer deze elementen een korte lengte hebben, geeft dit aan dat de output
van de registratiegroep of de registrator (of beide) naar verwachting zal bestaan uit een
groot aantal publicaties.

4.1 Preﬁx
Het eerste element van het ISBN is een driecijferig getal dat beschikbaar wordt gesteld door
EAN International. Preﬁxen die al beschikbaar zijn gesteld door EAN International zijn 978
en 979, maar misschien dat in de toekomst meer preﬁxen worden toegekend als dit nodig is
om de voortdurende capaciteit van het ISBN-systeem zeker te stellen.
VOORBEELD: 978

4.2 Registratiegroep
Het tweede element van het ISBN identiﬁceert het land, de geograﬁsche regio of het taalgebied dat hoort bij het ISBN-systeem. Sommige leden van het ISBN-systeem vormen taalgebieden (bijvoorbeeld registratiegroepsnummer 3 = Duitse taalgroep); andere vormen regionale eenheden (bijvoorbeeld registratiegroepsnummer 982 = South Paciﬁc). De lengte van
dit element varieert, maar kan maximaal vijf cijfers bevatten.
Registratiegroepselementen worden toegekend door het International ISBN Agency.
VOORBEELD: 978-0
9

4.3 Registrator of uitgeversaanduiding
Het derde component van het ISBN identiﬁceert een bepaalde uitgever of imprint binnen
een registratiegroep. De lengte van dit element varieert en is direct gerelateerd aan de te
verwachte output van de uitgever en kan maximaal zeven cijfers bevatten. Uitgevers met de
grootste te verwachten titelproductie krijgen de kortste registratorelementen toegekend en
omgekeerd.
Potentiële registrators dienen een verzoek in bij het ISBN-groepsbureau dat verantwoordelijk is voor het management van het ISBN-systeem binnen het land, de regio of de taalgroep
waar zij gevestigd zijn om unieke registratorelementen toegekend te krijgen. Wanneer alle
ISBN’s die gekoppeld zijn aan hun registratorelement zijn toegekend, kunnen zij een aanvullend registratorelement toegekend krijgen om meer ISBN’s te verwerven.
VOORBEELD: 978-0-11

4.4 Publicatie of titelaanduiding
Het vierde element van het ISBN identiﬁceert een bepaalde editie van een publicatie van
een bepaalde uitgever. De lengte van dit element varieert en is direct gerelateerd aan de
te verwachten output van de betreffende uitgever en kan bestaan uit maximaal zes cijfers.
Uitgevers met de grootste te verwachten titelproductie krijgen de langste publicatie-elementen toegekend en omgekeerd. Om ervoor te zorgen dat de juiste lengte van het ISBN wordt
gehandhaafd, worden blanco cijfers weergegeven als leidende nullen.
VOORBEELD: 978-0-11-000222

4.5 Controlecijfer
Het vijfde element van het ISBN is het controlecijfer. Dit wordt berekend met behulp van de
algoritme modulus 10.
Elk van de eerste 12 cijfers van het ISBN wordt afwisselend vermenigvuldigd met 1 en 3. Het
controlecijfer is gelijk aan 10 min de rest die overblijft nadat de som van de gewogen producten van de eerste 12 cijfers gedeeld is door 10, met één uitzondering. Als deze berekening
resulteert in een duidelijk controlecijfer van 10, is het controlecijfer 0.
Volg deze stappen om het controlecijfer voor het ISBN 978-0-11-000222-? te berekenen:
Stap 1: Bepaal de som van de gewogen producten voor de eerste twaalf cijfers van het
ISBN (zie de volgende tabel).
Registratiegroep
Registrator Publicatie

Preﬁx

Controlecijfer

ISBN

9

7

8

0

1

1

0

0

0

2

2

2

?

Gewicht

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

-

Product

9

21 8

0

1

3

0

0

0

6

2

6

-

10

Som

56

Stap 2: Deel de som van de gewogen producten van de eerste twaalf cijfers van het ISBN
berekend in stap 1 door 10, en bepaal de rest.
56 / 10 = 5

rest = 6

Stap 3: Trek de rest die is berekend in stap 2 af van 10. Het resulterende verschil is de
waarde van het controlecijfer, met één uitzondering. Als uit stap 2 de rest 0 is, is het controlecijfer 0.
10 – 6 = 4
Controlecijfer = 4
ISBN = 978-0-11-000222-4
De volgende wiskundige formule is een alternatieve manier om het controlecijfer te berekenen:
Controlecijfer = mod 10 (10 – [mod 10 {som van gewogen producten van de eerste twaalf ISBN
cijfers}])
Controlecijfer = mod 10 (10 – [mod 10 {56}])
Controlecijfer = 4
De som van de gewogen producten van de eerste twaalf cijfers plus het controlecijfer moet
deelbaar zijn door 10 zonder rest om een geldig ISBN te krijgen.
NB: De lengte van de elementen van de registratiegroep, de registrator en de publicatie variëren en hoeven niet altijd overeen te komen met het voorbeeld in de voorgaande tabel. Niet
alle combinaties van registratiegroep en registrator zijn geldig. Zie de paragraaf Verdeling
van reeksen voor de formule-informatie die nodig is om een ISBN te valideren en te splitsen.
Uw lokale registratiebureau kan u helpen met de berekening van uw ISBN’s met behulp van
voorberekende lijsten van ISBN’s of software waarmee u uw eigen ISBN’s kunt berekenen.

4.6 Verdeling van reeksen
Reeksen worden toegekend op basis van de te verwachten vraag (bijvoorbeeld de omvang
van het uitgeversprogramma) binnen een bepaalde regionale groep of taalgroep. Sommige
registratiegroepselementen worden als reserve aangehouden door het International ISBN
Agency om de toekomstige capaciteit zeker te stellen. Het International ISBN Agency kent
deze toe als dit nodig is wanneer reeksen in een bepaalde groep opraken. Bovendien kunnen registratorreeksen binnen een registratiegroep die al is toegekend aan een bepaalde
regionale groep of taalgroep ongedeﬁnieerd blijven om aan de toekomstige behoeften te
voldoen.
Uitgebreide informatie over registratiegroepen en registratorreeksmetadata is verkrijgbaar
bij het International ISBN Agency en hiermee kan de huidige toekenning van gedeﬁnieerde
reeksen gevalideerd worden. Niet alle combinaties van registratiegroep en registrator zijn
geldig. De formule-informatie (met behulp van de uitgebreide groeps- en registratorreeksmetadata) die vereist is om het ISBN te splitsen in de bestanddelen, volgt hierna. Zie de paragraaf Controlecijfer voor informatie over de berekening en de validatie van het controlecijfer.
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Het aantal cijfers in elk ISBN-element voor de registratiegroep, registrator en publicatie
varieert in lengte, maar het aantal cijfers dat deze drie elementen bevatten is in totaal negen.
Deze negen cijfers vormen samen met het driecijferige preﬁx en het controlecijfer het dertiencijferige ISBN. Het aantal cijfers in de elementen van de registratiegroep en de uitgever
varieert al naar gelang de publicatie-output van de registratiegroep of de desbetreffende
registrator. Registratiegroepen voor wie een grote output van monograﬁsche publicaties
wordt verwacht, krijgen groepsnummers van een of twee cijfers. Uitgevers met een verwachte grote publicatie-output krijgen registratornummers van twee of drie cijfers toegekend.
NB: Het aantal cijfers dat wordt gespeciﬁceerd en wordt toegekend voor registratorgroepen
en uitgevers binnen preﬁxelement 978 kan niet worden gebruikt om te voorspellen welke
cijfers in toekomstige preﬁxelementen worden gespeciﬁceerd en toegekend (bijvoorbeeld
preﬁxelement 979). De toegekende nummers voor de registratiegroep en de registrator voor
toekomstige preﬁxen weerspiegelen de toekenningsgeschiedenis en de toekenningsverwachtingen voor het preﬁxelementsysteem als geheel.
Het proces van het bepalen van de interne verdelingen van het dertiencijferige ISBN bestaat
uit twee stappen: bepaal eerst de registratiegroep met behulp van de regels voor de preﬁxelementen die worden toegekend voor het ISBN; bepaal ten tweede de lengte van het
registrator- en publicatie-element met behulp van de registratiegroepsregels. De regels voor
de registratiegroepen zijn verkrijgbaar bij het International ISBN Agency.
In tabel 1 wordt de verdeling van de registratiegroepsreeksen binnen preﬁxelement 978
weergegeven. Voor ieder ander EAN.UCC preﬁx dat is gedeﬁnieerd voor gebruik binnen het
ISBN-systeem zullen regels voor de registratiegroep beschikbaar zijn van het International
ISBN Agency voordat een registratiegroep binnen dat EAN.UCC preﬁx wordt toegekend. Het
wordt ten zeerste aanbevolen regelmatig bij het International ISBN Agency te informeren
naar mogelijke aanvullingen of wijzigingen met betrekking tot de regels van de registratiegroep.
Tabel 1: Verdeling van registratiegroepsreeksen binnen het preﬁxelement 978

Preﬁxelement
978

Reeks registratiegroepselement
0–5
6
7
80 – 94
950 – 989
9900 – 9989
99900 – 99999

Nummers beschikbaar per registratiegroep
100.000.000
(ongedeﬁnieerde reeks)
100.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000

Tabel 2 laat zien hoe u de registratiegroepsstructuur voor preﬁxelement 978 die is toegekend
voor een ISBN kunt aﬂeiden. Door te kijken naar de vijf cijfers na het preﬁxelement kunt u
de lengte van het registratiegroepselement bepalen. Als de lengte van de registratiegroep
eenmaal bekend is, kan de registratorgroep worden afgeleid.
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Tabel 2: Aﬂeidingsmethode van de registratiegroepsstructuur voor preﬁxelement 978
Als de vijf cijfers na
het preﬁxelement
liggen tussen:
00000 – 59999
60000 – 69999
70000 – 79999
80000 – 94999
95000 – 98999
99000 – 99899
99900 – 99999

Is de lengte van de
registratiegroep:

De verdelingen van het preﬁxelement en de
registratiegroep zouden zich voordoen na de
volgende cijfers en bijbehorende elementen:

1
0 (ongedeﬁnieerd)
1
2
3
4
5

3e (preﬁxelement) 4e (registratiegroep)
(ongedeﬁnieerde reeks)
3e (preﬁxelement) 4e (registratiegroep)
3e (preﬁxelement) 5e (registratiegroep)
3e (preﬁxelement) 6e (registratiegroep)
3e (preﬁxelement) 7e (registratiegroep)
3e (preﬁxelement) 8e (registratiegroep)

De lengte van het registratorelement wordt binnen elke registratiegroep vastgesteld door de
ISBN-registratiebureaus in overeenstemming met de behoeften van de uitgeversbranche
binnen hun toegekende gebieden. De reeksen die worden toegekend aan elke registratiegroep dienen van tevoren te worden vastgesteld door het International ISBN Agency vóór de
bepaling van de verdeling van reeksen van ISBN’s aan uitgevers binnen deze groepen.
VOORBEELD 1:

Test-ISBN: 9786000000004
EAN.UCC preﬁx: 978
(registratiegroepstestsegment): 60000
Registratiegroep: (ongedeﬁnieerd en ongeldig)

NB: Dit test-ISBN is niet geldig omdat het registratiegroepstestsegment binnen de groep
60000 tot 69999 ligt, die een gespeciﬁceerde groepslengte heeft van 0 (momenteel ongedeﬁnieerd).
VOORBEELD 2:

Test-ISBN: 9780777777770
EAN.UCC preﬁx: 978
(registratiegroepstestsegment): 07777
Registratiegroep: 0

NB: Dit test-ISBN is geldig omdat het registratiegroepstestsegment binnen de reeks 00000
tot 59999 ligt, die een gespeciﬁceerde registratiegroepslengte heeft van 1 (gedeﬁnieerd en
geldig).
In tabel 3 wordt de verdeling van registratorelementreeksen en publicatie-elementen binnen
registratiegroep 978-0 weergegeven. De registratorelementreeksen voor gebruik binnen
elke registratiegroep worden gedeﬁnieerd door het International ISBN Agency op basis van
de verwachte publicatieprogramma’s voor die registratiegroep.
Tabel 3: Verdeling van registratorelementreeksen en publicatie-elementen binnen groep 978-0
Registratiegroep

978-0

Registratorelementreeks
00 – 19
200 – 699
7000 – 8499
85000 – 89999
900000 – 949999
9500000 – 9999999

Nummers beschikbaar per uitgever voor
publicatie-identiﬁcatie
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
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Tabel 4 laat zien hoe u de interne structuur voor registratiegroep 978-0 kunt aﬂeiden. Door te
kijken naar de vijf cijfers na het uitgeversgroepselement kunt u de lengte van het registratorelement bepalen. Zodra de lengte van de uitgever bekend is, kan de lengte van het publicatie-element worden afgeleid.
Tabel 4: Methode voor het aﬂeiden van de interne structuur voor registratiegroep 978-0
Als de vijf
cijfers na de
registratiegroep liggen
tussen:

Is de
lengte
van de
registrator:

Is de
lengte
van het
publicatie- De interne verdelingen zouden zich voordoen na de volgende
element:
cijfers en de bijbehorende elementen:

00000 – 19999
20000 – 69999
70000 – 84999
85000 – 89999
90000 – 94999
95000 – 99999

2
3
4
5
6
7

6
5
4
3
2
1

VOORBEELD:

3e (preﬁx) 4de (registratiegroep) 6e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 4de (registratiegroep) 7e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 4de (registratiegroep) 8e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 4de (registratiegroep) 9e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 4de (registratiegroep) 10e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 4de (registratiegroep) 11e (registrator) 12e (publicatie)

Test-ISBN: 9780777777770
EAN.UCC preﬁx: 978
Registratiegroep: 0
(registratortestsegment): 77777
Registrator: 7777
Publicatie 7777
Controlecijfer: 0
Weer te geven ISBN: 978-0-7777-7777-0

NB: Het registratortestsegment ligt binnen de reeks van 70000 tot 84999, die een gespeciﬁceerde registratorlengte heeft van 4 (gedeﬁnieerd en geldig).
In tabel 5 wordt de verdeling van registratornummerreeksen en maximumpublicaties per
registrator binnen registratiegroep 978-952 weergegeven:
Tabel 5: Verdeling van registratornummerreeksen en publicaties binnen registratiegroep
978-952

Registratiegroep
978 – 952
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Registratorelementreeks
00 – 19
200 – 499
5000 – 8899
89 – 94
9500 – 9899
99000 – 99999

Nummers beschikbaar per registrator
voor identiﬁcatie van publicatie
10.000
1.000
100
10.000
100
10

Tabel 6 laat zien hoe u de interne structuur voor de registratiegroep 978-952 kunt aﬂeiden.
Door te kijken naar de vijf cijfers na het registratorgroepselement kunt u de lengte van dat
registratorelement bepalen. Zodra de lengte van de registrator bekend is, kan de lengte van
het publicatie-element worden afgeleid.
Tabel 6: Methode voor het aﬂeiden van de interne structuur voor de registratiegroep 978-952
Als de vijf
cijfers na de
registratiegroep
liggen tussen:

00000 –19999
20000 – 49999
50000 – 88999
89000 – 94999
95000 – 98999
99000 – 99999

VOORBEELD:

Is de
lengte
van de
registrator :
2
3
4
2
4
5

De interne verdelingen zouden zich voordoen na elk van de
Is de
volgende cijfers en de bijbehorende elementen:
lengte
van het
publicatieelement:
4
3
2
4
2
1

3e (preﬁx) 6e (registratiegroep) 8e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 6e (registratiegroep) 9e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 6e (registratiegroep) 10e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 6e (registratiegroep) 8e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 6e (registratiegroep) 10e (registrator) 12e (publicatie)
3e (preﬁx) 6e (registratiegroep) 11e (registrator) 12e (publicatie)

Test-ISBN: 9789528988885
EAN.UCC preﬁx: 978
Registratiegroep: 952
(registratortestsegment): 89888
Registrator: 89
Publicatie 8888
Controlecijfer: 5
Weer te geven ISBN: 978-952-89-8888-5

NB: Het registratortestsegment ligt binnen de reeks van 89000 tot 94999, die een gespeciﬁceerde registratorlengte heeft van 2 (gedeﬁnieerd en geldig).

5. Toepassing van het ISBN
5.1 Algemeen
Er wordt een afzonderlijk ISBN toegekend aan elke afzonderlijke monograﬁsche publicatie
of afzonderlijke editie van een monograﬁsche publicatie die door een uitgever wordt uitgegeven. Er wordt een afzonderlijk ISBN toegekend aan elke editie van een monograﬁsche
publicatie in een andere taal. Als een publicatie zowel afzonderlijk als als onderdeel van een
serie beschikbaar wordt gesteld aan het publiek, wordt deze beschouwd als twee afzonderlijke publicaties, waarvan elk een afzonderlijk ISBN krijgt toegekend.

5.2 Wijzigingen met betrekking tot de publicaties
Er wordt een afzonderlijk ISBN toegekend als er aanzienlijke wijzigingen hebben plaatsgevonden met betrekking tot een deel of delen van een publicatie. Er wordt een afzonderlijk
ISBN toegekend als er een wijziging heeft plaatsgevonden met betrekking tot de titel van
een publicatie. Een wijziging van het ontwerp van de cover of de kleur of de prijs van een
monograﬁsche publicatie vereist geen afzonderlijk ISBN. Kleinere wijzigingen in een editie
(bijvoorbeeld correcties van drukfouten) vereisen geen afzonderlijk ISBN.
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5.3 Facsimileherdrukken
Er wordt een afzonderlijk ISBN toegekend aan een facsimileherdruk wanneer deze wordt
geproduceerd door een andere uitgever of opnieuw wordt uitgegeven onder de imprint van
een andere uitgever. Er wordt ook een afzonderlijk ISBN toegekend als dezelfde publicatie
door dezelfde uitgever wordt gepubliceerd onder een andere imprintnaam.
Zo werd bijvorbeeld de Illustrierte Karl-May-Bibliographie door Hainer Plaul gepubliceerd
door Edition Leipzig in 1988 (ISBN 3-361-00145-5). Een facsimileherdruk die werd gepubliceerd door Saur in 1989 kreeg een afzonderlijk ISBN toegekend op basis van de ISBN-toekenning van die uitgever (ISBN 3-598-07258-9).

5.4 Publicaties in verschillende productvormen
Verschillende productvormen van een publicatie (bijvoorbeeld harde kaft, paperback, braille,
audioboek, online elektronische publicatie) vereisen afzonderlijke ISBN’s. Wanneer elektronische publicaties beschikbaar zijn gesteld in verschillende formats (bijvoorbeeld .lit, .pdf,
.html, .pdb) krijgt ieder afzonderlijk beschikbaar format een uniek ISBN toegekend.

5.5 Losbladige publicaties
Er wordt een ISBN toegekend aan een eindige losbladige publicatie — dat wil zeggen een
losbladige publicatie die niet bedoeld is om onbeperkt te worden voortgezet.
Een losbladige publicatie die voortdurend wordt bijgewerkt (integrerende bron) of de afzonderlijk bijgewerkte delen krijgen ook geen ISBN toegekend (zie paragraaf 13.7).

5.6 Meerdelige publicaties
Publicaties kunnen meer dan een deel bevatten, en in deze gevallen moet een ISBN worden toegekend voor de hele set. Als afzonderlijke delen van de set los beschikbaar zijn,
krijgt ieder deel een uniek ISBN toegekend om dit deel te identiﬁceren. De keerzijde van de
titelpagina (of een overeenkomstige plaats in een niet-gedrukte versie) dient in ieder geval
duidelijk het ISBN voor de set als geheel weer te geven, evenals het ISBN voor dat bepaalde
deel.
Zelfs wanneer de meerdelige publicatie alleen als complete set beschikbaar is, wordt nog
steeds aanbevolen aan elk deel een afzonderlijk ISBN toe te kennen. Dit vergemakkelijkt de
diverse fasen van het transactieproces, inclusief de verwerking van verzendingen wanneer
niet alle delen tegelijkertijd worden gepubliceerd of gedistribueerd, en het aanbieden van
vervangingen in geval van beschadigde kopieën.

5.7 Fondslijst
Een uitgever dient alle fondslijstpublicaties te nummeren en de ISBN’s te publiceren in alle
catalogussen die de uitgever produceert, of deze nu in gedrukte of elektronische vorm zijn.
Het ISBN dient tevens in de eerst beschikbare herdruk of heruitgave van een fondslijsttitel te
worden opgenomen.

5.8 Copublicaties
Een publicatie die wordt uitgegeven als een gezamenlijke imprint met andere uitgevers krijgt
meestal een ISBN toegekend door de uitgever(s) die belast is met de distributie. Toch is
het elk van de co-uitgevers toegestaan zijn eigen ISBN toe te kennen en elk hiervan weer
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te geven op de copyrightpagina. In dergelijke gevallen wordt slechts een van deze ISBN’s
weergegeven als streepjescode op de publicatie.

5.9 Publicaties die worden verkocht of gedistribueerd door agentschappen
(Behalve voor a. en c. geldt dit alleen voor landen die nog niet deelnemen aan het systeem)
a. Volgens de ISBN-standaard krijgt een bepaalde editie die wordt gepubliceerd door een
bepaalde uitgever slechts één ISBN. Dit ISBN dient behouden te worden, ongeacht waar
of door wie de publicatie wordt gedistribueerd of verkocht.
b. Een publicatie die wordt geïmporteerd door een exclusieve distributeur of alleenvertegenwoordiger uit een gebied dat niet is aangesloten bij het ISBN-systeem en geen
ISBN’s toegekend heeft gekregen, kan een ISBN toegekend krijgen door de exclusieve
distributeur.
c. Publicaties die worden geïmporteerd door een exclusieve distributeur of alleenvertegenwoordiger waaraan een nieuwe titelpagina, waarop de exclusieve distributeur is afgedrukt, is toegevoegd in plaats van de titelpagina van de oorspronkelijke uitgever, dienen
een nieuw ISBN te krijgen van de exclusieve distributeur of alleenvertegenwoordiger.
Het ISBN van de oorspronkelijke uitgever dient ook vermeld te worden.
d. Een publicatie die wordt geïmporteerd door verschillende importeurs uit een gebied dat
niet bij het ISBN-systeem is aangesloten en waaraan geen ISBN’s zijn toegekend, kan
een ISBN worden toegekend door het groepsagentschap dat verantwoordelijk is voor
deze distributeurs.

5.10 Overname van de ene uitgever door een andere uitgever
Een uitgever die een andere uitgeverij overneemt kan het oorspronkelijk toegekende ISBN
blijven gebruiken.

5.11 Overname van de volledige voorraad en rechten van publicatie
Een uitgever die de volledige voorraad en rechten op publicatie(s) overneemt, kan het oorspronkelijk toegekende ISBN blijven gebruiken totdat het nieuwe bedrijf de publicatie herdrukt of heruitgeeft onder het eigen ISBN-registratorelement.

5.12 Uitgevers met meer dan een plaats van publicatie
a. Een uitgever die werkzaam is in verschillende gebieden die samen worden vermeld in het
impressum van een publicatie dient slechts één ISBN aan die publicatie toe te kennen.
b. Een uitgever die werkzaam is in gescheiden en afzonderlijke kantoren of ﬁlialen op
verschillende plaatsen kan beschikken over een registratorelement voor ieder kantoor
of ﬁliaal. Toch dient iedere publicatie slechts één ISBN toegekend te krijgen door het
kantoor of het ﬁliaal dat verantwoordelijk is voor de publicatie.

5.13 Register van ISBN’s en bijbehorende metadata
De uitgevers zijn er verantwoordelijk voor hun groepsagentschap of de organisatie die
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de publicatieregistratie, te informeren over de
ISBN’s die worden toegekend aan komende publicaties. De informatie dient een minimumaantal metadata (descriptieve) elementen te bevatten en dient verenigbaar te zijn met de
ONIX International productinformatiestandaarden die worden beheerd door EDItEUR en de
betreffende organisaties: het International ISBN Agency levert op verzoek een XML-schema
en software om te assisteren met gegevensinvoervereisten. Verdere ondersteunende informatie inclusief het metadataschema is beschikbaar op www.editeur.org/onix_isbn.html.
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Data-element

Commentaar

ONIX-element(en)

ISBN

In het 13-cijferige ISBN-format

<ProductIdentiﬁer>

Productvorm

Codering die het medium en/of format van het
product aangeeft

<ProductForm>
<EpubFormat>

Titel

De titel van de publicatie, samen met de ondertitel indien van toepassing

<Title> samengesteld

Serie

Serietitel en nummering indien van toepassing

<Series> samengesteld

Contribuant

Contribuantrolcode(s) en contribuantna(a)m(en)

<Contributor> samengesteld

Editie

Editienummer (voor edities na de eerste), type
en verklaring

<EditionTypeCode>
<EditionNumber>
<EditionStatement>

Taal/talen van
tekst

Met behulp van ISO 639-2/B taalcodes

<Language> samengesteld

Imprint

De merknaam waaronder de publicatie wordt
gepubliceerd

<ImprintName>

Uitgever

De persoon of organisatie die eigenaar is van de
imprint op de datum van publicatie

<Publisher> samengesteld

Land van
publicatie

Met behulp van ISO 3166-1 landcodes

<CountryOfPublication>

Publicatiedatum

De datum van de eerste publicatie onder dit
ISBN. In het ISO 8601 format (YYYY-MM-DD)

<PublicationDate>

ISBN van
moederpublicatie

ISBN van de moederpublicatie waarvan deze
publicatie deel uitmaakt, indien van toepassing

<RelatedProduct>
samengesteld

Databases die ISBN’s koppelen aan hun metadata (zoals lijsten met boeken in druk, nationale bibliograﬁe enzovoort) dienen beschikbaar te worden gesteld en te worden bijgewerkt.
In gevallen waarin ISBN-registratiebureaus dergelijke diensten van bibliograﬁsche lijsten
niet aanbieden, zijn deze toch verantwoordelijk voor de samenwerking met de betreffende
dienstverleners om ervoor te zorgen dat dergelijke diensten toegankelijk zijn. ISBN-registratiebureaus en uitgevers van bibliograﬁsche databases mogen hun klanten een vergoeding
vragen voor de toegang tot deze informatie.

5.14 ISBN’s kunnen nooit worden hergebruikt
Eenmaal toegekend aan een monograﬁsche publicatie kan een ISBN nooit worden hergebruikt om een andere monograﬁsche publicatie te identiﬁceren, ook al blijkt dat het oorspronkelijke ISBN per vergissing is toegekend. Een uitgever die ontdekt dat een ISBN onjuist is
toegekend dient dit nummer te verwijderen van de lijst met bruikbare nummers. De uitgever
dient ook het onjuiste ISBN aan zijn ISBN-bureau door te geven.
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6. ISBN voor elektronische publicaties en instructieve
software
6.1 ISBN voor elektronische publicaties
Als een publicatie elektronisch beschikbaar is (bijvoorbeeld een e-book, cd-rom of publicatie
die beschikbaar is op internet), komt deze in aanmerking voor een ISBN, aangenomen dat
deze tekst bevat en beschikbaar is gesteld aan het publiek, en dat de publicatie niet bedoeld
is als doorlopende bron.
Dergelijke publicaties kunnen afbeeldingen en geluiden bevatten, maar gelinkt materiaal (bijvoorbeeld hypertext) wordt alleen door hetzelfde ISBN gedekt als het gerelateerde materiaal
daadwerkelijk deel uitmaakte van de publicatie.
De volgende typen elektronische publicaties krijgen geen ISBN toegekend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

publicaties die frequent worden bijgewerkt en waarbij deze wijzigingen bijna onmiddellijk
toegankelijk zijn, zoals online databases;
websites;
promotie- of reclamemateriaal;
bulletinboards;
e-mails en andere elektronische correspondentie;
zoekmachines;
spelletjes;
persoonlijke documenten (zoals een elektronisch curriculum vitae of een persoonlijk
proﬁel);
schedulers/agenda’s.

6.2 ISBN voor softwareproducten
Een ISBN kan worden gebruikt om een speciﬁek softwareproduct te identiﬁceren dat
bedoeld is voor educatieve en/of instructieve doeleinden, zoals een computergebaseerd
trainingsproduct, aangenomen dat dit niet aangepast kan worden en geen data vereist om te
functioneren.
Alle andere softwareproducten (bijvoorbeeld computerspelletjes) krijgen geen ISBN toegekend.

6.3 Principes voor de toekenning van een ISBN aan elektronische publicaties
en softwareproducten
•

Als speciﬁeke, in aanmerking komende publicaties of producten beschikbaar zijn die
gebruikmaken van verschillende besturingssystemen en/of bedieningstalen, krijgt ieder
afzonderlijk format een uniek ISBN toegekend. Besturingssystemen of leesapparaten
krijgen zelf echter geen ISBN toegekend.

•

Als een publicatie of een product wordt bijgewerkt, herzien of gewijzigd en de wijzigingen zijn substantieel genoeg om de publicatie een nieuwe editie te kunnen noemen,
wordt een afzonderlijk ISBN toegekend.

•

Een herintroductie van een bestaande publicatie of een bestaand product, zelfs in een
nieuwe verpakking, krijgt, als de prestaties van het nieuwe product niet signiﬁcant verschillen van die van het oude product, geen afzonderlijke ISBN. Het bestaande ISBN zal
gebruikt blijven worden.
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•

Een enkel ISBN kan van toepassing zijn op twee of meer artikelen in een verpakking die
bestaat uit het softwareproduct en de bijbehorende gebruikershandleiding en technische handleiding, als de handleidingen noodzakelijk zijn om de software te bedienen en
alleen bruikbaar zijn als toevoegsel bij de software.

•

Als de verpakking bestaat uit twee of meer artikelen die afzonderlijk beschikbaar worden
gesteld en onafhankelijk gebruikt kunnen worden, dient de gehele verpakking een afzonderlijk ISBN te hebben, evenals ieder afzonderlijk element.

•

Een ISBN dient te worden toegekend aan een softwareproduct onafhankelijk van de
fysieke vorm (bijvoorbeeld software die gedownload moet worden naar de klant vanuit
een remote database).

•

Een ISBN identiﬁceert het product zelf, maar ook de uitgever; het mag niet worden
gebruikt om een distributeur of groothandelaar van het product te identiﬁceren.

7. ISBN voor print-on-demand publicaties
Een ‘print-on-demand’ publicatie wordt gedrukt en gebonden naar aanleiding van een speciﬁeke order van een klant. Dergelijke orders betreffen vaak enkele kopieën van publicaties
die anders beschouwd zouden worden als ‘uit druk’ aangezien grote gedrukte oplages niet
economisch zouden zijn.
Print-on-demand moet niet worden verward met short-run printing, waarbij kleinere hoeveelheden boeken vervaardigd kunnen worden en vervolgens worden opgeslagen om aan
de orders van de klant te voldoen wanneer die binnenkomen. Bij short-run printing wordt de
voorraad opgeslagen, zelfs in kleine hoeveelheden; bij on-demand printing is er geen voorraad.
Als de productvorm van een on-demand versie van een publicatie verschilt van de eerder
gepubliceerde niet-on-demand versie (bijvoorbeeld wanneer een harde kaft verandert in een
paperback wanneer deze verandert in on-demand), is een nieuw ISBN vereist, zoals voor
alle andere veranderingen van de productvorm. Geringe veranderingen met betrekking tot
de afgesneden formaten om te voldoen aan de speciﬁcaties van on-demand drukmachines
vereisen geen nieuw ISBN.
Een publicatie krijgt een apart ISBN wanneer deze on demand wordt gereproduceerd door
een uitgever die print-on-demand rechten heeft gekocht voor de publicatie van een andere
uitgever.
Een kopie die door een organisatie anders dan de uitgever is geproduceerd namens die
uitgever (dat wil zeggen dat geen rechten van eigenaar zijn veranderd) en waarbij de ondemand editie een andere productvorm heeft, krijgt een afzonderlijk ISBN.
Een ‘aangepaste’ of ‘gepersonaliseerde’ versie van een print-on-demand boek, waarbij de
klant, niet de uitgever, de inhoud van het boek bepaalt, en die beperkt beschikbaar wordt
gesteld, krijgt geen ISBN toegekend.
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8. Plaats en weergave van het ISBN op publicaties
8.1 Algemeen
Het ISBN dient te worden weergegeven op het artikel zelf.

In het geval van gedrukte publicaties, dient het ISBN te worden weergegeven op:
• de keerzijde van de titelpagina (copyrightpagina);
• onder aan de titelpagina, als er geen ruimte is op de keerzijde van de titelpagina;
• het onderste gedeelte van de achterkant van de kaft;
• onderaan op de achterkant van het omslag of enig ander beschermend omhulsel of wikkel.
In het geval van elektronische publicaties dient het ISBN te worden weergegeven op:
• titeldisplay; de eerste display (cd’s, online publicaties) of op het scherm dat de titel
weergeeft of het equivalent ervan (bijvoorbeeld het beginscherm dat wordt weergegeven
wanneer de inhoud voor het eerst wordt geopend en/of op het scherm dat de copyrightvermelding bevat).
In het geval van educatieve/instructieve ﬁlms, video’s en dia’s dient het ISBN te worden
weergegeven op:
• de credittitels.
Als de publicatie wordt uitgegeven in een houder die integraal deel uitmaakt van de publicatie (bijvoorbeeld een cd, cassette of diskette), dient het ISBN te worden weergegeven op alle
etiketten die deze houder bevat. Als het niet mogelijk is het ISBN weer te geven op de houder of het etiket ervan, dient het ISBN te worden weergegeven onderaan op de achterkant
van een permanente verpakking voor die houder (bijvoorbeeld het doosje, hoesje of frame).
De verschillende formats van een elektronische publicatie dienen een afzonderlijk ISBN
te krijgen als deze afzonderlijk beschikbaar worden gesteld. Als de publicatie beschikbaar
wordt gesteld in twee formats die voor de verkoop altijd gebundeld zijn, is slechts één ISBN
vereist. Als formats afzonderlijk beschikbaar worden gesteld, dienen alle ISBN’s onder
elkaar te worden vermeld op alle versies en dient het afgekorte format tussen haakjes te
worden aangegeven aan het einde van het bijbehorende ISBN.
Voorbeelden:

ISBN 978-951-45-9693-3 (harde kaft)
ISBN 978-951-45-9694-0 (paperback)
ISBN 978-951-45-9695-7 (PDF)
ISBN 978-951-45-9696-4 (HTML)
ISBN 978-951-45-9999-6 (OEB)

Het ISBN dient ook te worden weergegeven op elk begeleidend materiaal dat wordt uitgegeven in combinatie met de publicatie.
Het ISBN dient altijd te worden gedrukt in een lettertype dat groot genoeg is om gemakkelijk
leesbaar te zijn (dat wil zeggen 9-punts of groter).

5 Omdat het onvermijdelijk is dat uitgevers de komende jaren voorraden aanhouden met tiencijferige ISBN’s, kan het voor hen
verstandig zijn zo snel mogelijk te beginnen met het drukken van het dertiencijferige ISBN op hun boeken, in combinatie met
het tiencijferige ISBN tot 2007. Voor meer informatie over de aanbevolen dubbelnummering van de tiencijferige en dertiencijferige ISBN’s op publicaties, zie de paragraaf ‘Tijdschema voor het gebruik van de dertiencijferige ISBN’s’ in de uittreksels uit de
Richtlijnen voor de implementatie van dertiencijferige ISBN’s.
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8.2 SBN in streepjescodevorm
Door de snelle, wereldwijde verbreiding van het scannen van streepjescodes is de tussen
EAN International (EAN), de Uniform Code Council (UCC), het International ISBN Agency
en het International ISMN Agency gesloten overeenkomst belangrijk; hierdoor kan het ISBN
gecodeerd worden tot een EAN-13 streepjescode. Hierdoor is het ISBN een internationaal
identiﬁcatienummer dat verenigbaar is met de wereldwijde streepjescodeschema’s.
De weergave van het ISBN in een EAN-13 streepjescodesymbool dient plaats te vinden
overeenkomstig de ISO/IEC 15420 (streepjescodesymbolenspeciﬁcatie EAN/UPC). Dit vereist dat het gebruik van EAN-13 symbolen in overeenstemming is met de aanbevelingen van
EAN en UCC. Een EAN streepjescode bestaat uit dertien cijfers.
Voor het ISBN 978-1-873671-00-9 wordt hierna een voorbeeld weergegeven van een ISBN
dat gecodeerd is als een EAN-13 streepjescodesymbool.
Wanneer het ISBN wordt gebruikt in een streepjescode, dient het ISBN vlak boven het
EAN-13 streepjescodesymbool te worden weergegeven in een voor de mens leesbare vorm,
voorafgegaan door ‘ISBN’.
Een voorbeeld van een ISBN afgedrukt in EAN-13 streepjescodesymbolen:

Meer informatie over de invoering en het gebruik van het EAN-13 streepjescodesymbool is
verkrijgbaar bij de ISBN-groepsbureaus en het International ISBN Agency. Groepsbureaus
worden aangemoedigd rechtstreeks samen te werken met de EAN-organisaties op nationaal
of regionaal niveau.
De aanbevolen locatie van het EAN-13 streepjescodesymbool voor publicaties is het kwadrant rechtsonder op de achterkant, vlak naast de rug.

8.3 Vijfcijferige uitbreidingscode
In de Verenigde Staten en Canada wordt in de boekhandel een vijfcijferige code ter uitbreiding van de streepjescode gebruikt om de prijs aan te geven. Ga voor meer informatie over
de streepjescodes in de Verenigde Staten en Canada naar de website van de Book Industry
Study Group www.bisg.org.
De vijfcijferige uitbreidingscode mag in andere landen niet worden gebruikt voor prijsinformatie, maar kan wel worden gebruikt met het preﬁx ‘9’ voor intern gebruik van de uitgever zelf
(bijvoorbeeld voor de verwerking van retouren). Deze aanvullende codes beginnen altijd met
‘9’ binnen de reeks ‘90000-98999’.

8.4 Aanleveren van de EAN.UCC streepjescode voor ISBN – instructies voor
ﬁlmmasterleveranciers
Filmmasterleveranciers die uitgevers ISBN EAN streepjescodes leveren om op producten te
drukken dienen zich aan de volgende procedures te houden:
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•
•
•

Valideer het ISBN dat wordt geleverd door de uitgever met behulp van de algoritme ter
validatie van het ISBN-controlecijfer om transcriptie- of transpositiefouten te voorkomen
(zie de paragraaf ISBN Controlecijfer {4.5}).
Gebruik de afbrekingstekens binnen het ISBN volgens de regels (zie de paragraaf Verdeling van reeksen {4.6}).
Druk het volgende:
Verplicht
• ISBN in 9-punts lettertype of groter
• ISBN EAN in streepjescode
• ISBN EAN in door de mens leesbare vorm
Optioneel (naar goeddunken van de uitgever)
• Vijfcijferige uitbreiding in streepjescode en in door de mens leesbare vorm

Al deze procedures dienen door computerprogramma’s te worden uitgevoerd.
De technische vereisten van EAN voor het drukken van streepjescodes dienen in acht te
worden genomen.
ISBN’s die in machineleesbare vorm worden gedrukt zijn nog steeds onderworpen aan de
regels die worden bepaald door de ISBN-standaard. Gezien het aanzienlijke aantal aanvullende regels en aanbevelingen dienen degenen die het ISBN in een scanbaar lettertype
willen drukken contact op te nemen met hun plaatselijke ISBN-bureaus voor advies.

8.5 Algoritme voor het genereren van het ISBN en de EAN.UCC streepjescode
Zie Controlecijfer (paragraaf 4.5) voor informatie over het berekenen van het controlecijfer
van het ISBN. Zie Verdeling van reeksen (paragraaf 4.6) voor informatie over de formule die
vereist is om het ISBN te splitsen.

9. Beheer van het ISBN-systeem
9.1 Algemeen
Het beheer van het ISBN-systeem vindt plaats op drie niveaus: internationaal, het ISBN-registratiebureau en de uitgever.

9.2 Internationaal beheer
In principe heeft het International ISBN Agency de volgende functies en verantwoordelijkheden:
•

het wereldwijde gebruik van het ISBN-systeem promoten, coördineren en bewaken;

•

de belangen behartigen van de ISBN-gemeenschap ten opzichte van andere relevante
organisaties;

•

de juiste organisaties benoemen tot ISBN-registratiebureaus en dergelijke benoemingen
indien nodig herzien;

•

registratiegroepen en hun verantwoordelijkheidsgebieden deﬁniëren en deze toekennen
aan de juiste ISBN-registratiebureaus;
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•

de deﬁnitie van registratiegroepsregels bepalen die de lengte van beschikbare registratorelementen bepalen binnen elke groep en ervoor zorgen dat te allen tijde voor het
publiek een nauwkeurig en uitgebreid register van deze regels beschikbaar is;

•

reeksen van unieke registratorelementen toekennen binnen de juiste registratiegroep
aan ISBN-registratiebureaus en een compleet en nauwkeurig register bijhouden van de
registratorelementen die zijn toegekend;

•

het onderhoud van ISBN’s en de bijbehorende ISBN-metadata zekerstellen via de registers van ISBN-registratiebureaus;

•

beleid en procedures ontwikkelen, bewaken en uitvoeren voor het beheer van de verrichtingen van ISBN-bureaus en het proces van ISBN-registratie door deze bureaus,
inclusief alle tarieven die bij dat proces horen;

•

de beoordeling en oplossing van dubbele toekenningen van een ISBN faciliteren;

•

Eventuele verzoeken met betrekking tot de besluiten die genomen zijn door registratiebureaus beoordelen en hierover besluiten;

•

documentatie voor gebruikers van het ISBN-systeem ontwikkelen, onderhouden en aan
het publiek beschikbaar stellen;

•

ﬁnanciële regelingen implementeren en onderhouden die noodzakelijk zijn om de verrichtingen van het International ISBN Agency te ondersteunen, inclusief, maar niet
beperkt tot, ﬁnanciële bijdragen van ISBN-registratiebureaus.

9.3 ISBN-registratiebureaus
Het beheer van het ISBN-systeem binnen een registratiegroep valt onder de verantwoordelijkheid van het ISBN-registratiebureau. Het ISBN-registratiebureau kan opereren op basis
van een nationale, regionale, linguïstische of andere redelijke verdeling van verantwoordelijkheid afhankelijk van de basis van de groepstoekenning.
Binnen een groep kunnen verscheidene nationale bureaus bestaan (zo hebben groepsidentiﬁcatienummer 978-0 en 978-1 afzonderlijke bureaus in Australië, Engelssprekend Canada,
het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten enzovoort).
De functies en de verantwoordelijkheden van een ISBN-registratiebureau zijn:
•

ervoor zorgen dat voortdurende service wordt geleverd;

•

melding maken van de toekenning van een ISBN of een ISBN registratorelement aan de
uitgever van die monograﬁsche publicatie of uitgeversnaam;

•

het vormen, beheren en bijhouden van registers van ISBN, ISBN-metadata en administratieve gegevens in overeenstemming met het beleid dat is uitgestippeld door het
International ISBN Agency. (Taken waarbij ISBN-metadata een rol spelen kunnen worden gedelegeerd aan een aangewezen bibliograﬁsch bureau, op voorwaarde dat deze
speciﬁcaties worden nageleefd);

•

onnauwkeurige ISBN’s en ISBN-metadata corrigeren als een dergelijke onnauwkeurigheid is aangetoond;
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•

ISBN en bijbehorende metadata beschikbaar stellen aan andere registratiebureaus en
gebruikers van het ISBN-systeem in overeenstemming met het beleid dat is uitgestippeld door het International ISBN Agency;

•

statistische gegevens verzamelen en bijhouden over ISBN-gerelateerde verrichtingen
en deze volgens de bepaalde intervallen rapporteren aan het International ISBN Agency;

•

anderen stimuleren, onderwijzen en trainen in het gebruik van het ISBN-systeem in
overeenstemming met de speciﬁcaties van de toepasbare editie van de ISBN-standaard
die op dat moment van kracht is;

•

het beleid en de procedures van het ISBN volgen zoals vastgesteld door het International ISBN Agency in overeenstemming met de speciﬁcaties van de toepasselijke editie
van de ISBN-standaard die op dat moment van kracht is.

9.4 Administratie van de uitgever
Uitgevers zijn er verantwoordelijk voor publicatie-elementen toe te kennen aan de afzonderlijke artikelen die zij publiceren en dienen te zorgen voor de toepassing van de relevante
regels.
Zij kunnen een registratorelement aanvragen en verwerven van een ISBN-registratiebureau,
samen met een print-out of een elektronisch bestand van de individuele ISBN’s die voor hen
beschikbaar zijn binnen het toegekende registratorelement. Sommige ISBN-registratiebureaus mogen een vergoeding vragen voor deze services.
Het ISBN-registratiebureau bepaalt de reeks publicatie-elementen die beschikbaar is voor
de uitgever. De toegekende reeks wordt bepaald op basis van de huidige en de verwachte
toekomstige publicatie-output en is rechtstreeks gerelateerd aan de lengte van het toegekende registratorelement. De uitgever dient ervoor te zorgen dat het ISBN-registratiebureau
zo veel mogelijk informatie heeft over alle beschikbare fondslijstpublicaties en dient het
bureau alle huidige en toekomstige publicaties bekend te maken met het oog op de toekenning van een registratorelement met een geschikt formaat.
De uitgever dient het ISBN-registratiebureau (of het aangewezen lokale bibliograﬁsche
bureau) een bepaald aantal metadata aan te leveren over de publicatie waaraan het ISBN
is toegekend. De speciﬁcaties met betrekking tot het type en het format van de metadata
worden vastgesteld door het International ISBN Agency in samenwerking met de ISBN-registratiebureaus.
Meer informatie en gedetailleerde instructies over het ISBN-systeem zijn verkrijgbaar bij het
desbetreffende ISBN-registratiebureau.

10. Niet-deelnemende uitgevers
In het geval dat een uitgever niet deelneemt aan het ISBN-programma, dient het betreffende
groepsbureau contact op te nemen met de uitgever en hem te laten weten hoe belangrijk en
waardevol het is ISBN’s toe te kennen aan alle publicaties die in aanmerking komen. Tevens
dient het bureau alle informatie te verstrekken over het invoeren van de standaard.
In het geval van uitgevers die slechts incidenteel een titel publiceren en die waarschijnlijk
nooit in de positie zullen verkeren om zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de
nummering, kan het groepsbureau een registratorelement benoemen om toe te kennen aan
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diverse uitgevers en alle publicaties nummeren met behulp van dat blok, ongeacht de betreffende uitgever. Deze praktijk dient strikt te worden gecontroleerd, vanwege de verwarring die
dit kan veroorzaken. Dit is namelijk een uitzondering op de algemene regel van één registratorelement voor één uitgever/imprint. In deze gevallen kan noch het registratorelement noch
een van de individuele ISBN’s van deze toekenning dienen als unieke identiﬁcatie van een
bepaalde uitgever.
In sommige landen kent het groepsbureau ISBN’s toe aan publicaties die zijn verkregen voor
wettelijke deponering en waaraan nog geen ISBN is toegekend. Het groepsbureau informeert de uitgever vervolgens over het ISBN dat is toegekend en publiceert dit in de nationale
bibliograﬁe.

11. Praktische toepassingen van het ISBN
Het ISBN wordt gebruikt in alle branches van de boekaanvoerketen.
Het ISBN wordt bij uitgeverijen gebruikt voor:
•

het identiﬁceren van publicatieprojecten van het bedrijf, van de ontvangst van het
manuscript van de schrijver tot de levering van de uiteindelijke publicatie;

•

identiﬁcatie van de publicatie in de catalogussen van de uitgevers en reclame;

•

opneming in gedrukte en elektronische directory’s en op internetsites;

•

voorraadbeheer;

•

beheer van royalty’s;

•

bestellingen;

•

boekhouding en facturering;

•

bewaking van verkoopgegevens;

•

produceren van statistieken;

•

verwerking van retouren.

Het ISBN wordt bij diensten voor bibliograﬁsche gegevens, distributiecentra en groothandelaren gebruikt voor:
•

het opbouwen van databases van publicaties, zowel in druk als uit druk;

•

het genereren van bibliograﬁsche producten en catalogussen van deze databases van
publicaties voor de boekhandel;

•

bestelservices op basis van elektronische systemen zoals EDI (electronic data interchange) of via internet;

•

voorraadbeheer;

•

bewaking van interne logistieke processen;
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•

boekhouding en facturering;

•

produceren van verkoopgegevens;

•

retourenadministratie;

•

produceren van subjectlijsten en catalogussen.

Het ISBN wordt bij organisaties die gecentraliseerde diensten bieden voor bibliotheken
(productie van klaar om te lenen kopieën) gebruikt voor:
•

bestellingen van de uitgevers of groothandelaren;

•

bestellingen van bibliotheken verwerken;

•

voorraadbeheer;

•

bewaking van interne logistieke processen;

•

boekhouding en facturering;

•

administratie van de processen van het opnieuw inbinden.

Het ISBN wordt in boekwinkels gebruikt voor:
•

bibliograﬁsch zoeken;

•

het traceren van adressen van uitgevers of distributeurs;

•

bestellings- en nabestellingsprocessen op basis van elektronische communicatiesystemen zoals EDI (electronic data interchange) of via internet;

•

voorraadadministratie;

•

boekhouding en facturering van de eindverbruiker;

•

elektronisch verkooppuntsysteem (EPOS).

Het ISBN wordt in bibliotheken gebruikt voor:
•

informatievergaring;

•

bestellingen;

•

kopiecatalogisering;

•

uitleenstatistieken;

•

nationaal leenrecht;

•

interbibliothecair lenen.
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12. ISBN en EAN
In 1997 werd een overeenkomst gesloten tussen het EAN International (EAN), de Uniform
Code Council (UCC), het International ISBN Agency en het International ISMN Agency ter
bevordering van de wederzijdse samenwerking. Deze overeenkomst biedt de respectievelijke vertegenwoordigers een waarnemerstatus op elkaars algemene vergaderingen, doet
suggesties voor overleg en reguleert de nummering van niet-gedrukt boekmateriaal.
Contactgegevens:
EAN International
Blue Tower Avenue Louise 326 - Bte 10
B-1050 Brussel
België
Tel: (+32 2) 788 78 00
Fax: (+32 2) 788 78 99
E-mail: info@ean-int.org
URL: http://www.ean-int.org

Uniform Code Council, Inc.
Princeton Pike Corporate Centre
1009 Lenox Drive, Suite 202
Lawrenceville, NJ 08648
Verenigde Staten
Tel: (+1 609) 620 0200
Fax: (+1 609) 620 1200
URL: http://www.uc-council.org

13. ISBN en andere identiﬁcatienummers
13.1 DOI
De Digital Object Identiﬁer (DOI) is een systeem voor blijvende activeerbare identiﬁcatie
en interoperabele uitwisseling van intellectueel eigendom op internet. De International DOI
Foundation (http://www.doi.org), een non-proﬁtorganisatie, beheert de ontwikkeling, het
beleid en de licentieverstrekking van het DOI-systeem aan registratiebureaus. DOI’s kunnen
worden gebruikt voor de identiﬁcatie (dat wil zeggen naam) van een entiteit van intellectueel
eigendom, inclusief de entiteiten die al geïdentiﬁceerd zijn door een ISBN. DOI’s kunnen ook
worden gebruikt in combinatie met een ISBN (als onderdeel van de DOI-syntaxis), om de
toegevoegde functies te bieden van resolutie, datamodel en beleidscomponenten – wat persistentie en semantische interoperabiliteit oplevert. Het DOI is in overeenstemming met de
functievereisten van de twee generieke methoden voor het benoemen van eersteklasobjecten op internet: de Uniform Resource Name (URN) en de Uniform Resource Identiﬁer (URI).
De DOI-syntaxis (ANSI/NISO Z39.84-2000, ‘Syntax for the Digital Object Identiﬁer’) heeft
twee componenten: preﬁx en sufﬁx, die samen het DOI vormen. Het preﬁx wordt toegekend
door een DOI-registratiebureau aan een registrator (een organisatie die DOI’s wil registreren); aan een registrator kunnen meerdere preﬁxen worden toegekend die imprints, dagbladen enzovoort deﬁniëren. De registrator kent een uniek sufﬁx toe aan elk van zijn entiteiten
die moet worden geïdentiﬁceerd. De combinatie van preﬁx en sufﬁx zorgt voor uniekheid in
het DOI-systeem en maakt het niet noodzakelijk DOI-nummers centraal toe te kennen. Er
geldt geen beperking voor de lengte van een DOI.
Een bestaand standaardidentiﬁcatiesysteemnummer zoals het ISBN kan worden geïntegreerd in een DOI als het DOI-sufﬁx. Het format van deze integratie wordt bepaald door het
registratiebureau of de bureaus die een dergelijke dienst aanbieden: ISBN beveelt aan dat
precies dezelfde entiteit wordt gespeciﬁceerd door de twee systemen (algemene metadata),
en dat de syntaxis het ISBN expliciet aangeeft. In een dergelijk geval kan de DOI de volgende vorm aannemen:
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Voorbeeld:
10.nnnn/[ISBN]9780110002224
of
10.nnnn/9780110002224
waarbij ‘10’ het nummer is dat wordt toegekend aan de DOI binnen het Handle resolution
systeem, ‘nnnn’ het registratornummer is en de string na de slash het sufﬁx is dat het ISBN
integreert.
De registratieautoriteit voor DOI is:
International DOI Foundation
Jordan Hill
Oxford OX2 8DP
Verenigd Koninkrijk
Tel: (+44) (0)1865 314033
Fax: (+44) (0)1865 314475
E-mail: n.paskin@doi.org
URL: http://www.doi.org

13.2 GTIN
Het GTIN (Global Trade Item Number) is een generieke term voor alle EAN.UCC productidentiﬁcatienummers inclusief het EAN-13. Elk van deze identiﬁcatienummers kan worden
weergegeven als een veertiencijferig nummer, wordt naar rechts uitgevuld en wordt indien
nodig gevuld met leidende nullen. Het wordt aanbevolen dat databases in staat zijn om de
volledige veertiencijferige vorm op te slaan. Veertiencijferige nummers waarvan het eerste
cijfer niet een nul is worden echter gereserveerd voor pakketten die niet worden verkocht op
het detailverkooppunt (bijvoorbeeld pallets of dozen). Sommige boekleveranciers kunnen,
zoals afgesproken met hun handelspartners, een leidend cijfer gebruiken dat geen nul is, om
een bepaalde pakketgrootte aan te geven (bijvoorbeeld 20 kopieën van een boek).
Een veertiencijferig GTIN dat een boek identiﬁceert zal daarom altijd met een leidende nul
beginnen en de resterende dertien cijfers vormen het EAN-13 nummer. (NB: Het veertiencijferige GTIN wordt nooit weergegeven in streepjescodevorm op een boek).

13.3 Internetidentiﬁcatienummers: URN
Uniform Resource Names (URN’s) zijn blijvende bronidentiﬁcatienummers. De syntaxis
ervan, gedeﬁnieerd in internetstandaard RFC 2141, is eenvoudig:
<URN> ::= ˝urn:˝ <NID> ˝:˝ <NSS>
waarbij <NID> de Namespace Identiﬁer en <NSS> de Namespace Speciﬁc String is. De
leidende ˝urn:˝ en Namespace Identiﬁer zijn niet hoofdlettergevoelig.
Het registratieproces van de URN-namespace is gedeﬁnieerd in RFC 3406. Een namespace
kan worden geregistreerd voor ieder bestaand identiﬁcatiesysteem zolang dit in overeenstemming is met de URN-syntaxis. NID ‘isbn’ is gereserveerd voor het ISBN-system in RFC
3187. Volgens deze RFC heeft iedere URN op basis van het ISBN de volgende syntaxis:
urn:isbn:<NSS>
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waarbij de Namespace Speciﬁc String het ISBN bevat in machineleesbare vorm. Bijvoorbeeld:
urn:isbn:9780110002224
urn:isbn:9510184357
Het tiencijferige en dertiencijferige ISBN kunnen dezelfde URN-namespace delen aangezien
iedere toepassing die in staat is ISBN’s te verwerken in de toekomst zowel tiencijferige als
dertiencijferige ISBN’s kan verwerken en deze kan onderscheiden van het preﬁxelement 978
of 979.
Het is technisch gezien gemakkelijk om ISBN’s uit te breiden naar URN’s en dit kost niets:
URN’s zijn gratis. Resolutiediensten, systemen die URN’s koppelen aan de geïdentiﬁceerde
bronnen of bibliograﬁsche records die deze bronnen beschrijven kunnen gebaseerd zijn
op iedere bestaande of toekomstige internettechnologie, aangezien URN’s niet technologisch afhankelijk zijn. In eerste instantie zal URN-resolutie op internet gebaseerd zijn
op het Domain Name System, zoals gedeﬁnieerd in RFC’s 3401-3405. Elke namespace
heeft zijn eigen resolutiemechanisme, dat gedeﬁnieerd moet worden in de RFC waarin een
namespace wordt geregistreerd voor het identiﬁcatiesysteem.
De URN-syntaxis is zo gedeﬁnieerd dat webbrowsers deze kunnen gebruiken in plaats van
URL’s. Helaas ondersteunen browsers URN’s tegenwoordig alleen met plug-ins.
Dit heeft URN-implementatie in diverse kleine omgevingen mogelijk gemaakt (bijvoorbeeld
Duitse verhandelingen) die al dan niet interoperabel zijn.
Voor meer informatie:
NID-toekenningen: http://www.iana.org/assignments/urn-namespaces
URN clearing house: http://www.uri.net/

13.4 ISAN en V-ISAN
ISAN – International Standard Audiovisual Number
Het ISAN identiﬁceert een audiovisueel werk – dat wil zeggen ieder werk dat bestaat uit een
bewegende afbeelding met of zonder begeleidend geluid, onafhankelijk van de fysieke vorm
waarin dat werk wordt gedistribueerd. Het ISAN is niet bedoeld om te worden toegepast op
stilstaande beelden, geluidsopnamen of andere vormen van content zonder signiﬁcante
audiovisuele componenten. De toekenning van een ISAN is niet gerelateerd aan een proces
van copyrightregistratie en een ISAN biedt ook geen bewijs van eigendom van rechten op
een audiovisueel werk. Het ISAN maakt het voor alle rechtenhouders (auteurs, producers en
hun agenten) mogelijk een audiovisueel werk te identiﬁceren, onafhankelijk van de fysieke
vorm ervan.
Een ISAN bestaat uit zestien hexadecimale cijfers die in twee segmenten zijn verdeeld: een
twaalfcijferig rootsegment, gevolgd door een viercijferig segment voor episoden. Nullen worden gebruikt als vultekens wanneer het werk geen episode is. Het preﬁx ISAN en een eindcontroleteken zijn inbegrepen wanneer een ISAN wordt weergegeven in een voor de mens
leesbare vorm. Bijvoorbeeld: ISAN 1881 66C7 3420 6541 9
Het ISAN is een International Standard (ISO 15706:2002).
De registratieautoriteit voor ISAN is:
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ISAN International Agency
26, rue de Saint Jean
CH-1203 Genève
Zwitserland
Tel.: (+41) 22 545 10 00
Fax: (+41) 22 545 10 40
E-mail: info@isan.org
URL: http://www.isan.org
V-ISAN – International Standard Audiovisual Number (ISAN) – Versie-indentiﬁcatienummer
Een V-ISAN identiﬁceert een bepaalde versie van een audiovisueel werk – of andere content
die gerelateerd is aan een audiovisueel werk –zolang dit werk bestaat. Een V-ISAN is de
combinatie van een International Standard Audiovisual Number (ISAN), zoals gedeﬁnieerd in
ISO 15706, en een toegevoegd versiesegment.
Het V-ISAN is bedoeld voor een precieze en unieke identiﬁcatie van een speciﬁeke versie
van een audiovisueel werk – of andere content die gerelateerd is aan een audiovisueel werk
– zoals in audiovisuele productie- en distributiesystemen, uitzendtoepassingen en elektronische programmagidsen.
Een V-ISAN bestaat uit de zestien hexadecimale cijfers van het ISAN voor een audiovisueel
werk, gevolgd door een versiesegment van acht hexadecimale cijfers. Wanneer het wordt
weergegeven in een voor de mens leesbare vorm, wordt het V-ISAN voorafgegaan door
het label ISAN en zijn de bijbehorende controletekens inbegrepen na zowel de ISAN als de
versiesegmenten.
Voorbeeld: ISAN 1881-66C7-3420-6541-9-9F3A-0245-U
De toekenning van een V-ISAN vormt geen bewijs van eigendom van rechten op die versie
of de gerelateerde content of het audiovisuele werk zelf.
Ten tijde van de publicatie [jan. 2005] wordt het V-ISAN gestandaardiseerd door ISO 157062. Deze wordt vergezeld van het Technische rapport 20925, dat bestaat uit informatieve
richtlijnen voor de werking van het V-ISAN-systeem onder de voorlopige titel: Information
and documentation – International Standard Audiovisual Number (ISAN) – Version segment
(V-ISAN) operational guidelines.
De ISO-werkgroep is te bereiken via:
ISO/TC 46/SC 9 Secretariat
E-mail:iso.tc46.sc9@lac-bac.gc.ca
URL: http://www.lac-bac.gc.ca/iso/tc46sc9/wg1/register.htm

13.5 ISMN
Het ISMN (International Standard Music Number) identiﬁceert alle bladmuziekpublicaties die
te koop, te huur of gratis zijn.
Het is een tiencijferig identiﬁcatienummer, waarvan het eerste teken een ‘M’ is. De letter ‘M’
onderscheidt het ISMN van het ISBN en andere standaarden.
De andere elementen zijn: een identiﬁcatienummer voor de uitgever die een bepaalde
muziekuitgever identiﬁceert, een titelnummer dat een speciﬁeke bladmuziekpublicatie
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identiﬁceert en een controlecijfer dat wordt berekend volgens een modulus 10. De letter ‘M’
telt voor 3.
Het ISMN kan worden geïntegreerd in de internationale dertiencijferige streepjescode, met
behulp van het EAN-preﬁx 979. ‘M’ krijgt alleen de numerieke waarde van nul (0) toegekend
voor streepjescodedoeleinden.
Het ISMN wordt niet gebruikt voor boeken over muziek, die krijgen een ISBN, en wordt evenmin gebruikt voor muziektapes, cd’s of video’s.
Items die speciﬁek ISMN’s toegekend krijgen zijn onder andere partituren (zowel orkestraal
als vocaal) sets partituren, bladmuziekbundels, bladmuziek in microvorm, bladmuziek in
braille en bladmuziek als elektronische publicatie en songbooks (optioneel).In sommige
gevallen wordt een songbook, een gezangboek of een album met uitgebreide tekst en/of illustraties beschouwd als een muziekeditie, een ‘gewoon’ boek of beide. In dergelijke gevallen
kan zowel een ISMN als een ISBN worden toegekend. In dit geval dienen beide identiﬁcatienummers te worden gedrukt op de publicatie en duidelijk geïdentiﬁceerd te worden.
Het ISMN wordt beheerd door het International ISMN Agency:
International ISMN Agency
Staatsbibliothek zu Berlin
Preussischer Kulturbesitz
Potsdamer Strasse 33
10785 Berlijn, Duitsland
Tel.: (+49 30) 266-2336, -2496, -2498
Fax: (+49 30) 266-2378
E-mail: ismn@sbb.spk-berlin.de
URL: http://ismn-international.org

13.6 ISRC
De International Standard Recording Code (ISRC) is het standaard internationale identiﬁcatienummer voor een geluidsopname (ISO 3901). Het nummert iedere opname van een stuk
(niet het fysieke item), ongeacht de context of de drager waarop dit wordt uitgegeven. Een
ISRC bestaat uit twaalf cijfers en bevat vier elementen: landcode, code eerste eigenaar, jaar
en opnamecode.
Voorbeeld: ISRC DE P55 97 00001
Het ISRC-systeem wordt beheerd door de IFPI, de International Federation of the Phonographic Industry:
International ISRC Agency
IFPI Secretariat
54 Regent Street
Londen W1B 5RE
Verenigd Koninkrijk
Tel: +44 (0) 20 7878 7900
Fax: +44 (0) 20 7878 6832
E-mail: isrc@ifpi.org
URL: http://www.ifpi.org/isrc
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13.7 ISSN
Behalve het Internationale Standaard Boeknummer systeem is een nummeringssysteem
voor doorlopende bronnen ingevoerd, genaamd het Internationaal Standaard Serie Nummer
(ISSN), ISO 3297:1998.
Een doorlopende bron is een publicatie die wordt uitgegeven in de loop van de tijd zonder
vooraf bepaalde aﬂoop. Een dergelijke publicatie wordt meestal uitgegeven in opeenvolgende of integrerende aﬂeveringen, die in het algemeen numerieke en/of chronologische
aanduidingen bevatten. Typische voorbeelden zijn seriepublicaties zoals kranten, periodieken, dagbladen, magazines enzovoort en lopende integrerende bronnen zoals losbladige
publicaties die voortdurend worden bijgewerkt en websites die voortdurend worden bijgewerkt.
Het ISSN wordt beheerd door het International Centre for the Registration of Serials:
ISSN International Centre
20, rue Bachaumont
75002 Parijs, Frankrijk
Tel.: (+33 1) 44 88 22 20
Fax: (+33 1) 40 26 32 43
E-mail: issnic@issn.org
URL: http://www.issn.org
Uitgevers van seriepublicaties dienen zich te wenden tot het International ISSN Centre of
hun nationale ISSN-centrum, als dat bestaat, voor een ISSN voor hun seriepublicaties.
Sommige publicaties, zoals jaarboeken, annuals, monograﬁsche series enzovoort krijgen
een ISSN toegekend voor de serietitel (die hetzelfde blijft voor alle delen of afzonderlijke
boeken van de seriepublicatie) en een ISBN voor ieder afzonderlijk boek.
Als een ISBN en een ISSN worden toegekend aan een publicatie dienen deze allebei duidelijk geïdentiﬁceerd te worden.

13.8 ISTC
De ISTC (International Standard Text Code) is een vrijwillig nummeringssysteem voor de
efﬁciënte identiﬁcatie van tekstuele werken. De standaard wordt ontwikkeld onder auspiciën
van ISO, de International Organization for Standardization, in Genève.
De ISTC kan worden toegepast op ieder tekstueel werk wanneer de intentie bestaat een dergelijk werk te produceren in de vorm van een of meer uitingsvormen. Met het oog op de standaard wordt ‘tekstueel werk’ gedeﬁnieerd als een afzonderlijke, abstracte creatie van intellectuele of artistieke inhoud die bestaat uit een combinatie van woorden. Voorbeelden van
tekstuele werken zijn een artikel, een essay, een roman, een toneelstuk of een kort verhaal.
De ISTC wordt niet toegekend aan fysieke producten of andere uitingsvormen van een werk.
Dergelijke fysieke producten (dat wil zeggen een gedrukt boek, een gesproken boek of de
elektronische versies van dergelijke producten) krijgen een ISBN toegekend.
De ISTC maakt een efﬁciënte identiﬁcatie en administratie van tekstuele werken, die geen
publicaties zijn, mogelijk. Toch kan deze worden gekoppeld aan identiﬁcatienummers voor
producten zoals een ISBN, om de diverse uitingsvormen van een tekstueel werk in applicaties samen te brengen.
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Dit is een ‘dumb’-nummer, wat betekent dat het geen codes of andere elementen van betekenis bevat en niet de auteur of de eigenaar van het werk aanduidt.
De standaard is zestien hexadecimale cijfers lang met behulp van de cijfers 0 – 9 en letters
A – F en bestaat uit vier elementen in de volgende volgorde: het registratiebureauelement,
het jaarelement, het werkelement en een controlecijfer.
Een consortium bestaande uit CISAC, Nielsen BookData en R.R. Bowker is geselecteerd
om de toekomstige registratieautoriteit te leveren voor de ISTC zodra ISO 21047 is goedgekeurd voor publicatie. Neem voor aanvullende informatie over de ISTC-registratieautoriteit
contact op met:
CISAC
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
Frankrijk
Tel.: (+ 33 1) 55 62 08 50
Fax: (+ 33 1) 55 62 08 60
E-mail: cisac@cisac.org
URL: http://www.cisac.org

13.9 ISWC
De ISWC identiﬁceert muzikale werken als immateriële creaties. Het wordt niet gebruikt om
uitingsvormen van muzikale werken of objecten die gerelateerd zijn aan muzikale werken te
identiﬁceren. Dergelijke uitingsvormen en objecten worden onderworpen aan afzonderlijke
identiﬁcatiesystemen zoals ISRC, ISMN, ISAN en ISTC (zie de beschrijving van elk van deze
identiﬁcatienummers elders in hoofdstuk 13).
Voorbeeld: Die Zauberﬂöte van Mozart komt in aanmerking voor een ISWC ter identiﬁcatie
van het werk. De vele gedrukte partituren komen allemaal in aanmerking voor ISMN’s, en de
libretto’s en de vertalingen ervan voor ISTC’s (en ISBN’s voor de publicaties daarvan), een
video van een voorstelling krijgt een ISAN, een serie televisieprogramma’s krijgt een V-ISAN
en een geluidsopname van de opera krijgt een ISRC.
Meer informatie is verkrijgbaar bij de registratieautoriteit:
CISAC
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
Frankrijk
Tel.: (+ 33 1) 55 62 08 50
Fax: (+ 33 1) 55 62 08 60
E-mail: cisac@cisac.org
URL: http://www.cisac.org

14. ONIX
ONIX is de internationale standaard om informatie over de boekenbranche en seriepublicaties en elektronische productinformatie in elektronische vorm weer te geven en te communiceren. Het bestaat uit een contentspeciﬁcatie (inclusief gegevenselementen, tags en
codelijsten) en een XML DTD.
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ONIX is ontwikkeld en wordt onderhouden door EDItEUR samen met Book Industry Communication en de Book Industry Study Group, en met gebruikersgroepen in landen waarvan
de boekhandels en diensten voor boeken in druk ONIX hebben ingevoerd. Deze landen zijn
de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Australië, Canada en de
Republiek Korea.
ONIX is gekoppeld aan MARC21 door de Library of Congress en UNIMARC door The British
Library. Het wordt door bepaalde nationale bibliotheken gebruikt om productinformatie te
verkrijgen van uitgevers met het oog op Cataloguing-in-Publication (CIP) of om de Online
Public Access Catalogues (OPAC’s) te verbeteren.
Meer informatie over ONIX is verkrijgbaar bij:
EDItEUR
39-41 North Road
Londen N7 9DP
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0)20 7607 0021
Fax: +44 (0)20 7607 0415
E-mail: brian@bic.org.uk
URL: http://www.editeur.org/

15. Publicaties
Publishers’ International ISBN Directory (PIID)
De Publishers’ International ISBN Directory (PIID) bevat alle toegekende uitgeverspreﬁxen.
Het wordt momenteel gepubliceerd in een gedrukte editie en als cd-rom.
ISBN Newsletter
De ISBN Newsletter biedt meestal de notulen van de International ISBN Agency Panel
Meeting.
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Veelgestelde vragen over het ISBN-systeem
Waarom moet ik een ISBN gebruiken?
Als u een uitgever of boekverkoper bent, kan het in uw eigen belang zijn dit te doen, aangezien u boeken wilt verkopen. Als uw boeken niet kunnen worden besteld en gedistribueerd
met behulp van een ISBN en als deze niet zijn opgenomen in producten met bibliograﬁsche
gegevens, zult u er wellicht achterkomen dat uw boeken niet worden verkocht. Mensen zullen ervan uitgaan dat uw boeken niet bestaan. Zelfs wanneer ze weten dat ze wel bestaan
vinden ze het misschien te veel moeite om op een of andere manier aan uw boeken te
komen.
Moet ik een ISBN hebben?
Vanuit het gezichtspunt van het internationale ISBN-systeem is het niet wettelijk verplicht
om een ISBN te hebben, en het biedt geen wettelijke of copyrightbescherming. In een aantal
landen wordt het gebruik van een ISBN echter wel door de wet voorgeschreven.
Moeten boeken een ISBN hebben, ook als ze niet worden verkocht?
Het is wenselijk dat alle boeken worden geïdentiﬁceerd door ISBN’s.
Moet een veilingcatalogus een ISBN krijgen? En hoe zit dat met tentoonstellingscatalogi?
Als een catalogus is geproduceerd om achtergrondinformatie te leveren over voorwerpen die
te koop worden aangeboden op de veiling, krijgt deze geen ISBN. De catalogus wordt dan
beschouwd als marketingmateriaal (zelfs wanneer er geen prijzen in staan) en valt buiten het
bereik van de ISBN-toekenning. Catalogi die bij tentoonstellingen horen en tekstuele informatie bieden over bepaalde kunstenaars of thema’s, komen daarentegen wel in aanmerking
voor ISBN’s.
Wie kent ISBN-registratorelementen toe?
Alleen een registratiebureau dat is aangewezen door het International ISBN Agency kan
ISBN-registratorelementen toekennen aan individuele uitgevers. Noch deze registratorelementen, noch de bijbehorende ISBN’s mogen worden verkocht of aan een andere uitgever
worden gegeven.
Als ik de prijs van mijn boek verander, moet ik dan een nieuw ISBN toekennen?
Nee.
Krijgt een gewijzigd format een nieuw ISBN?
Ja, verschillende formats krijgen verschillende ISBN’s.
Ik publiceer een boek in een buitenlandse taal. Moet dit boek een ISBN hebben van het
land met de taal waarin het boek is geschreven?
Nee. Het land waarin de uitgever is gevestigd bepaalt het identiﬁcatienummer van de groep,
niet de taal van de tekst zelf.
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Ik heb een boek herzien. Heeft dit boek een nieuw ISBN nodig?
Een signiﬁcante verandering van de tekst vereist een nieuw ISBN. Als er herzieningen hebben plaatsgevonden dient op de keerzijde van de titelpagina vermeld te worden dat het boek
een herziene editie is en dient het nieuwe ISBN hier te worden vermeld.
Krijgt een herdruk zonder gewijzigde tekst of bindwerk een nieuw ISBN?
Nee. Het oorspronkelijke nummer moet worden behouden, aangenomen dat de uitgever en
de imprint ongewijzigd zijn.
Ik wil een nieuw ISBN uitgeven om marketingredenen. Is dit toegestaan?
Nee, niet als er geen verandering van tekst, format of bindwerk is die een nieuw ISBN zou
rechtvaardigen.
Ik herdruk een boek en verander de verkoopprijs van het boek. Is een nieuw ISBN
nodig?
Nee. Een herdruk vereist geen nieuw ISBN, of de prijs nu veranderd is of niet.
Ik publiceer een boek bij een andere uitgever. Wiens ISBN moet op het boek worden
vermeld?
In het geval van een gezamenlijke publicatie hebben beide uitgevers het recht om een ISBN
op het boek te vermelden. Het moet wel duidelijk zijn welk nummer bij welke uitgever hoort.
Echter, als er maar één uitgever is die de voorraad aanhoudt en de publicatie distribueert,
wordt aanbevolen dat het ISBN van de uitgever die verantwoordelijk is voor de distributie in
streepjescodevorm op de achterkant van het boek wordt weergegeven.
Is het mogelijk ISBN’s opnieuw toe te kennen wanneer de boeken waaraan deze zijn
toegekend uit druk zijn?
Nee. Een ISBN identiﬁceert een bepaalde titel en de editie of het bindwerk ervan voor altijd.
Zelfs als het boek uit druk is, zal het in sommige winkels nog wel voorkomen en zal het zeker
in bibliotheken staan.
Hoe worden ISBN’s toegekend aan werken die bestaan uit meerdere formats en meerdere
delen?

Een ISBN moet worden toegekend aan de gehele set delen van een werk dat bestaat uit
meerdere delen; als de individuele delen van de set afzonderlijk worden verkocht, moet ieder
deel zijn eigen ISBN hebben. Zelfs wanneer elk deel niet afzonderlijk wordt verkocht, is het
raadzaam elk deel een ISBN toe te kennen. Het vergemakkelijkt de verwerking van retouren
(beschadigde delen) en voorkomt mogelijke verwarring over speciﬁeke publicaties. Op elk
deel dienen alle ISBN’s vermeld te worden.
Voor kits (bijvoorbeeld een cd-rom met een bijbehorend boekje) gelden vergelijkbare regels.
Als een deel afzonderlijk verkrijgbaar is, dient een afzonderlijk ISBN te worden toegekend
aan elk deel en aan de kit als geheel.
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Ik publiceer een serie publicaties. Heb ik een ISBN of een ISSN nodig?
De serie krijgt een ISSN terwijl de individuele publicaties ISBN’s krijgen.
Heb ik een nieuw ISBN nodig wanneer ik een boek herdruk met een nieuwe titel?
Ja, een nieuwe titel vereist een nieuw ISBN.
Ik neem een ander bedrijf over, dat al een ISBN-registratorelement heeft. Alle toekomstige boeken worden onder mijn naam uitgegeven. Kan ik alle titels van het andere
bedrijf een ander nummer geven?
Wanneer de publicaties worden herdrukt onder uw eigen imprint en dus uw eigen naam dragen, kunt u nieuwe ISBN’s toekennen van uw eigen registratorelement.
Welke informatie moet het metadata-element <Publisher> bevatten?
De uitgevers zijn er verantwoordelijk voor hun groepsbureau of de organisatie die verantwoordelijk is voor het bijhouden van de publicatieregistratie, te informeren over de ISBN’s die
worden toegekend aan toekomstige publicaties. Het data-element <Publisher> verwijst naar
de naam van de entiteit die hoort bij het publiceren van een publicatie – bijvoorbeeld Reed
International Books. Dit is een verplicht element in elk voorkomend geval van de <Publisher>
samenstelling en is niet-herhalend. De lengte van het veld varieert, maar de maximumlengte
bedraagt 100 tekens. Hoewel het element alleen bepaalt dat de naam van de uitgever in de
metadata is opgenomen, zijn alle bureaus er verantwoordelijk voor dat het adres en andere
contactgegevens in hun eigen administratie up-to-date worden gehouden.
Welke informatie moet het meta-element <Publication Date> bevatten?
Dit element bevat de datum van de eerste publicatie van de publicatie in het land van publicatie (dat wil zeggen onder het huidige ISBN, ter onderscheiding van de datum van de
eerste publicatie van het werk). Hoewel de datum zo nauwkeurig mogelijk moet worden aangegeven, volstaan voor vooraankondigingen de maand en het jaar, en is voor fondslijstpublicaties het jaar van publicatie voldoende. Dit is een verplicht element en de volgende formats
zijn toegestaan:
4 cijfers (YYYY)
6 cijfers (YYYYMM)
8 cijfers (YYYYMMDD)
Als de datum wordt geleverd door de uitgever voorafgaand aan de publicatie, zal dit een verwachte datum zijn die door de feitelijke datum van publicatie vervangen moet worden zodra
die bekend is. Het is niet te verwachten dat alle lokale bureaus van tevoren informatie willen
ontvangen, maar wanneer zij daarvoor wel wensen te kiezen, dient dit element te worden
bijgewerkt met de juiste data bij de publicatie.
Ik ben geen uitgever – kan ik toch een ISBN krijgen?
Ja. Een uitgever is een groep, organisatie, bedrijf of individu dat verantwoordelijk is voor het
in gang zetten van de productie van een publicatie. Dit is ook de persoon of rechtspersoon
die de kosten/ﬁnanciële risico’s draagt bij het beschikbaar stellen van een product – normaal
gesproken niet de drukker.
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Onthoud dat er in een aantal landen gedetailleerde wetgeving bestaat met betrekking tot het
publiceren.
In ons land werkt de boekhandel meestal zonder computers. Heb ik toch ISBN’s
nodig?
U hebt geen computers nodig om gebruik te maken van een ISBN. Het ISBN bespaart u en
anderen de zorg voor het kopiëren van bibliograﬁsche gegevens. Wanneer u uw boeken wilt
exporteren, kunnen deze zonder ISBN bovendien niet worden opgenomen in producten met
bibliograﬁsche gegevens.
Ik verkoop boeken maar ook briefpapier, speelgoed en tal van andere artikelen. Wat
moet ik met de rest doen, aangezien ISBN’s alleen de boeken identiﬁceren?
Dit materiaal kan worden genummerd met behulp van andere nummeringssystemen, zoals
EAN’s. De moderne scanapparatuur leest en verwerkt verschillende soorten nummers in
streepjescodevorm.
De EAN-organisatie heeft me gevraagd lid te worden. Is dit verplicht?
Als u het ISBN alleen wilt gebruiken in EAN-13 streepjescodevorm, hoeft u geen lid te worden. Maar aangezien de EAN en de UCC andere nummeringsstandaarden bieden voor het
identiﬁceren van dozen, verzendeenheden, locaties enzovoort en andere handelsgerelateerde diensten bieden zoals elektronische adressennummers (locatiecodes), EDI (electronic data interchange) formats enzovoort, kan het verstandig zijn wel lid te worden. Informeer
bij uw EAN-organisatie naar de diensten die worden aangeboden.
Wat gebeurt er als ik alle nummers onder mijn identiﬁcatienummer heb gebruikt?
Er kan een extra identiﬁcatienummer worden toegekend, wat indien nodig een grotere output
mogelijk maakt. Dit is een extra identiﬁcatienummer, geen vervangend nummer.
Hebben verschillende formats van een elektronische publicatie (zoals PDF, HTML)
aparte ISBN’s nodig?
Verschillende formats van een elektronische publicatie worden beschouwd als verschillende
productvormen en dienen daarom te worden geïdentiﬁceerd door verschillende ISBN’s als
ieder format afzonderlijk beschikbaar wordt gesteld.
Krijgen print-on-demand publicaties een ISBN?
Ja. Als de print-on-demand publicatie in de plaats komt van de originele versie en hetzelfde
format heeft, kan deze gebruikmaken van het originele ISBN. Als er veranderingen zijn
geweest met betrekking tot de content of het format die groot genoeg zijn om een nieuwe
editie te vormen, is een apart ISBN vereist.
Krijgen aangepaste print-on-demand publicaties een ISBN?
Nee. Publicaties die slechts beperkt verkrijgbaar zijn, zoals aangepaste print-on-demand
publicaties met content die is aangepast aan het verzoek van een gebruiker, krijgen geen
ISBN toegekend.
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Bepaalt het International ISBN Agency de prijs van ISBN’s? Is de prijs voor ISBN’s
overal hetzelfde?
Het International ISBN Agency beïnvloedt en bepaalt niet de prijs van ISBN’s, aangezien het
niet direct verantwoordelijk is voor de toekenning ervan buiten het niveau van een groepsbureau/nationaal bureau.
Zodoende valt deze taak de groepsbureaus/nationale bureaus toe, en vanwege variërende
economische factoren kunnen de prijzen die door elk bureau gehanteerd worden verschillen.
Wat moet ik doen als ik maar één ISBN wil hebben?
In sommige landen zijn ISBN’s beschikbaar als enkele nummers (voor schrijver-uitgevers).
In deze gevallen zal noch het registratorelement noch een individueel ISBN van die toekenning een uniek identiﬁcatienummer zijn voor een bepaalde uitgever. In andere landen
kunnen de ISBN’s alleen worden verkregen in blokken en bedraagt de minimumtoekenning
daarom tien ISBN’s. Informeer bij het nationale ISBN-bureau dat verantwoordelijk is voor uw
taalgebied, geograﬁsche regio of andere toepasselijke groepering.
Mijn land heeft geen ISBN-bureau dat verantwoordelijk is voor dit land – wat moet ik
doen?
ISBN is een ontwikkelde standaard die is ingevoerd in meer dan 160 landen. Deze standaard heeft een revolutie teweeggebracht in de methoden voor de opslag, het opvragen en
het gebruik van bibliograﬁsche gegevens en heeft bijgedragen aan de optimalisatie van de
efﬁciency van de wederverkoper en de verbetering van de distributie. Wij adviseren contact
op te nemen met het ministerie van cultuur of een van de verenigingen die verantwoordelijk zijn voor of invloed hebben op de boekhandel en uw wens om het ISBN-systeem in uw
land in te voeren kenbaar te maken. U dient deze instellingen aan te moedigen contact op
te nemen met het International ISBN Agency voor advies over de vereisten voor het opzetten van een bureau. Als deze benadering geen effect blijkt te hebben, kan begeleiding door
het International ISBN Agency noodzakelijk zijn. Om er op korte termijn voor te zorgen dat
uw publicaties ISBN’s toegekend krijgen en internationaal verwerkt worden, kunt u contact
opnemen met een distributeur gevestigd in een ander land die bereid is uw voorraad te
behandelen en voor u ISBN’s toe te kennen (zie ook paragraaf 5.9).
Kunnen mensen in andere landen mijn boeken vinden via zoekmachines in deze landen? Zo niet, hoe kan ik dit mogelijk maken?
Nee. Om dit mogelijk te maken zult u contact moeten opnemen met het betreffende ISBNbureau en hier informeren hoe u kunt worden opgenomen in hun nationale catalogus voor
boeken in omloop (dat wil zeggen boeken in druk). Soms hebt u een distributeur of een
adres in dat land nodig voordat dit mogelijk is. In sommige gevallen moet het boek ook in de
taal van dat land geschreven zijn.
De volgende vragen gaan over de veranderingen in de structuur van het ISBN en de herziening van de standaard.
Wat was het belangrijkste doel om het ISBN en de structuur ervan te herzien?
Het belangrijkste doel van het project van de herziening van het ISBN was de nummeringscapaciteit van het ISBN-systeem te vergroten. Als gevolg van het elektronisch publiceren en andere veranderingen in de uitgeversbranche, wordt de nummeringscapaciteit
van het ISBN-systeem veel sneller verbruikt dan oorspronkelijk werd gedacht toen het
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ISBN-systeem aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw werd ontworpen voor
gedrukte boeken.
Wat is er veranderd aan het ISBN-systeem?
De lengte van het ISBN verandert van tien naar dertien cijfers. Het ISBN bevat nu ook een
preﬁxelement aan het begin, bestaande uit een driecijferig getal dat beschikbaar is gesteld
door EAN International. De preﬁxen die al beschikbaar zijn gesteld door EAN International
zijn 978 en 979, maar het kan zijn dat er in de toekomst nog een toekenning plaatsvindt om
de capaciteit van het systeem te blijven garanderen. ISBN’s behouden een controlecijfer
maar de berekeningsmethode verandert: zie voor een volledig uitleg over de algoritme paragraaf 4.5.
Waarom is gekozen voor deze oplossing en niet voor andere?
De dertiencijferige oplossing werd voorgesteld aangezien boeken al zowel het ISBN als de
EAN-13 streepjescode kunnen bevatten (dat wil zeggen het tiencijferige ISBN met preﬁx 978
en een herberekend controlecijfer op het eind). Door deze oplossing kan het ISBN-systeem
ook gebruikmaken van het EAN preﬁx ‘979’, dat jaren geleden door de boekenbranche werd
gereserveerd voor toekomstig gebruik binnen het EAN-systeem.
Waarom is het ISBN niet veranderd in een ‘dumb’-nummer zoals ISSN?
Een dergelijk systeem zou onbeheersbaar zijn zonder de ondersteuning van een krachtige
centrale database om de toekenning van ISBN te beheren en verdubbeling te voorkomen.
Door de ontwikkeling van die centrale database zou, zelfs in de vorm van een gedistribueerd
netwerk, dit voorstel een van de kostbaarste en complexe oplossingen voor gebruikers van
het ISBN-systeem worden.
Wat zijn de gevolgen van de veranderingen aan het dertiencijferige ISBN?
Iedereen die ISBN-data opneemt, opslaat of uitwisselt in een geautomatiseerd systeem dient
te garanderen dat deze systemen het dertiencijferige ISBN-format kunnen verwerken. Uitgevers, distributeurs, wederverkopers en bibliotheken zijn de belangrijkste gebruikersgroepen
die te maken krijgen met deze veranderingen. Dit zal invloed hebben op softwaretoepassingen zoals automatische bestelsystemen, systemen voor voorraadbeheer, systemen voor
verkooppunten en bibliotheekdatabases.
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Uittreksels van de Richtlijnen voor de implementatie van
dertiencijferige ISBN’s
Omzetting met terugwerkende kracht
Uitgevers dienen al hun ISBN’s opnieuw te berekenen en het nieuwe nummerformaat in
hun systemen op te nemen. Dit bevat ISBN’s voor alle titels in druk, waarschijnlijk alle of de
meeste titels uit druk waarvoor bestellingen of andere verzoeken kunnen binnenkomen, en
voor alle uitstaande niet-toegekende ISBN’s die zijn verstrekt door plaatselijke bureaus.
Voor kleinschalige conversies zal software wijdverbreid beschikbaar zijn en zullen sommige
systeemaanbieders hun klanten conversieprogramma’s bieden. Bepaalde uitgevers, vooral
de uitgevers met een substantieel aantal niet-toegekende ISBN’s, kunnen in de verleiding
komen de tiencijferige ISBN’s te blijven gebruiken voor interne systemen of andere tijdelijke
oplossingen te bedenken waardoor het net lijkt alsof het nummer is veranderd terwijl de
ISBN-structuur in werkelijkheid nog steeds gebaseerd is op het tiencijferige ISBN. Dit wordt
ontmoedigd vanwege de ambiguïteit die kan optreden zodra de preﬁxen 979 in omloop zijn.
Dit zou erg gevaarlijk zijn voor gebruikers die ISBN’s eenvoudigweg inkorten tot publicatieelement en controlecijfer in interne systemen en zelfs het registratorelement weglaten.
NB: Uitgevers worden niet verondersteld op hun voorraad een sticker met dertiencijferige
ISBN’s te plakken, aangezien de streepjescode hetzelfde blijft en het Bookland EAN-13 dat
onder de streepjescode wordt gedrukt hetzelfde nummer zal zijn als het dertiencijferige ISBN
(maar dan zonder streepjes).
Boekverkopers zullen vanaf 1 januari 2007 dertiencijferige ISBN’s moeten verwerken voor
de bestellingen, factureringen en andere functies en willen hiertoe wellicht zo snel mogelijk
in staat zijn. De meeste systemen van boekverkopers zullen al in staat zijn dertiencijferige
productnummers te verwerken die worden gebruikt door het EAN-systeem. Het is een groot
voordeel een identieke nummerstructuur voor boeken en voor andere goederen te kunnen
lezen en te kunnen verwerken zonder het risico van ambiguïteit te lopen. Voor het handmatige voorraadbeheer en andere systemen kan het noodzakelijk zijn dat er conversies plaatsvinden van tiencijferige naar dertiencijferige ISBN’s.
Bibliotheken en bibliotheeksystemen
Bibliotheken en bibliotheeksysteemverkopers zullen zo ver mogelijk vóór 1 januari 2007
zowel de bestaande tiencijferige ISBN’s als de nieuwe dertiencijferige ISBN’s moeten ondersteunen en moeten dit tot in de verre toekomst blijven doen.
Het is niet noodzakelijk de ISBN’s met terugwerkende kracht om te zetten die worden
bewaard in bibliograﬁsche documenten, maar documentformaten moeten zo snel mogelijk in
staat zijn dertiencijferige en tiencijferige ISBN’s op te nemen. Bibliotheken kunnen beide vormen van hetzelfde ISBN willen vastleggen wanneer uitgevers beide nummers in publicaties
afdrukken, wat ze waarschijnlijk al ver vóór 1 januari 2007 zullen doen. Wanneer een kooporder gebaseerd is op een bibliograﬁsch document dat alleen een tiencijferig ISBN bevat,
dient het ISBN te worden omgezet in dertien cijfers in de aankooptransactiedocumenten.
Bestaande referenties naar boeken met vermelding van tiencijferige ISBN’s zullen door
bibliotheekbezoekers onbeperkt blijven gebruikt worden. Bezoekers moeten bibliograﬁsche
informatie in bibliotheekcatalogussen kunnen vinden door te zoeken met een ISBN-format
voor alle tiencijferige ISBN’s en de dertiencijferige ISBN’s in de 978 reeks, ongeacht de vorm
van het ISBN in het bibliograﬁsche document. Hierdoor zullen wijzigingen aangebracht moe42

ten worden aan indexen en zoekinterfacesoftware, wat zo ver mogelijk vóór 1 januari 2007
plaats dient te vinden.
Bibliotheken die het voor bezoekers en medewerkers mogelijk maken in de catalogussen
van andere bibliotheken en andere informatiebronnen te zoeken door middel van een enkele
gebruikersinterface zullen rekening moeten houden met de gevolgen van de veranderingen
om dertiencijferige ISBN’s te kunnen verwerken aan beide kanten. Systemen die zoekresultaten samenvoegen en vanuit meerdere bronnen met behulp van ISBN’s van duplicaten
ontdoen, zullen verschillende records met verschillende vormen van hetzelfde ISBN moeten
accepteren. Anderzijds zullen bibliotheken waarvan de catalogussen toegankelijk zijn voor
zoekacties via remote cliëntsystemen, ook rekening moeten houden met de gevolgen van
veranderingen voor deze catalogussen.
Bibliotheken zullen rekening moeten houden met het effect van veranderingen in zowel
hun systemen als in remote systemen wat betreft links naar en van een verscheidenheid
aan content en diensten op basis van ISBN’s. Dit kan catalogusverrijkingen bevatten zoals
afbeeldingen op het stofomslag (jacket), inhoudsopgaven, samenvattingen en recensies,
maar ook boekverkopers op het web, leeslijstsystemen, link servers, het bedrijfsportal, de
Virtual Learning Environment en toegang tot de volledige tekst van e-books.
Binnen de administratiemodules van bibliotheeksystemen kunnen veranderingen nodig zijn
met betrekking tot formulierveldlengten, validatieroutines en scherm- en printlay-outs. Of
interbibliothecaire leensystemen matchen kan afhankelijk zijn van ISBN’s. Het kan zijn dat
software ISBN’s gebruikt voor het matchen en het van duplicaten ontdoen van bibliograﬁsche records wanneer deze online of in batches worden geïmporteerd.
Bibliotheeksystemen moeten uiterlijk 1 januari 2007 kunnen werken met dertiencijferige
ISBN’s. Dit geldt voor alle aspecten van het kopen van boeken, inclusief alle transacties met
boekverkopers. Bibliotheekmedewerkers en hun systeemleveranciers dienen met boekleveranciers en de betreffende handelsorganisaties samen te werken om zo snel mogelijk overgangsregelingen te treffen. Standaard EDI-formats zoals EDIFACT bieden zowel ISBN (dat
wil zeggen tiencijferig) als EAN, dus beide elementen zouden gedurende een overgangsperiode kunnen worden uitgewisseld. Opgemerkt dient te worden dat deze aandachtspunten
niet alleen gelden voor gedrukte boeken, maar ook voor e-books en al het andere materiaal
dat ook door ISBN’s wordt geïdentiﬁceerd.
Hoewel een eigen streepjescodering van nummers van aanwinsten (dat wil zeggen individuele exemplaren) van boeken niet zal veranderen, moeten streepjescodescanners die worden gebruikt voor gegevensinvoer of invoer voor het zoeken van ISBN’s van de EAN-streepjescode, die momenteel tiencijferige ISBN’s uitvoeren, opnieuw geprogrammeerd worden.
ISBN implementatieveranderingen
De nieuwe standaard omvat een herziening van de richtlijnen voor de strekking van
het ISBN-gebruik. Het is onwaarschijnlijk dat deze aanzienlijk zullen verschillen van de
bestaande richtlijnen op het gebied van toepasselijkheid van het ISBN op producten die in
aanmerking komen of de regels over format- en editieveranderingen. Deze zullen hoe dan
ook worden herschreven om nieuwe publicatievormen mogelijk te maken zoals de levering
van elektronische publicaties (e-books). Raadpleeg voor de volledige informatie over het
bereik van het ISBN de ISBN Handleiding en de ISBN-bureaus.
Tijdschema voor het gebruik van de dertiencijferige ISBN’s
De overgangsperiode naar de invoering van de dertiencijferige ISBN’s op 1 januari 2007
zal waarschijnlijk redelijk lang zijn. De snelheid waarmee de branche zich ontwikkelt, zal
afhankelijk zijn van de vereisten van individuele handelspartners. Sommige organisaties die
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nieuwe systemen implementeren zullen waarschijnlijk het tempo willen opvoeren en hun
handelspartners vragen liever eerder dan later de dertiencijferige ISBN’s in te voeren. Dit
kan weer leiden tot een kettingreactie, waardoor de dertiencijferige ISBN’s op grote schaal
gebruikt worden vóór 2007.
Aangezien het onvermijdelijk is dat uitgevers nog vele jaren voorraad zullen aanhouden met
tiencijferige ISBN’s, kan het voor hen verstandig zijn zo snel mogelijk en tot 2007 het dertiencijferige ISBN samen met het tiencijferige ISBN op hun boeken te drukken. Het wordt ten
zeerste aanbevolen om, als hiertoe besloten wordt, de nummers als volgt op de keerzijde
van de titelpagina en de boekcover als er geen streepjescode is, weer te geven:
ISBN-13: 978-1-873671-00-9
ISBN-10:1-873671-00-8
Dit maakt het mogelijk om het ISBN-10 met minimale kosten of kosteloos te verwijderen uit
herdrukken na 2007. Uitgevers dienen er echter voor te zorgen dat zij orders kunnen ontvangen en verwerken met behulp van ISBN-13 alvorens het op het gedrukte materiaal te zetten.
Voor titels die worden gepubliceerd na 1 januari 2007 dient de stijl overeen te komen met
datgene wat is aangenomen:
ISBN 978-1-873671-00-9
Het streepjescodesymbool op de achterkant van het boek blijft ongewijzigd, behalve dat
het voor de mens leesbare nummer voor titels die worden gepubliceerd na 1 januari 2007
veranderd dient te worden in de volledige dertien cijfers, voorafgegaan door de letters ISBN,
waarbij voor de duidelijkheid de streepjes worden aangehouden. Uitgevers en drukkers die
hun eigen software gebruiken voor het creëren van streepjescodes dienen ervoor te zorgen
dat deze is aangepast aan deze nieuwe eis en dienen te controleren of externe leveranciers
van ﬁlmmasters of elektronische streepjescodedata deze eis juist hebben geïnterpreteerd.

Voorbeeld van streepjescode met voor de mens leesbaar dertiencijferig ISBN
NB: Gedurende de periode vóór 2007 dienen uitgevers en drukkers het ISBN-10 te blijven
drukken in voor de mens leesbare tekst boven het streepjescodesymbool op de achterkant
van het boek, zelfs als zij zowel het ISBN-10 als het ISBN-13 op de keerzijde van de titelpagina hebben gedrukt. Gebruikers die het ISBN-13 willen bepalen op basis van de gedrukte
streepjescode en de bijbehorende tekst, dienen te vertrouwen op het voor de mens leesbare
Bookland EAN dat onder de streepjescode is gedrukt.
De algoritmen die ervoor zorgen dat zowel tien- als dertiencijferige ISBN’s gevalideerd en
opgesplitst kunnen worden voor weergavedoeleinden vindt u in de ISBN Handleiding. De
gegevensbestanden waarnaar verwezen wordt in de algoritmen zijn binnenkort verkrijgbaar
op de website van het International Agency.
Er dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan de catalogussen en voorraadorderformulieren ten tijde van de invoering van de dertiencijferige ISBN’s. Het wordt aanbevolen
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dat uitgevers zowel de tiencijferige als de dertiencijferige ISBN’s hierin opnemen in de periode voorafgaande aan de verandering. Afgekorte ISBN’s dienen te worden vermeden om
misverstanden te voorkomen.
Het zal ongetwijfeld voorkomen dat boekverkopers orders proberen te plaatsen met behulp
van dertiencijferige ISBN’s vóór de omschakeldatum. Dit dient te worden overeengekomen
tussen de handelende partijen, en de uitgevers dienen te beslissen met hun systeemleveranciers of zij alle inkomende ISBN’s omzetten in het dertiencijferige formaat wanneer dit
gebeurt. In ieder geval dienen zij in staat te zijn alle dertien cijfers te verwerken na 1 januari
2007 om mogelijke ambiguïteit met een 979 nummer te voorkomen.
Verantwoordelijkheid voor veranderingen
Organisaties wordt aanbevolen alle bestaande systemen – handmatig en elektronisch – zo
snel mogelijk te herzien, een actieplan te ontwikkelen en indien nodig de bronnen toe te
wijzen. Het wordt aanbevolen dat in iedere organisatie een projectleider wordt benoemd om
toezicht te houden op de overgang die vereist is op alle relevante gebieden. Deze zullen in
de eerste plaats betrekking hebben op systemen, maar hebben ook invloed op redactionele
processen, sales en marketing, ontwerp- en productieafdelingen, en royalty en boekhoudfuncties in uitgeverijen.
Een mogelijke – maar niet uitputtende – lijst met systemen die hiermee te maken kan krijgen
in een uitgeversorganisatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISBN-toekenning
productinformatie
redactioneel management
productiesystemen
leveringssystemen voor e-books
orderafhandeling/magazijnbeheer
boekhouding
rechten en contracten
rechtenmanagement en royaltysystemen

Boekverkopers dienen, naast andere mogelijke gebieden, het volgende te herzien:
•
•
•
•

bestelsystemen
voorraadbeheer
verkooppuntsystemen
boekhouding

Bibliotheken dienen te herzien:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acquisitiesystemen inclusief transactieberichten met handelspartners
catalogisering en andere bibliograﬁsche gegevensinvoersystemen
interbibliothecaire leensystemen
importroutines voor bibliograﬁsche records
streepjescodescanners
lokale catalogussen
informatieportal/metazoeksystemen
interoperabiliteit met informatiebronnen en klanten op afstand
systeemlinks naar en van content en diensten op afstand
andere ISBN-gerelateerde functies en systemen
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Communicatie met handelspartners
Het is cruciaal voor de soepele invoering van de nieuwe standaard dat met betrekking tot de
timing en de methoden voor de implementatie duidelijke beslissingen worden genomen en
dat deze duidelijk worden gecommuniceerd. Alle organisaties worden aangemoedigd om als
deel van hun eigen interne herzieningen hun implementatieplannen en tijdschema’s te delen
met al hun handelspartners en ervoor te zorgen dat deze partners ook vergelijkbare implementatiemaatregelen nemen.
Andere aandachtspunten
Omdat het voor de boekhandel mogelijk is in de toekomst meer preﬁxen aan te nemen voor
dertiencijferige ISBN’s, zal het systeem waarschijnlijk vele jaren zijn nieuw gedeﬁnieerde
structuur behouden. Toch doen ontwikkelaars er verstandig aan een paar extra mogelijke
scenario’s in hun achterhoofd te houden met betrekking tot veldlengten:
•

Sommige organisaties hebben belang bij een veertiencijferig GTIN (Global Trade Item
Number), waarbij het dertiencijferige ISBN als preﬁx een extra cijfer bevat dat zoals
overeengekomen voor de handelspartners gebruikt kan worden als aanduiding van het
verpakkingsniveau.

•

Het gebruik van de Digital Object Identiﬁer (DOI) of Uniform Resource Names (URN)
kan vaker worden aangenomen in delen van de brancheaanvoerketen: dit zijn identiﬁcatienummers met een variabele lengte die ISBN’s kunnen bevatten.

Het ISBN-systeem is opgesteld als solide en stabiele vorm voor alle toepassingen die
momenteel bekend zijn, maar het kan raadzaam zijn de ﬂexibiliteit in te bouwen die vereist is
om de aanvoerketenproblemen in de toekomst het hoofd te bieden.

Veelgestelde vragen
Wat gebeurt er met ISBN’s die al verworven zijn door een uitgever maar die nog niet
zijn toegekend?
De uitgever dient deze te blijven gebruiken totdat ze op zijn, maar dient de nummerformaten
om te zetten in de nieuwe dertiencijferige standaard, met het preﬁx 978.
bijvoorbeeld ISBN: 1-873671-00-8
wordt omgezet in
ISBN: 978-1-873671-00-9
Zullen er nieuwe ISBN’s moeten worden toegekend aan al gepubliceerde producten?
Nee. Bestaande ISBN’s dienen op 1 januari 2007 te zijn omgezet van het tiencijferige format
in het dertiencijferige format (met preﬁx 978). Dit geldt voor records voor iedere titel waarvoor transacties kunnen plaatsvinden en dient daarom titels te omvatten die uit druk zijn
maar ook de titels die nu in de catalogus staan.
Het ISBN en de streepjescode op boeken worden pas veranderd als het boek wordt herdrukt, omdat de streepjescode het EAN-13 al vertegenwoordigt. Dit is hetzelfde nummer als
het nieuwe dertiencijferige ISBN.
Kunnen uitgevers bestaande tiencijferige ISBN’s opnieuw gebruiken voor een nieuwe
publicatie door er een preﬁx 978 aan toe te voegen?
Nee. Door het preﬁx 978 aan een eerder gebruikt ISBN toe te voegen verkrijgt men nog
geen nieuw ISBN en daarom wordt dit niet toegekend aan een nieuwe publicatie.
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Zal ik in staat zijn te communiceren met handelspartners die tiencijferige ISBN’s
gebruiken na 1 januari 2007?
Na 1 januari 2007 is het ISBN een dertiencijferig nummer, en moeten alle mechanische
systemen het nummer in die vorm kunnen gebruiken. Het kan zijn dat commerciële systemen na die datum tiencijferige ISBN’s niet ondersteunen. In de overgangsperiode kunnen er
echter regelingen worden getroffen tussen handelspartners om beide formats te ondersteunen.
Moeten uitgevers overstappen op dertiencijferige ISBN’s of kunnen zij de tiencijferige
ISBN’s blijven gebruiken?
Uitgevers zullen al hun systemen op 1 januari 2007 moeten hebben gewijzigd om de dertiencijferige ISBN te verwerken om mogelijke ambiguïteit te voorkomen (wanneer het extra
preﬁx 979 in gebruik wordt genomen). Hoewel deze mogelijkheid om te beginnen remote zal
zijn, worden uitgevers ten zeerste aangemoedigd niet later dan die datum de noodzakelijke
omzettingen uit te voeren. Het is essentieel dat mechanische systemen worden aangepast
op die datum om de communicatie met handelspartners ononderbroken te laten doorgaan.
Als ons bedrijf nog steeds veel tiencijferige ISBN’s heeft, waarom moeten we deze dan
hervormen tot dertiencijferige ISBN’s?
De internationale ISBN-standaard verandert. Het ISBN-systeem stuurt alle handel in de boekenbranche internationaal aan, en de toekenning van ISBN is internationaal georganiseerd.
Het dertiencijferige ISBN is noodzakelijk omdat bestaande voorraden van nummers in
bepaalde delen van de wereld opraken. Om het systeem in stand te houden, wordt daarom
het extra preﬁx 979 ingevoerd om de nummerbeschikbaarheid te vergroten.
Kunnen uitgevers het preﬁx 979 gebruiken op hun bestaande tiencijferige ISBN’s?
Nee. Zie de volgende veelgestelde hierna.
Krijgt onze uitgever dezelfde preﬁxen in de nieuwe reeks 979 als we hebben in de
reeks 978?
Bijna zeker niet. Een van de redenen voor het huidige tekort aan tiencijferige ISBN’s is dat
preﬁxen te royaal werden toegekend in het verleden, met het gevolg dat sommige uitgevers
veel meer nummers hebben dan ze nodig hebben. ISBN-bureaus proberen in de toekomst
kleinere blokken nummers toe te kennen, wat leidt tot nieuwe criteria voor de toekenning van
preﬁxen.
Moet zowel een tiencijferig ISBN als een dertiencijferig ISBN worden gedrukt in een
publicatie?
In boeken die zijn gepubliceerd na 1 januari 2007 hoeft alleen het dertiencijferige ISBN te
worden gedrukt. Om de benodigde verandering te minimaliseren, worden uitgevers aangemoedigd zo snel mogelijk zowel het tiencijferige ISBN als het dertiencijferige ISBN op de
keerzijde van de titelpagina van hun publicaties te drukken zodat na die datum de tiencijferige versie kan worden verwijderd uit de herdrukken.
Het is niet nodig om voor 1 januari 2007 het dertiencijferige ISBN te vermelden boven de
streepjescode omdat het Bookland EAN-nummer, dat al in de streepjescode te zien is en
dat in voor de mens leesbare vorm onder de streepjescode staat, hetzelfde nummer is
als het ISBN-13 (maar dan zonder streepjes). Toch dienen uitgevers voor publicaties die
gepubliceerd worden na 1 januari 2007 het dertiencijferige ISBN in voor de mens leesbare
vorm boven de streepjescode op de achterkant van hun publicaties te drukken, en daarbij de
juiste streepjesstructuur aan te houden.
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Internationale richtlijnen voor systeemontwikkelingen
Systeemontwikkelaars worden aangemoedigd om het volgende in aanmerking te nemen
wanneer zij software ontwikkelen die te maken heeft met ISBN’s:

ISBN-gegevensinvoer – algemene aandachtspunten
Terwijl de ISBN-standaard een enkele dertiencijferige standaard deﬁnieert, zult u een aantal
jaren in de aanvoerketen tiencijferige uitingsvormen tegenkomen die gekoppeld zijn aan het
preﬁx 978 EAN.UCC. Ontwikkelaars dienen rekening te houden met de mate waarin invoerroutines tiencijferige of dertiencijferige ISBN-uitingsvormen voor interne systeemvereisten
accepteren en converteren.
Als een tiencijferig ISBN wordt omgezet in een dertiencijferig ISBN, gaat het preﬁxelement
978 vooraf aan de eerste negen cijfers van het tiencijferige ISBN en wordt dit gevolgd door
een controlecijfer dat wordt berekend met behulp van de modulus 10 controlecijferformule in
paragraaf 4.5.
Aangezien alle EAN.UCC productidentiﬁcatienummers kunnen worden vertegenwoordigd
in veertiencijferige vorm, wordt aanbevolen dat systeemontwikkelaars compliantie met de
GTIN inbouwen in hun ontwerp. Zie paragraaf 13.2 voor meer informatie over GTIN.

Aandachtspunten ISBN-gegevensinvoer – validatie
Er zijn twee niveaus van validatie beschikbaar om te bevestigen dat invoergegevens een
plausibel ISBN is:
•

Controlecijfervalidatie (zie paragraaf 4.5)
◊ Het controlecijfervalidatieproces is een eenvoudige wiskundige formule die gebruikt
kan worden om de interne consistentie van ISBN-invoergegevens te valideren. Controlecijfervalidatie spoort veel gegevensinvoerfouten op, maar bevestigt niet dat het
ISBN voor een registrator van een gedeﬁnieerd registratorgroepsbereik is.

•

Registratorgroep en registratorvalidatie (zie paragraaf 4.6)
◊ Dit formuleproces bestaande uit twee stappen valideert dat de registratorgroep is
gedeﬁnieerd en dat de registratorreeks binnen die groep wordt gedeﬁnieerd door
het International ISBN Agency. Wanneer de registratorgroep of de registratorgroepsreeks ongedeﬁnieerd is, is het ISBN ongeldig. Wanneer de registratorgroep en de
registratorreeks gedeﬁnieerd zijn, is informatie van dit proces beschikbaar om het
ISBN te splitsen in vijf elementen:
•
•
•
•
•
◊

preﬁxelement
registratiegroepselement
registratorelement
publicatie-element
controlecijfer

De toekenning en de deﬁnitie van registratorgroepsreeksen is een voortdurend proces dat wordt bewaakt door het International ISBN Agency. Huidige informatie over
de registratorgroepreeks is beschikbaar via een standaard URL op de website van
het International ISBN Agency. Systeemontwikkelaars worden aangemoedigd dit
URL regelmatig te raadplegen voor up-to-date gegevens over validatie en splitsing.

Algemene aandachtspunten ISBN-gegevensuitvoer
Bij alle externe transmissie van het ISBN dient na 1 januari 2007 gebruikgemaakt te worden
van de dertiencijferige uitingsvorm.
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