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1 INLEIDING 

1.1 PROBLEEMSTELLING: DIGITAAL ZWART GAT 

Steeds meer publicaties worden niet meer op een fysieke drager uitgebracht maar verschijnen alleen nog 

online. Het web is geëvolueerd tot een publicatieplatform dat de klassieke gedrukte media aanvult en 

soms zelfs vervangt. Het is een belangrijke bron voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk is 

het een zeer vluchtig medium. Informatie die vandaag nog online beschikbaar is, kan morgen zijn 

verdwenen. 

Het verzamelen van alle offline en online publicaties uit een land of regio is bijna altijd de wettelijke 

opdracht van de nationale bibliotheek. Dit wettelijke depot is ontstaan in een periode waar het gedrukte 

boek de dominante informatiedrager was. Het streeft vier belangrijke doelstellingen na:1 

• Volledigheid: een deponeringskader zorgt dat er een zo volledig mogelijk beeld ontstaat van de 

publicatiegeschiedenis van een land of regio. Daarom moeten uitgevers hun publicaties in de 

meeste landen verplicht (i.p.v. vrijwillig) deponeren. 

• Preservering: de instelling die de publicaties verzamelt, zorgt ervoor dat deze publicaties 

duurzaam worden bewaard en toegankelijk blijven. 

• Bibliografische ontsluiting: dit gebeurt meestal in de vorm van een nationale bibliografie. 

• Toegang: het verzamelen en bewaren van publicaties is zinloos indien de collectie niet gebruikt 

kan worden. Een depot vraagt een minimale en voorwaardelijke vorm van toegang, die rekening 

houdt de belangen van zowel de maatschappij als de auteursrechthebbenden. 

Ook in België ontvangt de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) dankzij het wettelijk depot een 

exemplaar van elke gedrukte Belgische publicatie. Maar in tegenstelling tot de meeste Europese landen 

is de wetgeving en de praktijk niet aangepast aan de digitale realiteit. De deponering van online 

publicaties is in België niet verplicht. 

Veel meer nog dan bij papieren publicaties is het achteraf verzamelen van digitale publicaties 

problematisch. Een gecoördineerd verzamel- en bewaarbeleid voor publicaties die digitaal en online 

verschijnen, voorkomt dat zeer veel born-digital publicaties op korte termijn onherroepelijk verdwijnen. 

Verschillende recente internationale richtlijnen wijzen op het belang van een dergelijk beleid: 

• De verklaring uit 2011 van de IFLA (International Federation of Library Associations and 

Institutions) schetst het belang van een digitaal deponeringskader: “Electronic publications are a 
major and integral component of a nation’s documentary heritage, and therefore must be included 
in legal deposit arrangements, including content produced and shared by Internet users.”2 

• Een aanbeveling uit 2011 van de Europese Commissie stelt het volgende: “Het verdient 
aanbeveling doelmatige bepalingen en praktijken voor wettelijk depot te hanteren omdat zo de 
administratieve lasten voor zowel inhoudseigenaren als depotorganisaties kunnen worden 
teruggebracht. Een effectieve samenwerking tussen de lidstaten, die nodig is om sterk 
uiteenlopende regels voor het deponeren van digitaal materiaal te voorkomen, moet worden 
gestimuleerd. Web-harvesting is een nieuwe techniek om met het oog op bewaring materiaal van 
het internet te verzamelen. Daarbij werken daartoe aangewezen instellingen actief aan het 

                                                                    

1 LUNN, J., Guidelines for legal deposit legislation, Parijs (UNESCO), 1981. 
2 IFLA Statement on Legal Deposit (2011). Beschikbaar op: http://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-

legal-deposit-2011.  
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verzamelen van materiaal in plaats van te wachten tot dit wordt gedeponeerd, zodat de 
administratieve belasting voor producenten van digitaal materiaal tot een minimum wordt beperkt, 
en dit moet derhalve in de nationale wetgeving worden geregeld.”3 

• Een aanbeveling uit 2015 van UNESCO vraagt dat de lidstaten hun auteursrechtelijke kaders en 

depotwetgevingen periodiek evalueren en aanpassen “(…) to ensure they are fully effective, with 
limitations and exceptions, for preserving and accessing documentary heritage in all its forms. 
Effectiveness would also profit from the strengthening and harmonization of legislation and 
alignment of policies among Member States.”4 

1.2 DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK ONDERZOEKT 

1.2.1 Haalbaarheidsonderzoek 

De zorg voor cultuur en erfgoed is in België een gemeenschapsbevoegdheid. Daarom bracht de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek in 2014, in opdracht van de minister van Cultuur en de Vlaamse overheid, de 

haalbaarheid in kaart om ook digitale publicaties systematisch te deponeren.5 De belangrijkste 

conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek: 

• Buitenlandse deponeringskaders voor digitale publicaties zijn vaak regionaal ingebed (veelal op 

het gebied van selectie, ontsluiting en terbeschikkingstelling). Uit de stakeholdersbevragingen 

kwam duidelijk de wens naar voor om ook de Vlaamse erfgoed- en bibliotheeksector actief te 

betrekken bij de uitbouw van een deponeringskader. 

• In het buitenland geldt de depotplicht niet alleen voor de meer traditionele e-boeken, e-kranten 

en e-tijdschriften (die vaak ook nog op papier verschijnen). Er wordt ook ingezet op een 

collectie- en archiveringsbeleid voor verschillende types van internetmedia die alleen digitaal 

worden geproduceerd (websites, blogs, apps, social media…). 

• Een deponeringskader voor digitale publicaties moet wettelijk worden verankerd. Alleen een 

wettelijke regeling biedt voldoende garanties op naleving en duurzaamheid van het initiatief. 

• Het wettelijke deponeringskader respecteert de auteursrechtwetgeving ten allen tijde. Er wordt 

gezocht naar een consensus over de voorwaarden en restricties van consultatie en ontsluiting 

met alle stakeholders. Het wettelijke kader verschaft de nodige zekerheid aan alle 

rechthebbenden. 

• Er is snel doelgericht overleg nodig tussen de federale en regionale bestuursniveaus van België 

om een adequate oplossing te vinden om het digitale zwarte gat te dichten. De bestuurlijke 

overheden moeten een duidelijke visie formuleren over welk bestuursniveau en welke 

organisatie hiervoor de eindverantwoordelijkheid draagt en over de wijze waarop hier rond moet 

worden samengewerkt met andere partijen (overheden, organisaties en depotinstelling(en)). 

• De realisatie van een duurzame bewaarplaats voor digitale publicaties (e-depot) vraagt 

specifieke expertise en middelen. De praktische uitwerking van het wettelijke kader moet zich 

enten op de expertise, werkprocessen en digitale infrastructuur die al in bestaande projecten en 
organisaties op het federale en regionale niveau is opgebouwd. 

                                                                    

3 Aanbeveling van de Commissie van 27 oktober 2011 betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid 

van cultureel materiaal en digitale bewaring. Beschikbaar op: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32011H0711. 
4 Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital 

form, 17 november 2015. Beschikbaar op: http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=49358&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  
5 Capiau, Sam. Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen. Een haalbaarheidsonderzoek door de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek in opdracht van de Vlaamse overheid. v1.3 - 2015-11-18 ed. Antwerpen: Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek, 2015. Beschikbaar op http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/node/3510. 
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• Idealiter wordt er een samenwerking gerealiseerd tussen de KBR en een of meerdere 

depotinstellingen in de gemeenschap(pen), om één organisatorisch kader voor België te 

realiseren. De KBR neemt de regierol op. 

1.2.2 Pilootproject 

Na de presentatie van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bij de opdrachtgever, werden we 

aangemoedigd om de resultaten niet verloren te laten gaan. Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 

Media suggereerde om de dynamiek verder te zetten en een projectsubsidie voor een 

ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject aan te vragen. Samen met Bibnet, het Vlaams Instituut 

voor Archivering (VIAA) en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, diende de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience in maart 2015 een aanvraagdossier in. 

Hierin stelden we voor om, in afwachting van een aangepast wettelijk kader, een pilootproject rond 

digitale deponering te ontwerpen. Met een duidelijk in tijd en omvang afgebakend project, wilden we 

ervoor zorgen dat de praktische en de wettelijke oplossingen naar elkaar toegroeien. De aanvraag werd 

door minister van cultuur Sven Gatz goedgekeurd en gehonoreerd met een bedrag van 62.280 euro. Het 

project startte in september 2015 op met een looptijd van één jaar. De beoordelingscommissie gaf 

volgende opmerkingen en aandachtspunten mee: 

• De aanvrager moet zeker voldoende intensief met de KBR samenwerken en afstemmen, gezien 

haar centrale positie in de hele depotwetgeving. Ook de belangenbehartigers van auteurs en 

uitgevers moeten blijvend betrokken worden. 

• In betere omstandigheden zou dit traject niet door de sector, maar door het beleid zelf 

opgenomen moeten worden. 

1.3 HERORIËNTATIE VAN HET PROJECT 

1.3.1 Aanpassing depotwetgeving 

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek nam de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een interview af met de KBR. 

In dit gesprek gaf het management van de KBR aan dat ze vragende partij is om de depotwetgeving in 

België aan te passen zodat ook e-publicaties tot het verplichte deponeringskader behoren. Het wettelijk 

depot (of dit nu gaat over digitale of gedrukte publicaties) is immers de basis of core business van de 

nationale bibliotheek. 

De KBR benadrukte het belang van samenwerking op dit domein. Om de ambitie van een digitale 

depotbibliotheek waar te maken heeft de KBR bijkomende middelen, expertise en een nieuwe 

organisatiestructuur nodig. Samenwerking met andere organisaties/instellingen is onvermijdelijk. 

Concrete initiatieven tot samenwerking of aanpassing van de wetgeving werden op dat ogenblik nog niet 

door de KBR aangekondigd.6 

  

                                                                    

6 Gesprek op 13.10.2014 in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel tussen Sam Capiau, Eva Wuyts 

(Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Simon Smessaert (Departement Cultuur, Jeugd en Sport) en Martin Van 

Droogenbroeck, Sara Lammens, Patrick Lefèvre, Robert Nouwen, Sophie Vandepontseele (KBR). 
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In de loop van dit vervolgonderzoek liet de KBR weten dat ze, in samenwerking met de 

gemeenschappen, een wetgevend initiatief rond digitale deponering wilde opstarten en coördineren. 

Investeringen in infrastructuur voor de duurzame bewaring en de ontsluiting van digitale publicaties 

waren al opgestart: 

• Digitale publicaties die in de toekomst bij de KBR worden gedeponeerd, zullen bewaard worden 

in een e-depot van BELSPO. Dit platform moet in juni 2016 live gaan. 

• De KBR voorziet een nieuw bibliotheekbeheersysteem, met een performante module om e-

publicaties te onsluiten. Dit systeem zal in de loop van 2017 worden geïmplementeerd. 

In deze omstandigheden oordeelden we dat de voorbereiding van een proefproject te vroeg kwam. We 

besloten het proefproject te heroriënteren naar verder onderzoek dat input moet geven aan het 

wetgevende initiatief van de KBR: 

• Verder onderzoek en analyse van buitenlandse wetgevingen en good practices zal inspiratie 

bieden aan een wettelijk digitaal deponeringskader in België. 

• Verschillende belanghebbenden (o.a. uitgevers en andere bewaarinstellingen) worden beïnvloed 

door een aangepaste depotwetgeving. Via een enquêtering brachten we hun meningen en 

standpunten in kaart. 

• De Vlaamse erfgoed- en bibliotheeksector gaf aan actief betrokken te willen worden in de 

organisatie van een digitaal deponeringskader. De manier waarop deze regionale verankering 

mogelijk is, is het voorwerp van bijkomend onderzoek en dialoog. We brachten alle partijen 

samen rond de tafel en startten voorbereidend overleg op. 

1.3.2 Stuurgroep 

De uitvoering van dit gesubsidieerde vervolgproject werd aangestuurd door een stuurgroep met 

vertegenwoordigers van de projectpartners. De stuurgroep werd actief betrokken bij het inhoudelijke 

verloop van het project en kon zelf voorstellen doen om het bij te sturen. Gedurende de looptijd van het 

project werd vijf maal vergaderd. De stuurgroep was samengesteld uit de partijen die onmiddellijk 

belang hebben bij of worden beïnvloed door een oplossing voor het digitale zwarte gat: 

• Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) 

EHC is een erkende erfgoedbibliotheek met een focus op de Nederlandse letterkunde en 

cultuurgeschiedenis in het algemeen. Wat de bibliotheek verzamelt, bewaart ze ook. EHC beseft 

dat haar rol als erfgoedbibliotheek in de toekomst maar relevant kan blijven als ook het 

verzamelen en permanent bewaren van digitale publicaties (het erfgoed van vandaag en 

morgen) tot haar mogelijkheden behoort. Daarom zet de bibliotheek haar kennis in om tot een 

permanente oplossing te komen voor de vele (Vlaamse) publicaties die steeds meer in digitale 

vorm verschijnen. EHC leverde tevens de voorzitter van de stuurgroep en is dossierbeheerder 

van het project. 

• Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

Een van de statutaire en decretale opdrachten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek bestaat erin 

om de duurzame bewaring en terbeschikkingstelling van digitale erfgoedcollecties te 

organiseren. Daarom voerde ze in 2014 een haalbaarheidsonderzoek uit, waar dit project op 

voortbouwt. 
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• Cultuurconnect (voorheen: Bibnet) 

Cultuurconnect is een projectorganisatie van de Vlaamse overheid. Met Cultuurconnect wil de 

Vlaamse Overheid ervoor zorgen dat openbare bibliotheken ook in een digitale omgeving een 

meerwaarde kunnen betekenen voor hun publiek. Een centrale uitdaging voor Bibnet is 

collectiebeheer. Bibnet ontwikkelt nieuwe digitale diensten en/of aankoopmodellen waarop 

openbare bibliotheken kunnen intekenen zodat ze naast hun fysieke collectie ook een digitaal 

aanbod hebben voor hun publiek. Een digitaal depot kan een katalysator zijn om dergelijke 

diensten te ontwikkelen. 

• Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) 

VIAA werd eind 2012 opgericht door de Vlaamse Regering. Het heeft als opdracht om het 

cultureel erfgoed dat in Vlaamse culturele erfgoedinstellingen en de omroepen aanwezig is, te 

digitaliseren, duurzaam bewaren en te onstluiten naar specifieke doelgroepen zoals het 

onderwijs. De focus ligt daarbij op audiovisueel materiaal, maar VIAA heeft ook ervaring 

opgedaan met andere publicatietypes, zoals gedigitaliseerde kranten. VIAA beschikt over een 

digitale infrastructuur en bijhorende expertise om gedigitaliseerde en born-digital publicaties op 

een betrouwbare manier duurzaam te bewaren. 

• Universiteitsbibliotheken van Gent en Leuven 

Onderwijs en onderzoek is in België een gemeenschapsbevoegdheid. Zowel in Vlaanderen als in 

de andere gemeenschappen zijn de universiteiten bij uitstek de plek waar onderzoekers werken. 

Sinds een tiental jaar is de onderzoekspraktijk sterk digitaal gegrondvest en verzorgen de 

universiteiten een steeds vollediger digitale werkomgeving voor onderzoekers, van toegang tot 

de bronnen tot publicatie van de resultaten. De ervaringen en expertise van deze universiteiten 

versterken de uitwerking van een digitaal deponeringskader. Zowel de universiteitsbibliotheken 

van Gent als Leuven zijn ook partners in de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

• Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 

De KBR heeft de opdracht om het wettelijk depot van de publicaties op een papieren drager 

alsook het ‘offline’ elektronisch depot (fysieke drager) te organiseren. Om deze federale 

wetgeving aan te passen en uit te breiden is een intensieve samenwerking en afstemming met 

de KBR noodzakelijk. 

• Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV), Unie van de Perioidieke Pers (UPP), The Ppress, Vlaamse 

Nieuwsmedia 

Een digitaal en online deponeringskader beïnvloedt in grote mate de uitgeverssector, die haar e-

publicaties moet deponeren bij een erkende depotbibliotheek. Om deze grote en diverse groep 

van individuele uitgevers te betrekken, zetelen hun belangenbehartigers in de stuurgroep. 

• Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) 

Het haalbaarheidsonderzoek kwam er in opdracht van CJSM, dat ook dit vervolg opvolgt. 

Aangezien de zorg voor cultuur en erfgoed een gemeenschapsbevoegdheid is, is de Vlaamse 

overheid één van de stakeholders in dit traject. Via deelname aan de stuurgroepvergaderingen 

zorgt CJSM ervoor dat de tussentijdse resultaten doorstromen naar de beleidsmakers. 

• FARO 

FARO is het Vlaams steunpunt voor het veld van het roerend en immaterieel cultureel erfgoed in 

Vlaanderen. FARO vervult als dienstverlenende organisatie een unieke intermediaire rol tussen 

de Vlaamse overheid en het cultureel-erfgoedveld.  
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2 BUITENLANDSE INSPIRATIE 

In de eerste haalbaarheidsstudie ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’ onderzochten we een 

aantal buitenlandse praktijkvoorbeelden rond digitale deponering. Een van de vaststellingen is dat de 

meeste van de ons omringende Europese landen hun depotwetgeving al hebben aangepast zodat ook 

digitale en online publicaties worden verzameld. 

De manier waarop deze landen de eigen nationale wetgeving uitbreidden verschilt van land tot land. Er 

bestaat geen blauwdruk voor een depotwetgeving. Bij een vergelijking tussen een aantal buitenlandse 

wetgevingen, merken we wel dat de meeste wetteksten (hiermee bedoelen we de depotwetgeving 

samen met het bijhorende uitvoeringsbesluit) een aantal algemene principes volgen. Een aantal andere 

principes of richtlijnen vult ieder land dan weer naar eigen keuze in, met grote onderlinge verschillen tot 

gevolg. 

Onderstaand overzicht is een aanvulling op de vaststellingen uit de haalbaarheidsstudie, en biedt 

inspiratie om de Belgische depotwetgeving aan te passen met een digitale en online component. Deze 

voorbeelden vormen geen exhaustief overzicht van alle bestaande depotwetgevingen wereldwijd. Het 

zijn voornamelijk voorbeelden uit onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk), aangevuld 

met voorbeelden van de zeer recent aangepaste digitale depotwetgeving in Australië en de 

depotwetgeving in Finland. 

2.1 ALGEMENE PRINCIPES 

2.1.1 Selectie 

Niet alle informatie die online wordt verspreid kan voor de eeuwigheid bewaard en ontsloten worden. 

Daarom worden in de depotwetgeving richtlijnen vastgelegd waarmee de depotbibliotheek een selectie- 

en collectiebeleid kan opmaken. Deze richtlijnen geven een omschrijving en definiëring van wat een 

online publicatie is, en beschrijven welke versie(s) gedeponeerd moeten worden. 

Volgende principes voor selectie worden in vrijwel alle onderzochte buitenlandse voorbeelden in de 

digitale depotwetgeving geïntegreerd: 

• Formaat- en mediumneutrale definities zorgen ervoor dat de wetgeving niet snel gedateerd zal 

zijn, en dat de depotbibliotheek in staat is om verschillende (ook toekomstige) vormen en 

soorten van online publicaties te verzamelen en bewaren.7 

• Het wettelijk depot verzamelt publicaties in de originele vorm en in het formaat waarop ze naar 

het publiek worden gecommuniceerd. Dit betekent bv. dat de digitale bronbestanden van 

gedrukte publicaties niet in aanmerking komen voor verplichte deponering.8 

• Om toegang tot de collectie op de lange termijn te kunnen garanderen, eist een depotwetgeving 

dat alle e-publicaties aangeleverd worden zonder kopieerbeveiligingstechniek (‘digital rights 

management’).9 

  

                                                                    

7 Meer informatie hierover vindt u in het haalbaarheidsonderzoek op p. 40-41. 
8 Meer informatie hierover vindt u in het haalbaarheidsonderzoek op p. 56. 
9 Meer informatie hierover vindt u in het haalbaarheidsonderzoek op p. 49-50. 
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• Het wettelijk depot verzamelt alleen informatie die publiekelijk wordt verspreid (archivalische 

documenten komen niet in aanmerking). Persoonlijke en private gegevens (bijvoorbeeld e-mails) 

of informatie die slechts voor een beperkt aantal lezers is bedoeld (bijvoorbeeld materiaal dat 

alleen gedeeld wordt in een privaat netwerk, zoals een intranet) worden niet gedeponeerd. Deze 

uitzonderingen worden in de wetgeving geëxpliciteerd.10 

2.1.2 Bewaring en toegang 

In sommige landen zijn er meerdere depotbibliotheken. In deze landen moeten uitgevers hun publicaties 

op meerdere plaatsen deponeren. Dit biedt op verschillende vlakken een meerwaarde: 

• Veiligheid: indien de productie van het gedrukte erfgoed op meer dan één plaats wordt bewaard, 

verkleint dit het risico op eventueel totaal verlies door calamiteiten. 

• Beschikbaarheid: de geografische spreiding van meerdere depotbibliotheken zorgt voor een 

betere toegankelijkheid van de collectie. 

• Volledigheid: samenwerking tussen de depotbibliotheken zorgt ervoor dat er minder publicaties 

door de mazen van het net glippen, en dat er een zo volledig mogelijke collectie ontstaat. 

In tegenstelling tot fysieke publicaties hoeven online publicaties niet op meer dan één plaats 

gedeponeerd te worden om toch op verschillende locaties geraadpleegd te kunnen worden. We zien dat 

verschillende landen gebruik maken van één centrale digitale infrastructuur voor duurzame bewaring 

en ontsluiting: 

• In het Verenigd Koninkrijk delen de zes depotbibliotheken dezelfde digitale infrastructuur voor 

de deponering en terbeschikkingstelling van de digitale publicaties. Dit principe om één 

gezamenlijke infrastructuur te ontwikkelen (en uitgevers dus maar één keer te laten deponeren) 

werd niet door de wetgever gevraagd. De depotbibliotheken hebben dit omwille van efficiëntie- 

en budgettaire redenen opgezet. 

• In Finland verzamelt de nationale bibliotheek de online publicaties. De andere Finse 

depotbibliotheken (universiteiten) geven hun gebruikers toegang tot de digitale infrastructuur 

van de nationale bibliotheek. Dit principe van één centrale bewaarplaats is i.t.t. de wetgeving in 

het Verenigd Koninkrijk wel in de depotwetgeving verankerd.11 De toegang in de andere 

depotbibliotheken wordt wettelijk verzekerd in de auteursrechtwetgeving.12 

• Ook in Frankrijk worden online publicaties, in tegenstelling tot gedrukte, niet bijkomend in een 

regionale depotbibliotheek bewaard. Een arrest van het Franse ministerie van cultuur zorgt 

ervoor dat de 26 regionale ‘bibliothèques de dépôt légal imprimeur’ toegang mogen verschaffen 

tot de digitale depotcollectie van de Bibliothèque Nationale de France. 

2.2 SPECIFIEKE PRINCIPES 

2.2.1 Territorialiteit 

Het wettelijk depot is een efficiënte manier om een ‘nationale’ collectie op te bouwen en voor 

toekomstige generaties te bewaren. Voor offline publicaties is de plaats van uitgave de belangrijkste 

                                                                    

10 Meer informatie hierover vindt u in het haalbaarheidsonderzoek op p. 45. 
11 Depositing and preservation of cultural materials act (1433/2007), Unofficial (draft) translation in English, 

2010, Sectie 21, artikel (3). “(…) electronic documents, (…) and online materials shall be stored in the National 
Library.” 
12 Mailverkeer op 01.07.2016 met Esa-Pekka Keskitalo van de nationale bibliotheek van Finland. 
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parameter om te beslissen of een publicatie al dan niet gedeponeerd moet worden. In een online 

omgeving is de oorsprong van een publicatie veel moeilijker te bepalen dan voor gedrukte werken. Bij de 

creatie en publicatie van een website bijvoorbeeld kunnen actoren uit verschillende landen zijn 

betrokken. 

De exacte definiëring van welke online publicaties men als een nationale publicatie beschouwt, verschilt 

van land tot land. De definitie van territorialiteit varieert: 

• In het Verenigd Koninkrijk worden online publicaties in de depotcollectie opgenomen wanneer 

ze ofwel worden verspreid via een domeinnaam die verwijst naar het Verenigd Koninkrijk, of 

wanneer de activiteit van uitgeven in het Verenigd Koninkrijk plaatsvond.13 In de praktijk blijkt 

deze wettelijke richtlijn niet altijd gemakkelijk toe te passen. Sommige uitgevers deponeren 

blijkbaar liever niet. Hoewel ze hun publicaties in de UK verspreiden, beargumenteren ze niet op 

het grondgebied van de UK te publiceren en dus buiten de wetgeving te vallen.14 

• In Finland verzamelt het wettelijk depot (naast online publicaties die op Finse servers worden 

verspreid) ook andere online publicaties die bedoeld zijn om voor een Fins publiek te worden 

gedistribueerd (en in het buitenlands worden geproduceerd).15 

• In de Duitse Nationale Bibliotheek worden in de eerste plaats publicaties gedeponeerd die op het 

Duitse grondgebied worden gepubliceerd. Daarnaast worden ook publicaties verzameld die in 

het buitenland zijn uitgegeven. Het gaat om publicaties die ofwel in het Duits werden 

geschreven, ofwel uit het Duits werden vertaald, ofwel in een andere taal zijn geschreven maar 

over Duitsland gaan (‘Germanica’).16 Voorwaarde is wel dat de houder van het distributierecht 

van deze publicaties zijn of haar zetel in Duitsland heeft.17 

• In Frankrijk omvat het wettelijk depot alleen publicaties die op het Franse grondgebied worden 

verspreid. Zelfs wanneer de auteur de Franse nationaliteit heeft, worden zijn of haar publicaties 

niet gedeponeerd wanneer de publicaties uitsluitend in het buitenland worden gedistribueerd.18 

Het is een hele uitdaging om deze definities in de praktijk om te zetten. Onderzoek van het Internet 

Archive besluit: “For national libraries archiving the web under legal mandate, a common challenge is the 

                                                                    

13 Mailverkeer op 26.07.2016 met Mike Euesden, Legal Deposit Libraries Project Manager bij de British Library. 

“The UK legislation only covers items published in the UK. It includes publications where a “substantial” part of the 
publishing process has occurred in the UK as well as web sites which end with UK domain names such as .uk, 
.scotland, .wales, .london and .England.” 
14 Mailverkeer op 03.06.2016 met Linda Arnold-Stratford, Legal Deposit Libraries Liaison Manager bij de 

British Library. “Elsevier and Springer titles are particularly problematic because they claim that they publish from 
outside the UK even though they have offices in the UK so it is more and more difficult to get content, especially 
when it is an e only publication and this could be “produced” anywhere even if the sole distribution is UK.” 
15 Depositing and preservation of cultural materials act (1433/2007), Unofficial (draft) translation in English, 

2010, Sectie 2, artikel (3). “The act applies to online materials on servers located in Finland and other online 
materials which are intended to be available to the public in Finland.” 
16 Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG), artikel 2 (1). “Die Bibliothek hat die Aufgabe (a) die ab 
1913 in Deutschland veröffentlichten Medienwerke und (b) die ab 1913 im Ausland veröffentlichten 
deutschsprachigen Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und 
fremdsprachigen Medienwerke über Deutschland (…) zu sammeln (…).” 
17 Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG), artikel 14 (2). “Die Ablieferungspflichtigen haben 
Medienwerke (…) abzuliefern, wenn eine Inhaberin oder ein Inhaber des ursprünglichen Verbreitungsrechts den 
Sitz, eine Betriebsstätte oder den Hauptwohnsitz in Deutschland hat.” 
18 Mailverkeer op 02.08.2016 met Sophie Derrot van de Bibliothèque Nationale de France. “The legal deposit 
concerns publications distributed on the French territory: this territorial aspect is very important, so the 
publications distributed abroad only are not concerned – even if the author is French.“ 
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scalable identification of in-scope content outside the country code top-level domains (ccTLDs). Depending 

on the specific territoriality definition in each country, national libraries currently use mixed manual and 

automatic methods for this but require scalable technical solutions for discovering such content on the Web. 

This is not only for the purpose of content collection, but also benchmarking, as the performance of national 

libraries is judged by the quality and comprehensiveness of their collections.”19 

2.2.2 Selectie 

De voorgaande principes voor de selectie van e-publicaties (zie 2.1.1.), worden in buitenlandse 

depotwetgevingen vrijwel overal op identieke wijze toegepast. Twee andere selectiemechanismes 

worden in de onderzochte buitenlandse voorbeelden op verschillende manieren ingevuld:20 

• Parallelle publicaties zijn publicaties die zowel op papier als digitaal (met een identieke inhoud) 

verschijnen. Buitenlandse wetgevingen geven verschillende antwoorden op de vraag in welke 

vorm ze verzameld moeten worden: 

o In het Verenigd Koninkrijk moet alleen de gedrukte versie worden gedeponeerd. Mits 

een onderling akkoord kunnen uitgevers en depotbibliotheek beslissen om alleen de 

digitale versie te deponeren. 

o In Zweden worden parallelle publicaties alleen in print gedeponeerd. Digitale publicaties 

worden alleen gedeponeerd wanneer ze geen gedrukte tegenhanger hebben. 

o In Frankrijk geldt als algemene regel dat parallelle publicaties in beide media moeten 

worden gedeponeerd. Wel kan de nationale bibliotheek, dankzij een decreet dat de 

depotwetgeving implementeert, uitgevers voorstellen om in plaats van een fysiek 

(papieren) object een strikt identiek digitaal bestand te deponeren. 

o In Duitsland verzamelt de nationale bibliotheek parallelle publicaties in beide 

verschijningsvormen. De wet voorziet wel een uitzondering voor kranten. Deze moeten 

slechts in één medium worden verzameld. 

  

                                                                    

19 Helen Hockx-Yu, Web Archiving at National Libraries. Findings of Stakeholder’s Consultation by the Internet 
Archive, 20 maart 2016. 
20 Meer informatie hierover vindt u in het haalbaarheidsonderzoek op p. 43-44. 
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• Gezien de veelheid aan online publicatietypes, kiezen sommige wetgevers ervoor om een aantal 

types of categorieën expliciet binnen of buiten beschouwing te nemen: 

o In het Verenigd Koninkrijk21, Duitsland22, en Australië23 worden audiovisuele publicaties 

niet via het wettelijk depot verzameld.  

o Frankrijk en Finland daarentegen beschikken voor de bewaring van audiovisuele 

publicaties over afzonderlijke en in dit domein gespecialiseerde depotinstellingen.24 

o In Finland geldt de depotplicht niet voor elektronische documenten waarvan de 

informatiewaarde of de beeld- en geluidsinhoud insignificant is.25 

o In Duitsland geeft het uitvoeringsbesluit rond de depotplicht een opsomming van online 

publicaties die niet voor deponering in aanmerking komen. Dit geldt voor onder andere 

websites met uitsluitend privé doeleinden, inhoudelijk onveranderde kopieën van online 

publicaties en besturingssoftware. 

2.2.3 Acquisitiemethode 

Online publicaties kunnen op twee manieren door een depotbibliotheek worden verzameld:26 

• Deponering: de uitgever levert een digitale kopie van zijn publicaties af aan de depotbibliotheek 

(bv. via ftp, of via een webformulier). De verplichting om publicaties te deponeren ligt steeds op 

de uitgever (of eventueel importeur) van de publicaties. De auteur is hiervoor nooit 

verantwoordelijk27. 

                                                                    

21 Legal Deposit Libraries Act 2003, artikel 1 (5). Publicaties die uitsluitend bestaan uit “(a) a sound recording or 
film or both, or (b) such material and other material which is merely incidental to it.” 
22 Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG), artikel 3 (4). “Filmwerke, bei denen nicht die Musik im 
Vordergrund steht, sowie ausschließlich im Rundfunk gesendete Werke unterliegen nicht den Bestimmungen 
dieses Gesetzes”. 
23 Copyright Act 1968, artikel 195CE. “A (…) work is National Library material if: (c) the work or edition is not 
primarily audio-visual”. 
24 In Frankrijk geeft de nationale wetgeving aan drie instellingen de verantwoordelijkheid om digitale 

publicaties die op het Franse grondgebied verschijnen te selecteren, verzamelen, ontsluiten en bewaren: de 

Bibliothèque nationale de France (BNF – digitale en online publicaties), het Centre national du cinéma et de 

l’image animée (CNC – films) en het Institut national de l’audiovisuel (INA – radio- en televisieuitzendingen). 

Een werkverdeling tussen welke internetpublicaties de BNF en het INA verzamelen werd in 2011 vastgelegd. 

Het INA verzamelt internetpublicaties over radio- en televisieuitzendingen; de BNF heeft het mandaat om 

alles wat daar buiten valt te verzamelen. 

In Finland is het wettelijk depot de bevoegdheid van twee instellingen: de nationale bibliotheek en het 

nationale audiovisuele archief. 
25 Depositing and preservation of cultural materials act (1433/2007), Unofficial (draft) translation in English, 

2010, Sectie 4, artikel (4). “The statutory deposit shall not apply to (1) ephemera or electronic documents whose 
informational, pictorial or audio content is particularly insignificant.“ 
26 Meer informatie hierover vindt u in het haalbaarheidsonderzoek op p. 48. 
27 Verenigd Koninkrijk: mailverkeer op 26.07.2016 met Mike Euesden, Legal Deposit Libraries Project Manager 

bij de British Library. “(…) For this material the obligation to deposit is still defined as the publisher of the 
content.” 

Finland: Depositing and preservation of cultural materials act (1433/2007), Unofficial (draft) translation in 

English, 2010, Sectie 5, artikel (3). “Copies of printed materials or electronic documents produced abroad,(…), 
shall be deposited by their publisher or, if the publisher has no agency in Finland, by their importer.” 

Duitsland: mailverkeer op 27.07.2016 met Susanne Puls van de Deutsche Nationalbibliothek. “According to 
Article 15 of the Law regarding the German National Library (DNBG), the obligation to submit works extends to 
persons who are entitled to disseminate the media work or to make it publicly accessible and whose headquarters, 
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• Harvesting: de depotinstelling plukt, zonder tussenkomst van de uitgever, de relevante 

publicaties automatisch van de website van de uitgever. Het initiatief om de publicaties te 

verzamelen komt zo bij de depotbibliotheek te liggen, die zelf actief op zoek moeten gaan naar 

publicaties die binnen het selectiebeleid vallen. Dit contrasteert met de klassieke (offline) 

invulling van het wettelijk depot, waar de uitgever meestal wordt geacht om op eigen initiatief 

(en niet op vraag van de depotbibliotheek) te deponeren. 

We zien dat buitenlandse depotwetgevingen richtlijnen geven over welke methode gebruikt moet 

worden om de digitale depotcollectie op te bouwen. In Frankrijk focust het uitvoeringsbesluit (dat de 

depotwetgeving concretiseert) uitsluitend op de methode om websites te harvesten. In de praktijk 

betekent dit dat de Bibliothèque Nationale de France (BNF) niet in staat is om e-boeken op een 

systematische wijze te verzamelen.28 Een groot gedeelte van het aanbod aan e-boeken bevindt zich 

achter een betaalmuur, wat het vanuit technisch oogpunt moeilijk maakt om ze automatisch te 

harvesten. 

Daarom tracht de BNF uitgevers te overtuigen om hun e-boeken vrijwillig te deponeren. Een recent 

initiatief om de depotwetgeving aan te passen zodat uitgevers verplicht zijn om e-boeken te deponeren, 

werd niet goedgekeurd in de Franse senaat.29 De BNF werkt daarom aan een meer fundamentele 

herziening van de wetgeving, zodat behalve de deponering e-boeken ook andere publicatietypes (bv. 

videogames) in aanmerking kunnen komen.30 

Andere landen combineren daarom beide acquisitiemethodes: 

• In het Verenigd Koninkrijk zegt de depotwetgeving dat online publicaties m.b.v. een web 

harvester moeten worden verzameld. Uitgevers zijn verplicht de nodige inloggegevens aan de 

depotbibliotheken te verschaffen zodat de harvestingsoftware ook publicaties kan verzamelen 

die achter een betaalmuur zitten. De methode van deponering door de uitgever kan alleen 

toegepast worden mits de uitgever en depotbibliotheken hierover onderling een akkoord 

sluiten. 

  

                                                                    

place of business or main domicile is in Germany. There is no obligation for a German author to submit 
(e)publications published abroad by a non-German publisher.“ 

Frankrijk: mailverkeer op 02.08.2016 met Sophie Derrot van de Bibliothèque Nationale de France. “In France, 
the one person responsible for the legal deposit is the producer or the publisher or the importer, depending of the 
material. As far as I know, there is no case where the author is responsible for the legal deposit in the French law - 
unless it is self-publishing, of course.“ 
28 Mailverkeer op 15.04.2016 met Sophie Derrot van de Bibliothèque Nationale de France. “We have to adapt 
the deposit legislation because ebooks legal deposit depends on the same law than web legal deposit (2006), 
which is a good and logical thing. But the application decree of this law only describes for the moment 
webarchiving, as it was the only thing we could do until now (ebooks not really existed in 2006). Automatic 
harvesting isn't always adapted to the way the ebooks market works today. Indeed, the online bookshops 
(websites) most often don't have the ebook files; they only are sorts of ‘shop windows’, which only show the 
metadata of the file. When the constumer buys an ebook, he dowloads it from the distributor, not from the 
bookshop itself (even if it is unnoticeable for him/her). Therefore, ebooks are not accessible through a website: nor 
the one of the bookshop, nor the one of the distributor (which is only informative and doesn't propose ebooks).” 
29 http://www.nextinpact.com/news/99794-au-senat-retour-depot-legal-livres-numeriques.htm. 
30 Mailverkeer op 19.08.2016 met Sophie Derrot van de Bibliothèque Nationale de France. “One of the many 
problems the proposal has raised in our point of view is that only the ebooks were concerned by this redaction: our 
legal work on the decree concerns all the digital published materials (including videogames, digital sound, digital 
papers, etc.) which is, for us, much more sustainable. (…) We are now continuing our discussions with the Ministry 
of Culture about the modification of the decree.” 
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• De Duitse wetgeving draait deze logica om, en zegt dat e-publicaties bij de nationale bibliotheek 

gedeponeerd of afgeleverd moeten worden. Deze verplichting tot deponeren geldt niet wanneer 

de uitgever met de nationale bibliotheek afspreekt om zijn online publicaties klaar te zetten voor 

automatische afhaling.31 

• In Australië moet de directeur-generaal van de nationale bibliotheek (volgens de letter van de 

wet) de publicaties opvragen bij uitgevers voor opname in de depotcollectie. Het is een 

mogelijkheid om deze aanvraag automatisch en elektronisch te stellen (harvesting).32 Daarnaast 

is ook deponering een optie. 

                                                                    

31 Verordnung über die Pflichtablieferung von Medienwerken an die Deutsche Nationalbibliothek 

(Pflichtablieferungsverordnung - PflAV), artikel 7 (1). 
32 Copyright Act 1968, artikel 195CC. “(…) one way of consenting to a request being made by way of electronic 
communication is having the ability to automatically receive user agent requests”. Ter verduidelijking wordt in de 

wettekst nog meegegeven “Example: The Director-General could use a web harvester to make requests in the 
form of user agent requests”. 
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3 BEVRAGEN EN SENSIBILISEREN 

Een aangepaste wetgeving zal in de praktijk niet worden opgevolgd wanneer er geen draagvlak bestaat 

voor de opgelegde regels en richtlijnen. Daarom inventariseerden we in het eerste 

haalbaarheidsonderzoek de meningen van verschillende organisaties die belang hebben bij de 

organisatie van een digitaal wettelijk depot: 

• Belangenbehartigers van auteurs en uitgevers van boeken, kranten en tijdschriften 

• Vertegenwoordigers uit de bibliotheek- en erfgoedsector 

• Vertegenwoordigers uit het literaire middenveld 

In dit vervolgproject bouwden we hierop voort. Via aanvullende enquêtering en gesprekken stelden we 

ons twee doelstellingen: 

• Ideeën verzamelen voor de opmaak van een nieuwe wetgeving en de praktische organisatie 

ervan 

• Betrokkenheid creëren bij alle belanghebbenden en ze sensibiliseren 

3.1 ENQUÊTE BIJ VLAAMSE UITGEVERS 

In januari 2016 verspreidde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een online enquête om de visie van de 

uitgeverssector op een digitaal deponeringskader in beeld te krijgen. De enquête werd uitgestuurd naar 

ongeveer 50 individuele uitgevers. Daarnaast communiceerden verschillende koepelverenigingen van 

uitgevers (Vlaamse Uitgevers Vereniging, The Ppress, Unie van de Periodieke Pers, Media.21, Folio 

Tijdschriften) hierover naar hun leden. 

De uitgeverssector in Vlaanderen is groot en divers. Belangenbehartigers en koepelverenigingen van 

uitgevers zoals de Vlaamse Uitgeversvereniging, de Unie van de Periodieke Pers, The Ppress en anderen 

hebben individueel enkele tientallen tot honderden leden. Dat er uiteindelijk 42 uitgevers de tijd hebben 

genomen om deze enquête in te vullen, beschouwen we als een succes. Vier uitgevers lieten weten (nog) 

niet digitaal te publiceren en verkozen daarom om de enquête niet in te vullen. 

Deze groep van 42 is een mooi staal van wat de volledige sector te bieden heeft. Verschillende ‘grote’ 

spelers, die zowel op het gebied van personeelsbezetting als omzet bij de grootsten van het land horen, 

zijn vertegenwoordigd. Daarnaast gaven vele kleinere uitgevers hun input. Ook inhoudelijk en vormelijk 

zijn er grote verschillen tussen de 42 respondenten. Zowel (digitale) uitgevers van boeken en 

periodieken, algemene en wetenschappelijke publicaties, en andere segmenten uit de sector deelden 

hun visie en mening. 

Hieronder volgen de belangrijkste resultaten en conclusies van de enquête. Een uitgebreide rapportage 

vindt u, samen met de vragenlijst, in de eerste bijlage van dit rapport. Bij de interpretatie van de 

antwoorden van de uitgevers is het belangrijk om ze niet in termen van ‘meerderheid’ versus 

‘minderheid’ te beoordelen. Via deze online en schriftelijke bevraging was het immers niet mogelijk om 

een technisch onderwerp als digitale deponering in alle nuances bloot te leggen. Wel zien we dat in de 

antwoorden een aantal tendensen naar voren komen. 

Over een aantal uitgangspunten lopen de meningen gelijk. De enquête legt ook meerdere verschilpunten 

bloot. Deze verdeeldheid is niet altijd terug te brengen tot een verschil tussen ‘kleine’ en ‘grote’, of 

‘commerciële’ en ‘niet-commerciële’ uitgevers. De verschillende visies en meningen zijn mogelijk te 

wijten aan de persoonlijke inschatting van diegene die de enquête invulde. 

3.1.1 Consensus 

De uitgeverssector in Vlaanderen bewaart de eigen e-publicaties zelden in een digitaal archief dat 

rekening houdt met internationale standaarden voor bewaring op de lange termijn. Wat de meeste 

uitgevers als duurzame bewaring beschouwen, komt niet altijd overeen met wat in de erfgoed- en 
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bibliotheeksector als digitale duurzaamheid wordt beschouwd. Bij uitgevers ligt de focus voor bewaring 

op de kortere periode waarin de publicatie (commercieel) exploiteerbaar is. 

Deze vaststelling geldt voor zowel ‘grote’ (met verschillende tientallen tot honderden werknemers) als 

‘kleine’ uitgevers (eenmansbedrijven tot enkele VTE’s ). Bewaring op de lange termijn is zelden een 

prioriteit en wordt niet gezien als een zuiver individuele verantwoordelijkheid. Alle respondenten 

erkennen het maatschappelijke belang om, naast fysieke publicaties, ook digitale publicaties 

systematisch te verzamelen en te bewaren. 

De onmiddellijke voordelen die ze voor zichzelf zien, zijn beperkt. Wel zien vele uitgevers de meerwaarde 

in van een volledig en systematisch overzicht van publicaties dat, zowel voor eigen gebruik als voor het 

brede publiek, gemakkelijk te doorzoeken is. Dit biedt kansen om de publicaties en de eigen uitgeverij te 

promoten. 

De bereidheid en het draagvlak om mee te werken aan een overkoepelend digitaal deponeringskader is 

opvallend groot. De uitgevers zien weinig nadelen en hebben weinig vooroordelen. Weinigen denken dat 

de deponering te veel tijd en moeite zal vragen. Ook de vrees voor commerciële schade is beperkt. 

Samenwerking met de publieke sector is mogelijk, onder volgende voorwaarden: 

• De (technische) procedures om te deponeren moeten eenvoudig en weinig tijdrovend zijn. 

• Uitgevers die hun publicaties tegen betaling verspreiden, benadrukken dat een centraal e-depot 

de commerciële exploitatie niet mag beïnvloeden. 

• De beveiliging van het archief moet optimaal zijn. 

3.1.2 Verdeeldheid 

De belangrijkste verschillen tussen individuele uitgevers hebben betrekking op: 

• Motivatie: de meeste grote uitgevers willen meewerken omwille van het maatschappelijke 

belang, niet omdat ze geloven in mogelijke efficiëntie- of financiële winst van een gezamenlijk 

bewaarbeleid. Slechts enkele grote uitgevers denken dat ze zelf kosten kunnen besparen dankzij 

een digitaal deponeringskader. Voor hen is dit zelfs een voorwaarde. Het deponeringskader 

moet voldoende performant zijn zodat het de eigen bewaarinitiatieven en investeringen kan 

vervangen. 

De teneur is anders bij kleine uitgevers. Ook zij zien digitale deponering als een 

maatschappelijke dienstverlening. Maar een meerderheid gelooft ook dat een 

gemeenschappelijk initiatief de eigen kosten kan verlagen. Het geloof in een win-win situatie is 

groter bij de kleine dan de grote uitgevers. 

• Modaliteiten voor toegang en gebruik: commerciële uitgevers reageren verdeeld op mogelijke 

voorwaarden om de depotcollectie te consulteren. De manier waarop ze hun commerciële 

belangen willen bewaken, is niet helemaal duidelijk. We kunnen geen algemeen gedragen model 

voor consultatie afleiden. In dialoog met de uitgeverssector moet meer inzicht komen over: 

o De exacte locaties waar de gedeponeerde collectie (intra muros) kan worden 

geconsulteerd. Uit deze enquête leiden we af dat er een grote bereidheid is om meer 

plaatsen dan alleen de Koninklijke Bibliotheek van België te voorzien. In welke mate 

uitgevers hier bijkomende (financiële) compensaties aan verbinden, is niet duidelijk. 

o Het aantal gebruikers dat eenzelfde digitale publicatie tegelijkertijd kan inkijken. De 

strikte beperking tot één gebruiker heeft onder de respondenten een klein draagvlak. 

o Het tijdstip waarop de gedeponeerde publicaties voor het publiek raadpleegbaar 

worden. Uitgevers vragen om een embargoperiode, die ze eventueel zelf kunnen 

instellen of aanvragen. 

• Selectie: een meerderheid van de respondenten wil publicaties die zowel op papier als digitaal 

verschijnen, in beide formaten deponeren. Voor enkele uitgevers volstaat één formaat. Ze zien 

dit zelfs als een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. Ook m.b.t. de deponering van 

digitale bronbestanden van papieren publicaties wordt verdeeld gereageerd. 
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3.2 ENQUÊTE BIJ WAALSE UNIVERSITEITSBIBLIOTHECARISSEN 

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat eind 2008 werd 

opgericht door zes partnerbibliotheken. In Vlaanderen is ze decretaal verantwoordelijk om “(…) het 
duurzaam bewaren, toegankelijk maken en verspreiden van cultureel-erfgoedcollecties van 
erfgoedbibliotheken in digitale vorm te ondersteunen.”33 

Een tegenhanger van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek bestaat niet in Wallonië, waar het vooral het 

netwerk van de universiteitsbibliotheken is dat het (wetenschappelijke) professionele bibliotheekwerk 

draagt. Daarom verspreidden we een online enquête binnen de koepelvereniging Bibliothèque 
Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB). We ontvingen een antwoord van vijf 

van de zes leden-bibliothecarissen. Het volledige verslag en rapport van deze bevraging vindt u in bijlage 

2. 

3.2.1 Inspraak en betrokkenheid 

Uit de bevraging blijkt duidelijk dat de universiteitsbibliotheken betrokken willen worden bij zowel het 

traject dat naar een aangepaste depotwetgeving toewerkt, als bij de uitvoering en opvolging van deze 

wetgeving: 

• Belgische (wetenschappelijke) publicaties worden nu al door de unversiteiten verzameld en 

bewaard. Om een zo coherent mogelijk bewaarbeleid te realiseren, moeten ze in dit proces 

worden gehoord. 

• De consultatie en het gebruik van een digitaal (web)archief zal in de eerste plaats vanuit een 

universitaire onderzoekscontext gebeuren. Een gezamenlijk gedragen beleid is nodig. 

• Een wettelijk depot voor internetpublicaties kan nooit dezelfde mate van exhaustiviteit bereiken 

als een depot van publicaties die op een fysieke drager verschijnen. De universiteiten beschikken 

over specifieke expertise in verschillende thema’s en onderzoeksgebieden om de selectie van 

internetpublicaties mee aan te sturen. 

• In de organisatie van het deponeringskader zien de respondenten allemaal een centrale rol voor 

de KBR. Via een permanente overlegstructuur kunnen de universiteitsbibliotheken worden 

betrokken bij het geheel. 

3.2.2 Collectiebeleid en terbeschikkingstelling 

Drie van de vijf bibliothecarissen vinden het belangrijk om zowel een verzamel- en bewaarbeleid te 

ontwikkelen voor digitale publicaties van reguliere uitgevers (e-boeken, e-kranten, …) als om een beleid 

rond webarchivering te implementeren. Beiden zijn een even grote prioriteit. De verspreiding van 

informatie en kennis loopt in 2016 immers niet alleen meer langs de traditionele uitgeefkanalen, maar 

ook via websites, (wetenschappelijke) blogs… Mocht er toch gekozen moeten worden tussen beide, dan 

verkiezen twee andere respondenten om de focus te leggen op de publicaties van ‘reguliere’ uitgevers. 

Zonder centraal bewaarbeleid kan de stopzetting of het faillissement van één uitgever resulteren in een 

verlies van verschillende jaren publicatiegeschiedenis. 

Alle vijf de respondenten zijn het erover eens dat de terbeschikkingstelling van een digitale 

depotcollectie in de leeszaal van de universiteiten extreem belangrijk is. Ze willen de haalbaarheid van dit 

idee onderzoeken. Gelimiteerde toegang tot de leeszaal van de KBR dient niets meer dan alleen het 

objectief van digitale preservering. Een bewaarbeleid kan volgens deze universiteitsbibliotheken niet 

worden losgekoppeld van een beleid en visie rond ontsluiting en terbeschikkingstelling. 

  

                                                                    

33 Decreet houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, 6 juli 2012. 
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3.3 PARTNERS EN INTERMEDIAIREN IN DE ORGANISATIE VAN EEN E-DEPOT 

Verschillende organisaties kunnen een faciliterende rol spelen in de praktische organisatie van een 

deponeringskader voor digitale (Vlaamse) publicaties. Hieronder volgt een kort overzicht van de 

belangrijkste partners, en hun belangen en interesses. 

3.3.1 Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) 

Vlaanderen heeft een grote achterstand wat betreft het digitaliseren, duurzaam digitaal bewaren en 

digitaal toegankelijk maken van erfgoed. Daarom werd eind 2012 VIAA opgericht om de historische 

audiovisuele archieven van o.m. de Vlaamse omroepen en de erkende en gesubsidieerde cultureel-

erfgoedinstellingen te digitaliseren. Gaandeweg wordt, waar mogelijk en rekening houdend met de 

opdracht, noden en budgettaire mogelijkheden, deze groep van content partners uit de domeinen 

cultuur, media en overheid verruimd. 

De inhoudelijke focus van VIAA ligt in eerste instantie op audio, video en filmmateriaal dat nog 

gedigitaliseerd moet worden of dat reeds digitaal bestaat maar waar een duurzame 

archiveringsoplossing ontbreekt. Maar ook voor andere dragers is gebleken dat VIAA zijn expertise en 

middelen ter beschikking kan stellen. Dit gebeurde bv. in het project Nieuws van de Groote Oorlog 

waarbij frontbladen, kranten en tijdschriften uit de Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd, bewaard en 

toegankelijk werden gemaakt. 

De missie van VIAA is om het digitale erfgoed van Vlaanderen toegankelijk te maken en te houden voor 

iedereen. VIAA doet dit door zich als een genetwerkte dienstenorganisatie te positioneren en 

voornamelijk IT-diensten te verlenen aan een diversiteit aan partners. Hierdoor kunnen organisaties in de 

cultuur-, erfgoed- en mediasector de eigen doelstellingen beter, gemakkelijker en efficiënter realiseren. 

In die zin is VIAA een basislaag met diensten rond duurzame bewaring, digitalisering en ontsluiting 

waarop de expertise van de partners naadloos aansluit. 

Op deze manier neemt VIAA in Vlaanderen een centrale rol op in de duurzame bewaring en ontsluiting 

van (born) digitaal erfgoed. VIAA is dan ook een aangewezen stakeholder om betrokken te blijven in een 

project dat de wettelijke deponering van ‘digitale publicaties’ nastreeft. Afstemming en afspraken m.b.t. 

begrippenkaders, selectie en taak- en rolverdeling tussen alle bestaande initiatieven zijn immers nodig en 

zullen ook in belangrijke mate bijdragen tot meer efficiëntie en kwaliteit van de geboden oplossingen.  

Indien het draagvlak en de noodzaak aanwezig zijn, wil VIAA zijn kennis en expertise delen m.b.t. de 

duurzame bewaring en ontsluiting van digitaal erfgoed. Indien zou blijken dat er ook operationele 
diensten wenselijk en nodig zijn inzake het veiligstellen en toegankelijk maken van gedepondeerd 

materiaal, zal de opdracht van VIAA navenant moeten verbreed worden en zullen ook de daarmee 

gepaarde kosten in kaart moeten worden gebracht. 

3.3.2 Cultuurconnect 

Cultuurconnect (voorheen: Bibnet) ondersteunt openbare bibliotheken bij de uitbouw van een 

volwaardige digitale bibliotheek. Een digitaal depot kan een katalysator zijn om bestaande initiatieven te 

verbeteren, of om nieuwe diensten voor Vlaamse openbare bibliotheken te ontwikkelen. Cultuurconnect 

wil daarom kunnen deelnemen aan de overlegstructuren die zullen toewerken naar een digitale 

depotwetgeving en de organisatie ervan. 

De interesse en ervaring van Cultuurconnect in de organisatie van een deponeringskader gaat in de 

eerste plaats uit naar: 

• Metadatering en contextualisering: met Open Vlacc (Vlaamse Centrale Catalogus) beheert en 

ontwikkelt Cultuurconnect één centraal bibliografisch achtergrondbestand waarin 

beschrijvingen aangemaakt worden van alle materialen die typisch zijn voor een openbare 

bibliotheekcollectie. Samenwerking en afstemming met de depotbibliotheek kan de efficiëntie 

van dit project verhogen, en de vind- en doorzoekbaarheid van de depotcollectie vergroten. 
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• Terbeschikkingstelling: het toegankelijk maken van het erfgoed voor het brede publiek is een 

uitdaging waar openbare bibliotheken een belangrijke rol in kunnen spelen. De enquête bij 

uitgevers bevestigt dat een deel van de uitgevers op zoek is naar manieren om haar publicaties 

te promoten bij een nieuw publiek. Een wettelijk digitaal depot kan toeleiden naar afspraken en 

modellen met uitgevers om de bruikbaarheid van het depot voor onderzoek, onderwijs en het 

brede publiek nu en in de toekomst te garanderen. 

3.3.3 Meta4Books 

Meta4Books is een onderdeel van Boek.be, de confederatie van de belangenverenigingen van het 

Vlaamse boekenvak. Meta4Books is het metadatacentrum voor het Nederlandstalige boekenvak. Ze 

organiseert diensten voor alle professionals uit het boekenvak met betrekking tot titel-, auteurs-en 

uitgeversinformatie, kortom tot alle informatie met betrekking tot het boek in zijn totaliteit. 

Als ISBN-kantoor voor Vlaanderen en Brussel staat Meta4Books aan de bron van verschillende vormen 

van metadata in het boekenvak. Boekenbank als orderplatform voor de boekhandels, uitgeverijen en 

boekendistributeurs speelt een centrale rol in de werking van de organisatie en is van groot belang voor 

het Vlaamse boekenvak. Meta4Books wil toewerken naar een zo automatisch mogelijke uitwisseling van 

boekgegevens met de depotinstelling(en) om de aanmelding van boeken door uitgeverijen te 

vergemakkelijken en om het gebruik en de verdere verfijning van deze metadata te stimuleren. Daarom 

is de deelname van Meta4Books aan de overleg- en/of werkprocessen van het deponeringskader 

wenselijk. 

3.3.4 Digitaal Archief Vlaanderen 

Het project ‘Digitaal Archief Vlaanderen’ (DAV) bouwt, op vraag van de Vlaamse regering, een 

gemeenschappelijk dienstencentrum voor de duurzame archivering van digitale Vlaamse 

overheidsinformatie uit. In een gesprek34 met projectleider Bart Severi werd duidelijk dat DAV ook kan 

dienen om bv. websites of de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid duurzaam te archiveren. 

Afstemming en afspraken zijn nodig tussen dit Vlaamse initiatief en een overkoepelend federaal 

initiatief. 

3.3.5 Luisterpuntbibliotheek 

De Luisterpuntbibliotheek is een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde openbare bibliotheek waar 

mensen terecht kunnen die gewone boeken niet of moeilijk kunnen lezen. De bibliotheek stelt de boeken 

in twee speciale vormen ter beschikking: daisy-luisterboeken en brailleboeken. De omzetting in deze 

formaten gebeurt door de bibliotheek zelf. 

Naar analogie met buitenlandse voorbeelden, is de bibliotheek vragende partij voor een workflow 

waarbij gedeponeerde digitale publicaties ook (tijdelijk) beschikbaar zijn voor de omzetting naar een 
aangepast leesformaat. Het digitale depot kan een katalysator zijn om dit productieproces te 

vereenvoudigen en versnellen: 

• Door te vertrekken van een digitaal bronbestand i.p.v. van een gedrukt boek is de technische en 

technologische procedure eenvoudiger. 

• Wanneer een uitgever een e-boek deponeert gebeurt dit mogelijk al voordat een eventueel 

gedrukt werk op de markt komt. Op die manier kan de Luisterpuntbibliotheek meteen een 

aangepast leesformaat aanbieden wanneer het boek in gedrukt formaat op de markt komt. 

                                                                    

34 Gesprek op 16.10.2015. 
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3.3.6 Gopress 

Gopress is de online persdatabank die in opdracht van alle Belgische kranten- en magazineuitgevers 

wordt uitgebouwd (Mediahuis, Editions de l'Avenir, IPM, Mediafin, De Persgroep Publishing, Rossel en 

Roularta Media Group). De databank biedt toegang tot een groot gedeelte van de nieuwsbronnen die zij 

produceren. Patrick Lacroix35 en Bart Tureluren36 suggereerden in de loop van dit project twee pistes 
voor samenwerking: 

• Gopress als aggregator van alle digitale publicaties van deze uitgevers, waarbij een wettelijk 

digitaal depot deze publicaties vanuit één bron ontvangt. 

• Momenteel exploiteert GoPress het archief van de deelnemende uitgevers. Het is een optie om 

dit archief verder uit te bouwen en de dienstverlening af te stemmen op dat van een publiek 

gefinancieerd verzamel- en bewaarmodel. 

3.3.7 Centraal Boekhuis 

Centraal Boekhuis (CB) is een logistieke dienstverlener in het Nederlandse taalgebied voor de distributie 

en verkoop van o.a. e-boeken. Naar analogie met de deponering in Nederland bij de Koninklijke 

Bibliotheek in Den Haag, is CB een mogelijke aggregator voor de deponering van e-boeken van 

meerdere uitgevers. In plaats van uitgevers hun publicaties individueel te laten deponeren, kan i.s.m. CB 

één centrale en gecoördineerde workflow ontstaan. 

3.4 BELEIDSMAKERS 

Een traject dat moet leiden tot een wettelijk initiatief rond digitale deponering zal ook (zoals de 

beoordelingscommissie bij de subsidieaanvraag opmerkte) door de beleidsmakers opgevolgd moeten 

worden. Het is duidelijk dat zowel Vlaamse als federale beleidsmakers vragende partij zijn voor meer 

samenwerking tussen de beleidsniveaus in dit domein van digitale bewaring: 

• De beleidsverklaring van federaal staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Elke Sleurs zet sterk 

in op samenwerking van de federale wetenschappelijke instellingen met de gemeenschappen.37 

• In zijn antwoord op een parlementaire vraag stelt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz dat er 

“(…) op zijn minst in een digitale context, samengewerkt dient te worden, ongeacht de 
bevoegdheidsopdelingen die onze federale staatsstructuur in zich houdt. Het federale regeerakkoord 
pleit dan ook terecht voor meer samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.”38 

• In de recente conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen’, verbindt 

de Vlaamse Regering zich ertoe om “(…) de huidige cultureel erfgoedproductie duurzaam digitaal 
te bewaren, te documenteren en op lange termijn toegankelijk te maken.”39 In dezelfde 

conceptnota wordt gepleit voor een (structurele) samenwerking met federale instellingen zoals 

                                                                    

35 Gesprek op 15.01.2016 met Patrick Lacroix, CEO van Belga News Agency dat Gopress in 2016 overneemt. 
36 Tussenkomst van Bart Tureluren, manager van The Ppress, op de vierde vergadering van de stuurgroep op 

21.06.2016. 
37 Beleidsverklaring van de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs in de Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers, 12 november 2014. Beschikbaar op http://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/0020/ 

54K0020003.pdf.  
38 Antwoord van Sven Gatz in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media op een vraag van Manuela 

Van Werde op 12 februari 2015. Beschikbaar op https://www.vlaamsparlement.be/commissies/ 

commissievergaderingen/954620/verslag/957304. 
39 Conceptnota aan de Vlaamse Regering. Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Een 
langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen, Maart 2016, p. 50-51. 

Beschikbaar op http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/160325_Conceptnota_erfgoed 

_Vlareg_2.pdf. 
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de KBR op het vlak van onder meer “(…) digitalisering, behoud en beheer, digitale deponering en 
collectiemobiliteit”.40 

In de loop van het project kaartten we de voortgang ervan periodisch aan bij beleidsmakers op Vlaams en 

federaal niveau. Een overzicht: 

• Het BoekenOverleg verzamelt vertegenwoordigers van alle belangrijke partners in het Vlaamse 

boekenvak: auteurs, uitgevers, openbare en erfgoedbibliotheken, erfgoedzorgers, 

leesbevorderaars, boekverkopers, beroepsorganisaties, etc. Het levert actief input voor 

beleidsontwikkeling op Vlaams, Federaal en Europees niveau, en werd door de Vlaamse minister 

van Cultuur formeel erkend als eerste en belangrijkste gesprekspartner voor thema’s en dossiers 

in verband met de boeken- en letterensector. Via terugkoppeling over dit project in de 

vergaderingen van het Overleg werden alle partners op de hoogte gehouden van de voortgang. 

• Het cultuurbeleid in Vlaanderen wordt in grote mate geconcretiseerd en geadviseerd door het 

Departement Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse overheid. Als opdrachtgever van het 

vooronderzoek onderzocht deze overheid de mogelijkheden om een beleid te voeren rond de 

duurzame bewaring van digitale publicaties. Vertegenwoordigers van het departement 

woonden de vergaderingen van de stuurgroep van dit vervolgonderzoek bij, zodat de resultaten 

worden meegenomen in de toekomstige beleidsvoering en in de afstemming ervan met de 

andere beleidsniveaus. 

• In Wallonië is het Ministère de la Communauté française voor de uitwerking van het Waalse 

cultuurbeleid rond boek en bibliotheek. Wanneer de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op de derde 

vergadering van de stuurgroep haar visienota ‘Een gecoördineerd verzamel- en bewaarbeleid voor 

digitale publicaties’ presenteerde, schoven vertegenwoordigers van dit ministerie mee aan tafel. 

Op die manier stroomden de ideëen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek door naar de andere 

kant van de taalgrens, en werden deze meteen afgetoetst. 

• Het kabinet van Vlaams minister van cultuur Sven Gatz werd over de voortgang gebrieft via de 

vergaderverslagen en rapporten. Een tussentijdse stand van zaken werd op het kabinet gegeven 

op 26.04.2016. Het eindrapport wordt op 14.10.2016 gepresenteerd. 

• Gezien de duidelijke link van dit door de Vlaamse overheid gesubsidieerde project met het 

federale beleidsniveau, stelden we het project op 11.03.2016 op het kabinet van federaal 
staatsscretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs voor. 

• Via een schrijven aan de ministers Gatz en Greoli nam Elke Sleurs op 04.04.2016 het initiatief om 

een intergouvernementeel overleg op te starten en de opmaak van een 

samenwerkingsakkoord voor te bereiden. Bij de opmaak van dit rapport is de status hiervan 

onbekend. 

• Ook in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement kon het 

project op aandacht rekenen. Via een parlementair vraag van Cathy Coudyser aan minister Gatz 

omtrent de opstart41 van het onderzoek, werd duidelijk dat de minister een beleid rond digitale 

deponering wil inbedden in een ruimer beleidskader rond digitalisering, en een oplossing wil 

uitwerken in overleg tussen de federale en regionale bestuursniveaus. 

  

                                                                    

40 Idem, p. 64. 
41 Vraag om uitleg over het haalbaarheidsonderzoek 'deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen'. 

Beschkbaar op https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1002249/ 

verslag/1004360. 
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3.5 BIBLIOTHEEKSECTOR EN BREDE VELD 

Via twee presentaties werd dit project voor een breed publiek van geïnteresseerden uit de bibliotheek- 

en erfgoedsector toegelicht: 

• Op 17.09.2015 gaven we toelichting op ‘Informatie aan Zee’, het tweejaarlijkse congres dat de 

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) organiseert.42  

• Op 28 en 29 april 2016 organiseerde de KBR een colloquium om het 50-jarig bestaan van het 

Belgische wettelijke depot onder de aandacht te brengen. We brachten een stand van zaken van 

dit onderzoek.43 

                                                                    

42 https://www.vvbad.be/node/4257. 
43 http://www.kbr.be/actualites/colloque/50YOP/pdf/50YOP_Sam_Capiau.pdf. De volledige lezing vindt u in 

bijlage 3. 
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4 SAMENWERKING EN REGIONALE VERANKERING 

4.1 UITGANGSPUNTEN 

Een e-depot wordt gedefinieerd als “het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel 
beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en 
raadplegen van te bewaren documenten mogelijk maakt”.44 Voor elk van deze activiteiten moeten we ons 

afvragen op welke manier we ze op een moderne en performante manier moeten uitvoeren, en wie 

welke rol of taak in het geheel krijgt. We bespraken dit op een werkvergadering op 11.12.2015, met 

vertegenwoordigers van de KBR en van publieke instellingen uit de Vlaamse erfgoed- en 

bibliotheeksector45. Er was een consensus omtrent de volgende principes. 

4.1.1 Netwerkmodel 

Een deponeringskader kan het beste in een samenwerking tussen de KBR en andere partners 

gerealiseerd worden. Samenwerking over de beleidsgrenzen heen biedt sowieso een meerwaarde, 

aangezien de zorg voor cultuur, wetenschap en erfgoed principieel toegewezen is aan de 

gemeenschappen. 

Iedereen is het erover eens dat er (naast de KBR) een belangrijke rol ligt voor de (partnerbibliotheken van 

de) Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Zij kan een faciliterende rol spelen in de werking van een digitaal 

deponeringskader. Diezelfde rol zou dan in de andere gemeenschappen door andere organisaties 

(opnieuw samen met de KBR) opgenomen kunnen worden. 

Vanuit de groep wordt de wens geuit om dit samenwerkingsmodel in de wetgeving te verankeren. Dit 

vraagt een organisatorisch kader waarin elke actor een duidelijke taakomschrijving heeft. De wetgeving 

moet omschrijven welke organisatie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Dit voor de drie 

gemeenschappen in het land. 

4.1.2 Schaalvoordelen 

Alle partijen gaan ervan uit dat samenwerking loont. 

• Selectie en collectie- beleid: de bestaande regionale expertise verhoogt de kwaliteit 

(volledigheid) van de depotcollectie. De ‘antennes’ van regionale bewaarbibliotheken zullen 

ervoor zorgen dat (vooral de kleine) uitgevers weten wat en hoe ze moeten deponeren (of ze 

verzorgen de deponering eventueel in hun plaats). De verschillende partners in het netwerk 

faciliteren het goed functioneren van een centraal aangestuurd deponeringskader. 

• Toegang en terbeschikkingstelling: noch bij de eindgebruiker of in de bibliotheeksector bestaat 

er een draagvlak voor de terbeschikkingstelling van een digitale depotcollectie op één locatie. In 

overleg met de auteursrechthebbenden moet een consensusmodel ontstaan waarbij o.a. 

volgende parameters worden ingevuld: 

o Aantal fysieke locaties waar de gedeponeerde collectie geraadpleegd kan worden 

                                                                    

44 http://www.lopai.nl/pdf/ED3-v2.pdf.  
45 Vergadering op 11 december 2015 bij FARO te Brussel. Aanwezig waren Jan Braeckman (Bibnet), Sam 

Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Carolien Coenen (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media), 

Debbie Esmans (VIAA), Hilde Van Kiel (Universiteitsbibliotheek Leuven), Jeroen Walterus (FARO), Marc 

Bastijns (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media), Sara Lammens (KBR), An Renard (EHC), Simon 

Smessaert (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en Sophie Vandepontseele (KBR). Dries Moreels 

(Universiteitsbibliotheek Gent) en Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) waren verontschuldigd. 
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o Aantal gebruikers die een gedeponeerde publicatie tegelijkertijd kunnen raadplegen 

o Eventuele embargo’s om de gedeponeerde publicatie tijdelijk niet raadpleegbaar te 

maken 

Voor uitgevers biedt een netwerkmodel het voordeel dat hun publicaties onmogelijk verloren 

kunnen gaan. Ook binnen 50 jaar zal nog altijd geweten zijn wat ze gepubliceerd hebben, en 

kunnen deze publicaties op verschillende plaatsen toegankelijk blijven. Een deponeringskader in 

een netwerkmodel verhoogt de zichtbaarheid van een collectie die niet noodzakelijk meer 

commercieel rendeert. Voor werken die nieuw gepubliceerd (en gedeponeerd) worden kan 

gedacht worden aan een vertraging (embargo) in de toegankelijkheid (op verschillende 

plaatsen). 

• Digitale infrastructuur: expertise en infrastructuur m.b.t. het verzamelen, het bewaren en het 

raadpleegbaar maken van digitale documenten is in verschillende organisaties aanwezig. Indien 

nodig en relevant moeten de bestaande componenten worden aangeboord in een toekomstig 

digitaal deponeringskader. 

• Metadatering: verschillende organisaties zijn momenteel onafhankelijk van elkaar bezig met de 

metadatering van publicaties. Een digitaal deponeringskader kan een katalysator zijn om dit 

efficiënter in een netwerk uit te voeren. 

4.2 VISIEVORMING KBR EN VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 

In de loop van dit vervolgonderzoek ontstond een dialoog tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (die 

gezien haar decretale opdrachten vanuit de Vlaamse Gemeenschap een centrale rol heeft in dit dossier), 

en de KBR. De doelstelling was om in overleg en bottom-up te komen tot een model voor samenwerking 

waarop de organisatie van het deponeringskader zich moet enten. Deze dialoog vindt zijn neerslag in een 

aantal nota’s waarin beide organisaties hun visie op de organisatie en invulling van een digitaal 

deponeringskader kenbaar maken. 

4.2.1 Nota KBR ‘De uitbreiding van de wet op het wettelijk depot tot de 
elektronische publicaties’ (11.02.2016) 

Via een nota gericht aan staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Elke Sleurs (bijlage 4), nam de KBR 

begin 2016 het initiatief om de bestaande wetgeving aan te passen en de toepassingssfeer ervan uit te 

breiden met elektronische publicaties. Ze wil dit doen aan de hand van volgende principes: 

• Aangezien de KBR reeds de bevoegde instelling is voor de organisatie van het wettelijk depot, 

wil ze ook in dit nieuwe dossier een coördinerende rol spelen. In overleg met de 

gemeenschappen zal ze daarom een voorstel van tekst opstellen over het depot van 

elektronische publicaties. 

• De KBR organiseert en centraliseert het depot. De complementariteit met de expertise en 

ervaring in de gemeenschappen wordt evenwel gevaloriseerd. 

• Er wordt met de uitgevers en auteurs onderhandeld over de voorwaarden van toegang tot de 

gedeponeerde publicaties, met als doel tegemoet te komen aan de behoeften van alle partners. 

De uitdaging bestaat erin om toegang te voorzien op meerdere plaatsen dan de KBR, en tegelijk 

de inhoud te beschermen tegen illegaal kopiëren. 

• De KBR voorziet in een modern en performant bibliotheekbeheersysteem om de 

gedeponeerde publicaties te beheren. Deze module zal in de loop van 2017 worden 

geïmplementeerd. 

• De duurzame bewaring van de gedeponeerde publicaties wordt voorzien in een e-depot dat 

wordt ontwikkeld in het kader van de digitalisering van het erfgoed van de federale 

wetenschappelijke instellingen. Dit depot zal in juni 2016 operationeel zijn. 
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• De bibliografische metadata van de gedeponeerde publicaties worden door de KBR uitvoerbaar 

gemaakt, zodat de gemeenschappen ze met hun eigen instrumenten kunnen exploiteren (bv. in 

openbare bibliotheken). 

• De KBR ziet de uitbreiding van het toepassingsgebied van de nieuwe depotwet beperkt tot 

bestanden van het type .epub of .pdf. De verplichting inzake depot heeft geen betrekking op 

informatie die door middel van harvesting kan worden verzameld. Het dossier van 

webarchivering wordt in een later fase geanalyseerd. 

4.2.2 Nota Vlaamse Erfgoedbibliotheek ‘Een gecoördineerd verzamel- en 
bewaarbeleid voor digitale publicaties’ (20.04.2016) 

Op basis van deze nota van de KBR gericht aan mevrouw Elke Sleurs en op basis van de tussentijdse 

resultaten van het onderzoek (het haalbaarheidsonderzoek, de conclusies van de werkvergadering, 

buitenlandse praktijkvoorbeelden en een online enquête bij individuele uitgevers van digitale boeken en 

periodieken), deed de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een voorstel voor de regionale inbedding van een 

digitaal deponeringskader (bijlage 5). In dit voorstel pleit de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor: 

• Een federaal gecoördineerd deponeringskader dat in overleg met de cultuurgemeenschappen 

wordt gerealiseerd en aangestuurd. 

• De decentrale terbeschikkingstelling van de digitale depotcollectie. Voor Vlaanderen zijn de zes 

partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de geprefereerde locaties om (samen 

met de KBR) toegang te verschaffen tot de gedeponeerde digitale collectie. Decentrale 

terbeschikkingstelling is voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een vereiste om een actieve rol op 

te nemen in de uitvoering van het deponeringskader. 

• De oprichting van een beheersorgaan, met vertegenwoordigers van de federale en regionale 

(erfgoed)bibliotheeksectoren, dat het operationele beleid en de doelstellingen van het digitale 

deponeringskader bepaalt. 

• De oprichting van een aantal (technische) werkgroepen die de vooropgestelde doelstellingen 

concretiseren in (jaar)actieplannen. Deze werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de 

(voor dat werkproces relevante) federale en regionale actoren. Ze formuleren voorstellen voor 

samenwerking tussen deze actoren en adviseren het bestuursorgaan. 

• Een centrale rol voor de KBR, die de samenwerking tussen alle actoren coördineert. 

Deze nota werd besproken op de derde vergadering van de stuurgroep die het onderzoek begeleidt. 

Vertegenwoordigers van de KBR gaven aan niet akkoord te kunnen gaan met deze voorstellen van de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek: 

• Principieel: het wettelijke depot is een federale bevoegdheid, en dus ligt de 

eindverantwoordelijkheid bij de KBR. Beslissingen over het operationele beleid worden niet in 

een beheersorgaan, maar alleen door de KBR genomen. 

• Financieel: indien de KBR een centrale en coördinerende rol opneemt in een digitaal 

deponeringskader, zal dit kader (grotendeels) worden gefinancierd door deze instelling en het 

bijhorende bestuursniveau. Wie betaalt, beslist. 

• Organisatorisch: het is een zware en tijdrovende constructie om elke operationele beslissing 

formeel te laten goedkeuren door meerdere partijen. Dit zal de efficiëntie van het 

organisatorische kader niet ten goede komen. 

• Emotioneel: de KBR heeft als nationale bibliotheek voldoende ervaring en expertise om een 

wettelijk depot aan de digitale realiteit aan te passen. Regionale stakeholders moeten hierop 

vertrouwen. 
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4.2.3 Nota KBR ‘De organisatie van het wettelijk depot voor elektronische 
publicaties’ (15.06.2016) 

De KBR gaf dus aan dat deze visie van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek te weinig recht deed aan de 

centrale en coördinerende rol die ze in deze materie heeft. Ze toonde zich bereid om rekening te houden 

met adviezen en input van regionale stakeholders. Een organisatorisch kader waarin de regio’s en de KBR 

samenwerken en expertise delen is mogelijk en haalbaar. In een nieuwe nota (bijlage 6) stelt de KBR het 

volgende voor: 

• De toepassingssfeer van de huidige federale depotwetgeving wordt aangepast en uitgebreid, 

zodat ook digitale en online publicaties verplicht verzameld en bewaard worden. Het 

organisatorisch kader wordt uitgewerkt voor de deponering van elektronische documenten die 

in het verlengde liggen van wat de KBR nu op papier verzamelt (e-boeken, e-kranten en e-

tijdschriften). 

• De KBR is de enige die de digitale publicaties verzamelt en bewaart. Deze publicaties zijn in de 

leeszaal van de KBR raadpleegbaar. De bibliografische metadata van deze publicaties worden 

ter beschikking gesteld van de bibliotheken en andere spelers in het boekenvak, met als doel de 

bibliografische gegevens te vervolledigen. 

• Er wordt een selectiecomité opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de KBR, van de 

uitgevers en van de gemeenschappen, om stap voor stap de types van elektronische publicaties 

te definiëren die het voorwerp zullen zijn van wettelijk depot. 

• De digitale infrastructuur van de KBR maakt het technisch mogelijk om de collectie op 

verschillende plaatsen te ontsluiten. Uitgevers kunnen bij de deponering van hun publicaties zelf 

(en per publicatie) kiezen of raadpleging ook op andere locaties mogelijk is. 

• Het proces en de onderhandelingen die moeten leiden naar een meer voldragen 

consultatiemodel, met toegang op meerdere plaatsen in België, ziet de KBR als een regionale 

vraag en regionale verantwoordelijkheid. 

4.2.4 Nota Vlaamse Erfgoedbibliotheek ‘Eén loket met meerdere toegangen’ 
(15.07.2016) 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek steunt dit initiatief van de KBR om de depotwetgeving aan te passen. 

Maar de concrete uitvoering van het deponeringskader ziet ze, in vergelijking met voorgaande nota van 

de KBR, op bepaalde vlakken anders en meer binnen een samenwerkingsmodel. In een volgende nota 

(bijlage 7) lichtte de Vlaamse Erfgoedbibliotheek haar ideeën verder toe m.b.t. de organisatie van een 

digitaal wettelijk depot in België: 

• De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vraagt dat de gemeenschappen worden betrokken bij de 

opmaak van het beleid van het deponeringskader en dat ze de KBR kunnen adviseren in de 

uitvoering ervan. Alleen via een breed gedragen beleid en dialoog over alle onderdelen en 

functionaliteiten van het depot kan dit project uitgroeien tot een voorbeeld van samenwerking 

over de beleidsgrenzen heen. 

• Een structurele samenwerking gaat voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek verder dan alleen de 

selectie van de digitale publicaties die gedeponeerd moeten worden. Ze vraagt dat er een 

evenwichtig samengestelde stuurgroep komt die de betrokkenheid van alle 

cultuurgemeenschappen structureel inbedt in de organisatie van het digitale deponeringskader. 

Daarnaast kunnen indien nodig ad hocwerkgroepen worden opgericht die de KBR ondersteunen 

in de uitvoering ervan. 

• De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vindt het een gemiste kans om de archivering van websites en 

andere online publicaties bij voorbaat en voor onbepaalde tijd uit te stellen. Deze publicaties 

dreigen het snelste verloren te gaan omdat ze meestal geen gedrukte pendant hebben. 
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• Een brede invulling van het wettelijk depot impliceert dat voorafgaand moet worden overlegd 

tussen de overheden en een bredere groep aan betrokken stakeholders. Een gezamenlijke 
visievorming en afstemming omtrent definities (selectie) en taak- en rolverdeling is nodig wil 

men huidige en toekomstige (regionale) initiatieven niet fnuiken en dubbele investeringen 

vermijden. 

• De vooropgestelde wetsaanpassing moet verder gaan dan alleen maar het uitbreiden van de 

toepassingssfeer met digitale en online publicaties. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vraagt 

eveneens een wettelijke verankering van: 

o Het organisatiemodel. De KBR stuurt het digitale deponeringskader aan, en beheert en 

organiseert het geheel in samenwerking met de gemeenschappen. De KBR geeft 

uitvoering aan het beleid zoals dit in de stuurgroep wordt vastgelegd. 

o Het consultatiemodel. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek pleit voor één consultatiemodel 

op meerdere plaatsen in het land, zonder onderscheid tussen de KBR en de andere 

locaties (en zonder keuzemogelijkheid voor de uitgevers voor terbeschikkingstelling op 

de verschillende locaties). De beheerders van het depot zien erop toe dat het gaat om 

een strikt beveiligde intra muros ontsluiting, met respect voor de auteursrechten en de 

commerciële belangen van de rechthebbenden. 

4.3 JURIDISCHE HAALBAARHEID 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek toetste de mogelijkheden af om de door haar gevraagde wettelijke 

verankering te realiseren. Grondwetspecialist Jürgen Vanpraet (advocatenbureau Prator) en specialist 

auteursrecht Joris Deene (Everest advocaten) gaven een advies. 

4.3.1 Samenwerking tussen het federale en regionale bestuursniveau 

We vroegen Jürgen Vanpraet om, vanuit het oogpunt van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale 

en regionale overheden, de mogelijkheid tot samenwerking tussen beide niveaus te bekijken. U vindt het 

volledige advies van Jürgen Vanpraet als bijlage 8 bij dit rapport. Zijn analyse in een notendop: 

• Het uitbreiden van de depotverplichting naar digitale publicaties behoort tot de bevoegdheid 

van de federale overheid. Hetzelfde geldt voor de aanpassing van de federale 

auteursrechtregelgeving die eventueel noodzakelijk zou kunnen zijn voor de 

terbeschikkingstelling van deze publicaties door de KBR aan sommige regionale bibliotheken. 

• Dit staat niet in de weg dat de Koning (namens de federale overheid) en de Vlaamse Regering 

(namens de Vlaamse Gemeenschap), eventueel samen met de andere gemeenschappen, een 

samenwerkingsakkoord over deze aangelegenheid kunnen sluiten. In het kader van de 

praktische uitwerking van de terbeschikkingstelling zal de Vlaamse Gemeenschap bijvoorbeeld 

de nodige maatregelen moeten nemen om dit praktisch mogelijk te maken. Dergelijke 

maatregelen kunnen samen met de federale bevoegdheden het voorwerp uitmaken van een 

samenwerkingsakkoord. 

• Het is de Vlaamse Gemeenschap toegestaan om de voorgestelde hervorming via een 

samenwerkingsakkoord gedeeltelijk te financieren. Zowel de federale overheid als de Vlaamse 

Gemeenschap zullen “op passende wijze” een inbreng moeten doen “in de lasten van de 
samenwerking”. 

• Als enige beperking geldt dat de cofinanciering door de Vlaamse Gemeenschap in functie moet 

gebeuren van haar eigen bevoegdheid voor het bibliotheekbeleid. Het is de federale overheid 

en de Vlaamse Gemeenschap niet toegestaan om het beleid te financieren dat buiten de eigen 

bevoegdheden valt. 

• De voorkeur van de Raad van State gaat uit naar de werkwijze waarbij de partijen bij een 

samenwerkingsakkoord er niet voor kiezen om de bestaande wetgeving rechtstreeks te 

wijzigen, maar waarbij ze zich beperken tot een engagement om elk voor zich de bestaande 

wetgeving aan te passen aan de doelstellingen van het samenwerkingsakkoord. 
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4.3.2 Auteursrechtregelgeving 

We vroegen Joris Deene om, op basis van het advies van Jürgen Vanpraet, de mogelijkheden te bekijken 

van een decentrale terbeschikkingstelling van een digitale depotcollectie. U vindt het volledige advies 

van Joris Deene als bijlage 9 bij dit rapport. Zijn analyse in een notendop: 

• Volgens Joris Deene is het wettelijk depot niet per definitie de exclusieve bevoegdheid van de 

federale wetgever. In zijn visie is het mogelijk dat ook de gemeenschappen een (decretale) 
depotverplichting kunnen invoeren en hiervoor een instelling aanwijzen die onder haar 

bevoegdheid ressorteert.46 

• Momenteel vertrouwt de federale overheid het wettelijk depot uitsluitend aan de KBR toe. Dit 

sluit echter niet uit dat zij ook perfect andere (gemeenschaps)instellingen (bijkomend) kan 

aanwijzen als depotinstellingen. 

• Het auteursrecht is zonder enige discussie een federale bevoegdheid, en wordt binnen de 

Europese Unie voor een groot deel geharmoniseerd door een richtlijn van het Europees 

Parlement. Hierin staat dat het wettelijk depot onafhankelijk van het auteursrecht kan 

opereren, en in bepaalde omstandigheden kan prevaleren op het auteursrecht. 

• Los daarvan besluit Joris Deene dat een digitale depotcollectie ook intra muros geëxploiteerd 

kan worden door instellingen die niet noodzakelijk eigenaar zijn van de collectie. Zo zou de KBR 

de digitaal gedeponeerde publicaties kunnen verhuren of in bruikleen geven aan regionale 

instellingen, of deze digitaal gedeponeerde publicaties in mede-eigendom brengen van de 

aangewezen regionale instellingen. Uiteraard dient dit in onderlinge afspraak tussen de 

federale en regionale overheden te gebeuren. 

                                                                    

46 Deze mogelijkheid tot de instelling van een decretaal depot bij de Vlaamse Gemeenschap werd al in een 

voorgaande studie afgetoetst, met dezelfde conclusie als die van Joris Deene. Meer informatie vindt u in KRIS 

DE BAUW, Voorstellen voor een wettelijk depot bij de Vlaamse Gemeenschap. Verslag van het voorbereidende 
studiewerk en discussietekst, Antwerpen, 1989, p. 18-19. 
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5 CONCLUSIES 

5.1 AANDACHTSPUNTEN BUITENLANDSE DEPOTWETGEVINGEN 

Verschillende landen gingen België vooraf in de aanpassing en uitbreiding van het ‘offline framework’ 

van de depotwetgeving. We kunnen leren uit de ervaringen en good practices van anderen. Eén pasklaar 

framework kunnen we niet kopiëren uit het buitenland. Wel denken we dat een aangepaste 

depotwetgeving rekening zal moeten houden met de volgende aandachts- en uitgangspunten. 

5.1.1 Territorialiteit 

In de huidige Belgische (offline) depotwetgeving staat dat het depot verplicht is “(…) voor de in België 
uitgegeven publikaties en voor de in het buitenland uitgegeven publikaties waarvan de auteur of een der 
auteurs Belg is en in België gedomicilieerd is.”47 In een online omgeving is territorialiteit evenwel een 

relatief begrip geworden. Auteurs en uitgevers kunnen zich in het buitenland bevinden en toch 

gemakkelijk voor een Belgisch publiek publiceren. Bovendien vinden we geen voorbeelden terug waar de 

nationaliteit van de auteur bepalend is om wel of niet te deponeren. 

Online depotwetgevingen richten zich dan ook vaker op het verzamelen van publicaties die op het eigen 

grondgebied worden verspreid (plaats van distributie – in de eerste plaats via het eigen nationale 

webdomein), en de eigen inwoners als doelpubliek hebben. De plaats van uitgave, en de nationaliteit of 

plaats van domiciliëring van de auteur of uitgever is niet meer allesbepalend. 

Bovendien stelt de Belgische wetgeving dat “(…) het deponeren geschiedt door de zorg van de uitgevers 
voor de publikaties die in België worden uitgegeven en door de zorg van de in artikel 2 bedoelde auteurs voor 
de publikaties die worden uitgegeven in het buitenland.”48 Ook dit principe contrasteert met de 

onderzochte buitenlandse voorbeelden. Tenzij de auteur samenvalt met de uitgever, moet een auteur 

nooit zelf deponeren. 

5.1.2 Acquisitiemethode 

Vanuit technisch oogpunt kunnen online publicaties op twee manieren worden verzameld door een 

depotbibliotheek. Bij deponering levert de uitgever een digitale kopie van zijn publicaties af aan de 

depotbibliotheek (bv. via ftp, of via een webformulier). Bij harvesting is het de depotbibliotheek die de 

publicaties, zonder tussenkomst van de uitgever, automatisch van de website van de uitgever plukt. 

Deze techniek van harvesting heeft als voordeel dat de administratieve lasten voor producenten of 

uitgevers tot een minimum worden herleid. Daarom vraagt de Europese richtlijn betreffende de 
digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring uit 2011 om de 

techniek van webharvesting in de nationale wetgeving te regelen. 

Een recente bevraging van het Internet Archive bevestigt het belang van webarchiving. Van de 20 

bevraagde nationale bibliotheken en archieven zijn er 19 die de techniek toepassen. 14 van deze 

organisaties doen dit op basis van een wettelijk mandaat. Twee andere bibliotheken verwachten om dit 

mandaat in de komende jaren te verkrijgen.49 

Uit de praktijk blijkt dat een eenzijdige focus op webharvesting niet gewenst is. De discussies voor een 

nieuwe wetgeving in Frankrijk bevestigen dit. Voor een depotbibliotheek is het zeer moeilijk om online 

publicaties die achter een betaalmuur zitten automatisch te verzamelen. De medewerking van de 

                                                                    

47 Wet tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, 8 april 1965, artikel 2. 
48 Wet tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, 8 april 1965, artikel 3. 
49 Helen Hockx-Yu, Web Archiving at National Libraries. Findings of Stakeholder’s Consultation by the Internet 
Archive, 20 maart 2016. 
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uitgevers of producenten is dus nodig om een volledig en systematisch overzicht te krijgen van alle online 

publicaties die binnen het selectiebeleid vallen. Ook de methode van deponering moet dus wettelijk 

mogelijk worden gemaakt. 

5.1.3 Evenwicht 

Een depotwetgeving legt verplichtingen op aan zowel de depotbibliotheek (bewaren, ontsluiten) als aan 

de uitgevers (deponeren). We zien dat sommige buitenlandse wetgevingen er naar streven om de lasten 

van deze verplichtingen zo evenwichtig mogelijk te verdelen over beide partijen. De wetgever reikt een 

kader aan dat door uitgevers en depotbibliotheken in onderling overleg geconcretiseerd moet worden. 

Bij de opmaak van een aangepaste Belgische depotwetgeving moet op voorhand goed worden 

nagedacht over welke verplichtingen éénzijdig aan de betrokken partijen worden opgelegd, en over 

welke aspecten van de wetgeving ze zelf de vrijheid hebben om het beleid in de praktijk te realiseren. 

Enkele voorbeelden: 

• Acquisitiemethode: in plaats van één acquisitiemethode (deponering of harvesting) op te 

leggen, kan de wetgever er voor kiezen om de depotblbliotheek en de uitgevers in onderling 

overleg te laten kiezen op welke manier de publicaties worden verzameld. 

• Tijdstip en frequentie van harvesting: een depotwetgeving kan opleggen wanneer en hoe vaak 

bepaalde websites of webdomeinen verzameld moeten worden. Deze operationele keuzes 

zouden ook overgelaten kunnen worden aan de depotbibliotheek. 

• Parallelle publicaties: in plaats van op te leggen welke formaten verzameld moeten worden, kan 

de depotwetgeving uitgevers en/of depotbibliotheek zelf laten beslissen welke 

verschijningsvormen ze deponeren of harvesten. Digitale substitutie van de gedrukte publicatie 

kan dan bv. mogelijk worden wanneer de uitgever en/of de depotbibliotheek dit wensen. 

5.2 DRAAGVLAK 

5.2.1 Draagvlak bij Vlaamse uitgevers 

Het haalbaarheidsonderzoek uit 2014 concludeert dat alle belanghebbenden het digitale zwarte gat als 

een maatschappelijk probleem erkennen. Iedereen was overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde 

van zo een kader, en toonde een grote bereidheid en engagement om hierover na te denken. 

De betrokkenheid van individuele uitgevers was echter nog onduidelijk en onzeker. De 

belangenbehartigers van uitgevers stelden zich vragen of de individuele return van een aangepast 

wettelijk kader voldoende hoog is voor hun leden. De consensus dat dit kader ook wettelijk verankerd 

moet worden, sproot dan ook eerder voort uit een externe (de wet als verplichting) in plaats van een 

interne nood. 

Het draagvlak bij individuele uitgevers werd evenwel bevestigd door de uitgevers die de enquête 

invulden. Sommige uitgevers zien wel degelijk een voldoende grote return en meerwaarde van een 

digitaal deponeringskader. Ook wanneer ze geen individuele return zien, zijn uitgevers bereid om mee te 

werken. Het maatschappelijke belang volstaat. Allemaal stellen ze enkele voorwaarden: 

• Eenvoud: zowel de organisatiestructuur als het gebruik van de technische infrastructuur moeten 

zo eenvoudig mogelijk en zo weinig tijdrovend mogelijk zijn. 

• Beveiliging: digitale beveiliging en respect voor de auteursrechtwetgeving zijn prioriteiten. 
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5.2.2 Draagvlak in Wallonië 

Dit project en onderzoek beoogde niet om de meningen en wensen van de verschillende actoren uit de 

Waalse boeken-, bibliotheek en erfgoedsector in kaart te brengen. Een federale oplossing voor het 

zwarte gat zal uiteraard samen met de Franse Gemeenschap uitgewerkt moeten worden. In beperkte 

mate kregen we zicht op wat er in Wallonië leeft: 

• Op de derde vergadering van de stuurgroep presenteerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek haar 

nota ‘Een gecoördineerd verzamel- en bewaarbeleid voor digitale publicaties’. Vertegenwoordigers 

van het het Ministère de la Communauté française woonden de vergadering bij. Voor hen is het 

duidelijk dat een digitaal wettelijk depot een opdracht is voor de KBR. Actoren uit de 

gemeenschappen kunnen hierin een ondersteunende en faciliterende rol opnemen, maar 

worden niet geacht om het geheel mee aan te sturen. 

• De bevraging bij Waalse universiteitsbibliothecarissen toont dat deze groep wel vragende partij 

is om sterk te worden gehoord in de aansturing van het project. Betrokkenheid bij o.a. de 

bepaling van de operationele doelstellingen en het collectiebeleid wordt als zeer belangrijk 

ervaren. 

5.3 PRAKTISCHE EN ORGANISATORISCHE UITDAGINGEN 

De organisatie van een deponeringskader voor digitale publicaties beïnvloedt verschillende partijen. Via 

bijkomende bevragingen en in de vergaderingen van de stuurgroepen is er meer zicht gekomen op de 

mening van de belanghebbenden over de concrete invulling van het kader. Deze standpunten werden 

neergeschreven in een aantal visienota’s en rapporten: 

• Enquête bij Vlaamse uitgevers (bijlage 1) 

• Enquête bij Waalse universiteitsbibliotheken (bijlage 2) 

• Nota KBR ‘De organisatie van het wettelijk depot voor elektronische publicaties’ (bijlage 6) 

• Nota Vlaamse Erfgoedbibliotheek ‘Eén loket met meerdere toegangen’ (bijlage 7) 

De lezing van deze documenten leert ons dat er over een aantal aspecten in de organisatie van een 

digitaal en online wettelijk depot een consensus bestaat bij alle belanghebbenden. Daarnaast zijn er ook 

nog een aantal onduidelijkheden, of tegengestelde meningen. 

5.3.1 Selectie 

Internationale richtlijnen raden aan om in de wetgeving de selectie van te deponeren elektronische 

documenten formaat- en mediumneutraal te definiëren. Dit moet ervoor zorgen dat de wet de tand des 

tijds doorstaat en kan overleven in de snel veranderende informatiemaatschappij. Zowel de KBR als de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek vinden het belangrijk om deze richtlijn te volgen. 

We kunnen niet verwachten dat de wetgeving wordt aangepast telkens er een nieuwe publicatievorm 

opduikt. Zo zou een wetgeving die bv. uitsluitend focust op het verzamelen van e-boeken, haar doel 

gedeeltelijk missen. In tegenstelling tot wat enkele jaren geleden werd voorspeld, blijft de grote 

doorbraak van het e-boek immers uit. 

Behalve open definities zijn er ook concrete richtlijnen nodig om het deponeringskader in de praktijk te 

kunnen realiseren. Over de invulling van bijkomende richtlijnen m.b.t. het verzamelen van onderstaande 

publicatietypes, lopen de meningen uit elkaar: 

• Webarchivering 

o Uit de visienota’s van de KBR blijkt dat haar voorstel tot aangepaste wetgeving niet 

voorziet in de archivering van het Belgische web. Een algemene definitie in de depotwet 

van wat digitale informatie is zal er wel voor zorgen zorgen dat webarchivering in de 

toekomst mogelijk wordt door alleen het uitvoeringsbesluit te wijzigen. 
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o De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vindt het belangrijk om, nu de mogelijkheid zich 

aandient om het wetgevende kader aan te passen, de Europese richtlijn op te volgen en 

webharvesting in de nationale wetgeving te regelen. Het digitale zwarte gat bestaat in 

de eerste plaats uit publicaties die uitsluitend online en born-digital verschijnen, en 

geen tegenhanger op papier hebben. Zolang de wetgever hier geen oplossing voor 

aanreikt, blijft dit probleem bestaan. 

Het opnieuw uitstellen van een wettelijke regeling heeft als mogelijk gevolg dat het 

resulteert in (definitief) afstel. Uiteraard vraagt het verzamelen en bewaren van 

verschillende soorten online publicaties verschillende soorten expertise, infrastructuur 

en aangepaste budgetten. Deze uitbreiding van het wettelijke kader kan de opstart zijn 

van een beleid en investeringen in webarchivering. Deze mening is ook Helen Hockx-Yu, 

Director of Global Web Services van het Internet Archive, toegedaan. Naar aanleiding 

van het colloquium 50 Years of Print dat de KBR organiseerde, tweette ze: 

 

 
 

o De meeste universiteitsbibliothecarissen in Wallonië lijken eenzelfde mening 

toegedaan. Er is een duidelijke urgentie om ook webarchivering als een prioriteit te 

behandelen. 

• Parallelle publicaties en digitale drukbestanden 

o Vertegenwoordigers uit de erfgoed- en bibliotheeksector benadrukten al in het 

haalbaarheidsonderzoek het belang om parallelle publicaties in beide 

verschijningsvormen te verzamelen. Ze vinden het ook nuttig om het digitale druk- of 

bronbestand te verzamelen van publicaties die uitsluitend op papier verschijnen. Dit zal 

voorkomen dat het document op termijn gedigitaliseerd moet worden. 

o De enquête bij individuele uitgevers bracht aan het licht dat ze hierover geen eenduidig 

standpunt hebben. Sommige uitgevers zijn bereid op parallelle publicaties in beide 

formaten te deponeren. Voor enkele andere uitgevers is de deponering in slechts één 

formaat een breekpunt. Ook de bereidheid om digitale bronbestanden te deponeren 

varieert. 

5.3.2 Organisatie en samenwerking 

In het haalbaarheidsonderzoek organiseerden we een bevraging bij zowel organisaties uit het 

bibliotheek- en erfgoedveld als vertegenwoordigers van auteurs en uitgevers. Op de vraag van welke 

overheid (en de bijhorende uitvoerende organisaties) men verwachtte om een deponeringskader voor 

digitale publicaties te realiseren, werd gemengd gereageerd. Men verwees naar zowel de federale 

overheid, de Vlaamse overheid als naar een samenwerking tussen beide. Enkelingen wezen erop dat ook 

het Europese bestuursniveau via de auteursrechtwetgeving invloed op eventuele initiatieven uitoefent. 
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Dit vervolgonderzoek resulteerde in nieuwe inzichten en gezamenlijke uitgangspunten bij alle 

belanghebbenden: 

• De depotwetgeving is een federale bevoegdheid. De modernisering en aanpassing van deze 

bevoegdheid dient dus door de federale wetgever te gebeuren. Van alle betrokken partijen 

(KBR, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, uitgevers) is momenteel niemand vragende partij om de 

initiatieven rond digitale deponering in de regio’s te multipliceren. 

• De KBR wil een centrale en coördinerende rol opnemen in de opmaak en uitvoering van een 

aangepaste wetgeving. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de bevraagde Waalse 

universiteitsbibliothecarissen willen dat de KBR deze rol opneemt. De uitgevers zijn evenzeer 

vragende partij voor één loket, waar ze zowel hun publicaties die op papier verschijnen als hun 

digitale publicaties kunnen onderbrengen. 

• De zorg voor cultuur en erfgoed is in België een gemeenschapsbevoegdheid. Verschillende 

spelers in de gemeenschappen ontwikkelden expertise en goede praktijken in de bewaring van 

(digitaal) erfgoed. Om dubbel werk en investeringen te vermijden, zijn alle bevraagde publieke 

spelers het erover eens dat de aanwezige kennis en ervaring aangeboord moet worden in de 

uitwerking van een digitaal deponeringskader. Samenwerking over de beleidsgrenzen heen 

vereist ook afstemming. De wettelijke en federale verankering van een digitaal 

deponeringskader mag lopende en toekomstige initiatieven in de gemeenschappen niet fnuiken. 

Uit de nota van de KBR ‘De organisatie van het wettelijk depot voor elektronische publicaties’ is het 

voorlopig nog onduidelijk op welke manier en in welke mate ze vertegenwoordigers uit de 

gemeenschappen wil betrekken in het wetgevende traject naar een nieuwe wetgeving. De KBR zal een 

voorstel opmaken, en dit in de loop van oktober 2016 bespreken in een nieuw op te richten 

selectiecomité, waarin vertegenwoordigers van de KBR, uitgevers, en de gemeenschappen zetelen. De 

exacte opdracht en het mandaat van dit comité zijn bij de oplevering van dit rapport nog niet bekend. 

• De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vraagt dat de wetsaanpassing verder gaat dan alleen maar het 

uitbreiden van de toepassingssfeer. Ze vraagt eveneens een wettelijke verankering van het 

organisatiemodel (dat de wet moet uitvoeren) en het consultatiemodel. Hiervoor is intensief 

overleg nodig tussen alle betrokken partijen, wat moet resulteren in een duidelijke taak- en 

rolverdeling. 

• Ook de Waalse universiteiten wensen betrokken en gehoord te worden in het traject dat leidt 

naar een nieuwe wetgeving. Enerzijds omdat universiteitsbibliotheken de facto een essentiële 

schakel zijn in de duurzame bewaring van Belgische (wetenschappelijke) publicaties, anderzijds 

omdat de depotcollectie in belangrijke mate in een onderzoekscontext gebruikt kan worden. Ze 

vragen dat er rekening wordt gehouden met de wensen en de bestaande praktijken van deze 

stakeholders. 

• Verschillende uitgevers willen de mogelijkheid krijgen om te reageren op concrete voorstellen 

tot aanpassing van de wetgeving. Een deel verwijst hiervoor expliciet naar de 

belangenbehartiger(s) uit de uitgeefsector, anderen willen dit zelf doen. 

Over de organisatie en de concrete manier waarop het deponeringskader (na de wetsaanpassing) 

uitgevoerd zal worden, lopen de meningen uit elkaar: 

• De KBR wil een selectiecomité oprichten om zo de uitgevers en de gemeenschappen te 

betrekken bij het digitale deponeringskader. Het comité doet aanbevelingen voor de 

collectievorming van de KBR. 

• De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vraagt de oprichting van een stuurgroep (i.p.v. een 

selectiecomité). Deze stuurgroep moet zich niet alleen buigen over de selectie van welke 

publicatietypes verzameld moeten worden, maar alle onderdelen en functionaliteiten van het 

organisatorische kader (blijvend) bekijken en aansturen. Dit vraagt een ruimere en meer 

structurele betrokkenheid van de gemeenschappen dan de KBR in haar laatste nota voorstelt. 
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• De Waalse universiteitsbibliothecarissen zijn ook voorstander van een overlegorgaan dat alle 

stakeholders (waaronder de universiteiten) samenbrengt. Idealiter coördineert de KBR dit 

geheel, en vormt ze een brug tussen het centrale project van de KBR en de belangen van de 

regionale betrokken instellingen. 

• Voor uitgevers is het belangrijk om hun publicaties op een technisch zo eenvoudig en beveiligd 

mogelijke manier te kunnen deponeren. Een aantal individuele uitgevers tonen zich bereid om 

de procedures hierrond samen en in de praktijk te bekijken. Als opstart is een door de KBR 

gecoördineerd en schaalbaar proefproject eventueel een optie. Hierin kan ook de haalbaarheid 

om samen te werken met aggregatoren die de digitale publicaties van verschillende uitgevers 

samenbrengen (bv. Centraal Boekhuis, GoPress) worden bekeken. 

5.3.3 Duurzame bewaring 

De bewaring en de garantie van leesbaarheid van de gedeponeerde publicaties op de lange termijn is de 

primaire doelstelling van een deponeringskader. De organisatie van een e-depot vraagt meer dan alleen 

het opzetten van een digitale infrastructuur. Ook kennis over en strategieën voor een duurzaam beleid 

op de lange termijn zijn een vereiste. 

• Voor de KBR is het duidelijk dat het e-depot dat binnen de federale wetenschappelijke 

instellingen wordt opgezet, de centrale (en enige) bewaarplaats moet worden van een digitaal 

deponeringskader. 

• De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt een centrale bewaarinfrastructuur niet in vraag. Uit de 

beschikbare informatie over dit platform dat door BELSPO wordt ontwikkeld zijn er nog een 

aantal onduidelijkheden: 

o De voorziene oplevering van dit e-depot was juni 2016. Is dit gebeurd, en wanneer zal 

het effectief operationeel zijn? Ook de timing om dit platform te laten communiceren 

met het nieuwe bibliotheekbeheersysteem van de KBR is onduidelijk. 

o Op basis van welke standaarden zullen de metadata worden opgeslagen en ter 

beschikking gesteld? 

o Op welke manier en op basis van welke investeringen zal het e-depot effectief tegemoet 

komen aan de internationale OAIS-standaard inzake duurzame digitale bewaring? 

• De bevraging bij Waalse universiteitsbibliotheken leert dat er ideeën leven voor een 

gedistribueerd (i.p.v. centraal) bewaarmodel (zoals bv. het LOCKSS-model). 

5.3.4 Toegang 

Een wettelijke (digitale) depotcollectie kan, mits voorwaarden, door het publiek worden geconsulteerd. 

Dit is traditioneel een bron van spanning tussen de depotbibliotheken en de uitgevers, die vrezen voor 

hun commerciële belangen. Van de depotbibliotheken wordt verwacht dat ze de 

auteursrechtwetgeving respecteren. Uitgevers moeten begrijpen dat het depot een publiek en 

maatschappelijk belang dient en vrijheid van informatie garandeert. 

• De e-publicaties die worden gedeponeerd, zullen in de visie van de KBR raadpleegbaar zijn in de 

leeszaal van deze instelling. Uitgevers kunnen bij de deponering van hun publicaties zelf kiezen 

of raadpleging ook op andere locaties in de gemeenschappen mogelijk is. Indien de 

gemeenschappen een ander consultatiemodel wensen, moeten ze hierover zelf onderhandelen 

met de rechthebbenden. 

• De Vlaamse Erfgoedbibliotheek pleit voor één decentraal consultatiemodel, zonder onderscheid 

in voorwaarden tussen de verschillende locaties. De partnerbibliotheken van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek zijn vragende partij om (intra muros) toegang te kunnen verlenen tot de 

collectie. Dit consultatiemodel moet in dialoog en overleg met de uitgevers worden afgelijnd. 
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• In Wallonië volgen de universiteitsbibliotheken deze logica. De terbeschikkingstelling van een 

digitale depotcollectie op één plaats in het land voldoet niet aan de doelstellingen dat een 

dergelijk (publiek gefinancierd) project zich moet stellen. Toegang in de 

universiteitsbibliotheken is voor hen een extreem belangrijke behoefte. 

• Uit de bevraging bij uitgevers blijkt dat er ook bij hen een draagvlak is om het aantal locaties 

voor raadpleging uit te breiden. Deze openheid toont aan dat de ideeën en pistes van de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Waalse universiteitsbibliothecarissen het verkennen waard zijn. 

5.4 JURIDISCHE HAALBAARHEID 

Het haalbaarheidsonderzoek uit 2014 eindigde met de conclusie en vaststelling dat er bijkomend 

onderzoek nodig is naar de juridische implicaties van een aangepast deponeringskader. Het ingewonnen 

juridisch advies bij Advocatenbureau Prator en Everest advocaten stelt vast dat: 

• De Koning (namens de federale overheid) en de Vlaamse Regering (namens de Vlaamse 

Gemeenschap), samen met de andere gemeenschappen, een samenwerkingsakkoord kunnen 

sluiten over een digitaal wettelijk depot. Decentrale terbeschikkingstelling en de organisatie van 

het depot kunnen onderwerp van dit akkoord zijn. 

• De Vlaamse Gemeenschap deze voorgestelde hervorming via een eventueel 

samenwerkingsakkoord gedeeltelijk kan financieren. Als enige beperking geldt dat de 

cofinanciering door de Vlaamse Gemeenschap in functie moet gebeuren van haar eigen 

bevoegdheden. 

• Een digitale depotcollectie intra muros ter beschikking gesteld kan worden in instellingen die 

niet noodzakelijk eigenaar zijn van de collectie. Zo zou de KBR de digitaal gedeponeerde 

publicaties kunnen verhuren of in bruikleen geven aan regionale instellingen, of deze digitaal 

gedeponeerde publicaties in mede-eigendom brengen. Uiteraard dient dit in onderlinge 

afspraak tussen de federale en regionale overheden te gebeuren. 
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6 AANBEVELINGEN 

Dit vervolgonderzoek toont aan dat er bij Vlaamse uitgevers een opmerkelijke bereidheid bestaat om 

mee te werken aan een digitaal deponeringskader. Ook bij andere essentiële stakeholders zoals de KBR 

en organisaties uit de regionale erfgoed- en bibliotheeksector is het draagvlak duidelijk aanwezig. Het is 

belangrijk om dit momentum aan te grijpen en de dialoog tussen deze partijen verder te zetten en te 

komen tot oplossingen die in de praktijk omgezet kunnen worden. 

Hiervoor is er een bestuurlijke en beleidsmatige visie omtrent het organisatie-, consultatie en 

selectiemodel van een digitaal depot nodig. De dialoog tussen alle stakeholders zal deze visie voeden. 

Tegelijkertijd moet deze visie rekening houden met de verander(en)de digitale context waarin deze 

modellen tot stand komen: 

• Organisatie- en samenwerkingsmodel: een deponeringskader is geen doel op zich maar een 

dienstverlening voor alle betrokken stakeholders. De praktische organisatie en de doestellingen 

moeten ook in België vanuit de belangen en wensen van drie belangrijke stakeholders worden 

bekeken: 

o Onderzoek en maatschappij: de 21e eeuw is er een van digital natives. Wat niet online 

vindbaar is bestaat niet. Een consultatiemodel van het depot moet een balans vinden 

tussen de garantie op vrijheid van informatie enerzijds, en de bescherming van de 

auteursrechten anderzijds. 

o Erfgoed- en bibliotheeksectoren: een digitaal depot ondersteunt en faciliteert het 

collectiebeleid van alle (ook regionale) collectiebeherende instellingen. Dit vraagt 

afstemming en samenwerking. 

o Uitgevers: zij vragen een zo praktisch en eenvoudig mogelijk organisatorisch kader met 

garanties rond gebruik en beveiliging. 

• Consultatiemodel: de hervorming en harmonisering van het Europese auteursrecht is in volle 

ontwikkeling. Dit beïnvloedt de manier waarop een digitale depotcollectie ter beschikking 

gesteld kan worden, en de manier waarop het depot zichtbaar en bruikbaar zal zijn voor 

onderzoek, onderwijs en het brede publiek. Het auteursrecht wordt altijd gerespecteerd. 

• Selectiemodel: de uitgeverssector is continu in verandering. Nieuwe (digitale) publicatietypes en 

(commerciële) uitgeefmodellen komen en gaan. Denk bijvoorbeeld aan de toename van self-

publishing, en het ontstaan van grote conglomeraten aan de ene kant en versplintering in vele 

kleine uitgeefinitiatieven aan de andere kant. Een deponeringskader houdt hier zowel 

organisatorisch, technisch als juridisch rekening mee. Anderzijds moet met zorg worden 

nagedacht over de exacte definitie en scope van digitale publicaties die binnen het 

selectiemodel vallen. In dit onderzoek lag de focus op digitale publicaties die in het verlengde 

liggen van wat traditioneel op papier verschijnt. Wanneer ook andere publicatietypes in 

rekening worden genomen, is afstemming met andere relevante spelers noodzakelijk. 
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1 ACHTERGROND 

In januari 2016 verspreidde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een online enquête om de visie van de 
uitgeverssector op een digitaal deponeringskader in beeld te krijgen. Dit initiatief kadert in een traject 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience om een beleid rond de 
bewaring van digitale publicaties te ontwikkelen. De meningen van uitgevers willen we hiervoor als input 
gebruiken. 

We zien dat uitgevers in de ons omringende landen meestal verplicht zijn om hun digitale publicaties te 
deponeren bij een door de overheid erkende bewaarinstelling (de nationale bibliotheek). In België geldt 
deze verplichting tot deponering bij de Koninklijke Bibliotheek van België alleen voor publicaties die op 
een materiële drager verschijnen (papier, diskette, CD, DVD, …). Een herziening van dit wettelijk kader 
dringt zich op. 

De enquête werd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek uitgestuurd naar ongeveer 50 individuele 
uitgevers. Daarnaast communiceerden verschillende koepelverenigingen van uitgevers (Vlaamse 
Uitgevers Vereniging, The Ppress, Unie van de Periodieke Pers, Media.21, Folio Tijdschriften) hierover 
naar hun leden. 

2 RESPONDENTEN 

42 uitgevers vulden de enquête in. Vier uitgevers lieten weten (nog) niet digitaal te publiceren en 
verkozen daarom om de enquête niet in te vullen. Zowel uitgevers van (digitale) boeken als periodieken 
zijn vertegenwoordigd. Enkele uitgevers publiceren uitsluitend online en niet op papier. De antwoorden 
komen van zowel algemeen gekende uitgevers, als van spelers die in een specifiek segment (educatieve 
en wetenschappelijke publicaties, business to business…) opereren. 

Deze groep van 42 is illustratief voor de diversiteit van de uitgeverssector in Vlaanderen. Er zijn grote 
verschillen tussen de respondenten op het gebied van: 

 Organisatiegrootte: 
o 15 uitgevers hebben enkele tientallen tot honderden VTE in dienst. Hiertoe behoren 

enkele concerns die in verschillende schakels of segmenten van de mediasector actief 
zijn. Ze worden in dit rapport omschreven als ‘grote’ uitgevers. 

o De overige 27 uitgevers hebben minder dan 10 VTE in dienst. 21 beschikken over minder 
dan 5 VTE. Voor een deel van deze organisaties is de uitgeverij niet de enige activiteit. 
Ze worden in dit rapport omschreven als ‘kleine’ uitgevers. 

 Commercieel model: 
o Een groep van ongeveer tien uitgevers verspreidt de eigen content voornamelijk of deels 

gratis. Ze worden in dit rapport benoemd als ‘niet‐commerciële’ uitgevers. Het 
nastreven van financiële winst is niet hun (enige) doel. 

o De anderen zijn in essentie uitgevers die hun publicaties op de markt brengen en op die 
manier winst nastreven. Ze worden benoemd als ‘commerciële’ uitgevers. 
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1.  Amsab‐ISG  22.  Lannoo 

2.  Academic & Scientific Publishers  23.  Marcom World 

3.  ACCO  24.  Mass Transit Media ‐ Metro 

4.  Brepols Publishers  25.  mjPublishing 

5.  C.H.I.P.S. vzw  26.  Mediafin 

6.  Clavis  27.  Mediahuis 

7.  Corelio Connect Noord  28.  MER. Paper Kunsthalle 

8.  DeWereldMorgen.be  29.  Pelckmans 

9.  De Werktitel cvba  30.  Plantyn 

10.  De Draak vzw  31.  Poëziecentrum 

11.  De Witte Raaf vzw  32.  Rektoverso vzw 

12.  Die Keure Educatief  33.  Roularta Media Group 

13.  Diligentia Uitgeverij  34.  Sanoma Media Belgium 

14.  Doorbraak.be  35.  Snoeck 

15.  Euprint editions  36.  Toneelfonds J. Janssens bvba 

16.  EPO  37.  Uitgeverij Neno 

17.  Filmmagie vzw  38.  Uitgeverij Zwijsen BE 

18.  Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift  39.  Universitaire Pers Leuven 

19.  Het Balanseer vzw  40.  Vrijdag 

20.  Houtekiet  41.  vzw ICASD – CIAUD asbl 

21.  KANTL  42.  WPG Uitgevers 
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3 RESULTATEN 

3.1 BEWARING DIGITALE PUBLICATIES 

In de enquête definieerden we digitale publicaties als ‘teksten en beelden die tot voor kort alleen op papier 
verschenen in boeken, kranten of tijdschriften. Digitale publicaties kunnen zowel digitaal als op papier 
worden gepubliceerd. Wel verschijnen er steeds meer publicaties die alleen in een digitaal formaat bestaan.’  

¶ Een eerste cluster vragen ging in op de manier waarop uitgevers deze digitale publicaties zelf bewaren. 
Een kleine meerderheid van de uitgevers (57 %) doet dit op een (naar eigen inschatting) duurzame 
manier. Ze lichten dit als volgt toe: 

 De e‐publicaties worden op (eigen) plaatselijke server(s) bewaard. 

 De e‐publicaties worden op meerdere plaatsen en in meerdere kopieën bewaard. Enkele van de 
kleine uitgevers gebruiken hiervoor commerciële toepassingen als Dropbox en Google Drive. 

 Er wordt samengewerkt met externe partijen of IT‐leveranciers om de bewaring te realiseren. 

 

Dertien uitgevers (31 %) schatten de eigen bewaaromstandigheden niet als duurzaam in. De meeste van 
deze uitgevers bewaren hun publicaties, net zoals diegenen die zeggen wel duurzaam te bewaren, op 
eigen servers en met verschillende back‐ups. Ze beschouwen dit echter niet als duurzaam. Wat 
duurzaam is voor de ene uitgever, heeft dus een andere betekenis voor een andere. 

Net om die reden geven vijf (zowel grote als kleine) uitgevers aan dat ze niet weten of ze hun publicaties 
duurzaam bewaren. Dit hangt af van hoe je ‘duurzaam’ interpreteert. Een uitgever van een groot 
commercieel concern verwoordt dit contrast als volgt: ‘Ik vermoed dat we de edities bewaren om 
bestellingen van consumenten nog geruime tijd te kunnen vervullen. Wij hebben geen doelstelling om onze 
publicaties als “cultureel erfgoed" langjarig te bewaren’. 

Deze commerciële logica kan een systematisch en volledig digitaal archief van de eigen publicaties 
hypothekeren. Een uitgever maakt dit concreet en zegt: ‘Omdat we een klein bedrijf zijn worden onze 
systemen gehost door onze aandeelhouders. Dit is een goede oplossing maar zorgt ook voor discontinuïteit. 
In 15 jaar heb ik zelf een viertal technische switches meegemaakt waarbij er steeds discontinuïteit is. Deze 
problematiek krijgt steeds laagste prioriteit. Een centraal depot is wenselijk’.  

2413
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Bewaart uw uitgeverij de eigen digitale 
publicaties op een duurzame manier?

Ja Neen Ik weet het niet
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¶ Vijf uitgevers (12 %) bewaren de eigen publicaties 
in een e‐depot. In de vraagstelling definieerden we 
een e‐depot zoals dit in de cultureel‐erfgoedsector 
wordt opgevat, namelijk als ‘een opslagsysteem 
waarvan het beheer beantwoordt aan internationale 
standaarden voor digitale langetermijnbewaring 
(zoals OAIS, TRAC, ED3, LOCKSS). Een e‐depot dient 
ter archivering van digitale bestanden. Het verschilt 
van een documentenserver door de speciale aandacht 
voor het langdurig en duurzaam toegankelijk houden 
van de bestanden’: 

 Een wetenschappelijke uitgever werkt 
samen met Portico, een internationale non‐
profit organisatie voor duurzame digitale 
opslag. 

 Twee beschouwen Centraal Boekhuis, een 
commerciële organisatie die instaat voor de 
distributie van fysieke en digitale publicaties 
naar de verkooppunten, als een e‐depot 
voor de bewaring van hun boeken in .epub‐
formaat. 

 Twee andere uitgevers maken gebruik van respectievelijk Oxford Text Initiative en Proquest om 
(delen van) hun gepubliceerde content te bewaren. 

Vier uitgevers (10 %) hebben geen idee of hun publicaties in een e‐depot worden bewaard. Opmerkelijk is 
dat drie van deze vier grote commerciële uitgevers zijn.  

31 uitgevers (74 %) gebruiken geen e‐depot. De belangrijkste redenen waarom de meeste uitgevers 
hiervoor niet kiezen zijn: 

 te duur; 

 het aantal digitale publicaties is (momenteel) nog te beperkt; 

 duurzame bewaring is momenteel geen prioriteit of is nog niet aan de orde; 

 het bestaan en de werking van een e‐depot zijn niet bekend. 

3.2 DEPONERINGSKADER 

In een volgende reeks vragen polsten we naar het 
belang dat uitgevers hechten aan een digitaal 
deponeringskader. Hoe kijken zij aan tegen een 
organisatorisch kader waarin een door de overheid 
erkende bewaarinstelling ook digitale publicaties 
verzamelt en bewaart?  

¶ Veruit iedereen (83 %) erkent de 
maatschappelijke waarde en ziet de deponering 
van digitale publicaties als een logische aanvulling 
op de huidige ‘analoge’ depotwetgeving. Een 
uitgever zegt: ‘Gezien het toenemend belang en 
volume van digitale publicaties is het logisch dat er, 
in navolging van de regeling voor gedrukte 
publicaties, een centraal bewaarbeleid wordt 
ontwikkeld’. 
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Bewaart u uw digitale publicaties in een 
e‐depot?
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Denkt u dat een deponeringskader voor 
digitale publicaties een goede aanvulling is 
op het bewaarbeleid van een land of regio?

Ja Neen Ik weet het niet
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¶ 33 uitgevers (79 %), zowel groot als klein, zijn 
bereid om hun e‐publicaties te deponeren. Als 
voorwaarden stellen ze vrijwel allemaal dat: 

 er duidelijke afspraken en garanties 
moeten zijn op het gebied van de 
beveiliging en het gebruik van de collectie; 

 de digitale publicaties op een snelle, 
goedkope en eenvoudige manier aan de 
bewaarinstelling overgemaakt moeten 
kunnen worden; 

 de uitgevers het depot ook voor eigen 
gebruik kunnen inschakelen. Ze vragen 
zekerheid dat het digitale depot ook in de 
toekomst de nodige garanties en 
investeringen voorziet. 

Acht uitgevers (19 %) weten nog niet of ze bereid zijn om hun digitale publicaties te deponeren. Ze 
stellen exact dezelfde voorwaarden. Enkele van deze acht vragen duidelijkheid over de selectiecriteria 
van wat gedeponeerd moet worden. Ze vinden het niet nodig om publicaties die al op papier werden 
gedeponeerd nog een keer digitaal te deponeren. 

¶ Belgische uitgevers kunnen hun digitale 
publicaties op vrijwillige basis deponeren en 
bewaren bij de Koninklijke Bibliotheek van België 
(KBR). De publicaties moeten dan manueel door 
de uitgevers worden opgeladen in een 
elektronisch bewaarsysteem. Geen van de 42 
respondenten maakt hier momenteel gebruik van. 
Bijna allemaal geven ze aan niet op de hoogte te 
zijn van dit initiatief van de KBR. 

De bereidwilligheid van uitgevers om hun e‐
publicaties te deponeren contrasteert dus met de 
vaststelling dat geen van de bevraagde uitgevers 
gebruik maakt van een bestaand kader. 

3.3 VOORDELEN 

Hoewel een wettelijk depot in de eerst plaats maatschappelijke doelstellingen nastreeft, zijn er ook 
voordelen voor individuele uitgevers. We polsten naar enkele mogelijke voordelen: 

¶ Het feit dat gedeponeerde e‐publicaties op een 
deskundige manier worden bewaard en voor de 
huidige en toekomstige generaties raadpleegbaar 
blijven, is eveneens voor de uitgever belangrijk. 
Een respondent die uitsluitend digitaal publiceert 
zegt: ‘De zekerheid dat de uitgaven blijven bestaan 
na een eventuele faling van de onderneming, of na 
een aanpassing van de strategische koers waarbij 
digitaal bewaren plots niet meer zo belangrijk is, is 
een meerwaarde’. 38 uitgevers (90 %) zijn akkoord 
met de stelling dat een digitaal deponeringskader 
de eigen digitale publicaties duurzaam bewaart.  
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¶ 19 uitgevers (45 %) gaan akkoord met de stelling 
dat ze zelf kosten kunnen besparen indien er een 
digitaal deponeringskader komt. Dit zijn 
voornamelijk kleine uitgevers.  

Grote uitgevers zijn minder gevoelig voor dit 
argument, of geloven er niet in. Van de 15 grote 
uitgevers zijn er slecht vier die denken dat ze zelf 
kosten kunnen besparen.  

Voor twee van deze vier is kostenbesparing een 
impliciete voorwaarde om deel te nemen aan het 
deponeringskader. De kwaliteit en 
gebruiksvriendelijkheid van het e‐depot moet 
voldoende sterk zijn zodat het de eigen 
bewaarinitiatieven kan vervangen. 

¶ Door publicaties te bewaren in een gemeenschappelijk en overkoepelend archief, ontstaan 
mogelijkheden om gebruikers kennis te laten maken met of te attenderen op het bestaan van nieuwe e‐
publicaties. Zowel in de nationale bibliografie als in bijkomende metadateringsmogelijkheden zien bijna 
3/4e van de uitgevers kansen om de eigen publicaties te promoten.  
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3.4 NADELEN 

De respondenten zien een beperkt aantal nadelen of moeilijkheden bij de deponering van hun digitale 
publicaties.  

¶ Een minderheid van (zowel grote als kleine) voornamelijk commerciële uitgevers vreest dat de 
deponering te veel tijd en moeite zal vragen, of dat de technische voorwaarden (te) hoog zullen liggen. 
De meeste uitgevers hebben hierover (nog) geen mening. 

 

¶ Slechts vier uitgevers vrezen dat de deponering van digitale publicaties de eigen commerciële 
belangen zal schaden. Dit betekent uiteraard niet dat de anderen hier niet gevoelig voor zijn. Respect 
voor het commerciële model van de uitgevers is gewoon een voorwaarde. 

Zeker in de antwoorden van commerciële uitgevers 
lezen we dat een overkoepelend e‐depot in de 
eerste plaats een bewaarinstrument is. Wanneer 
het depot zelf start met exploitatie van de 
publicaties, moet dit worden vergoed.  

Enkele citaten van drie grote commerciële spelers: 

 ‘Deponeren kan op voorwaarde dat het 
minimaal geld kost (rendement is nu al 
problematisch) en dat de voorwaarden van 
gebruik strikt worden vastgelegd. Deponeren 
geeft geen enkele rechten tot verspreiding 
van de inhoud! Verspreiding kan enkel tegen 
een faire vergoeding.’ 

 ‘Als uitgever wil ik wel precies weten én 
controle hebben over de toegang tot onze 
digitale bestanden. Zonder expliciete 
goedkeuring mag het depot enkel dienen als duurzaam archief, en dus niet zomaar voor dagelijkse 
raadpleging door iedereen in bibliotheken etc. Voor dit laatste geval zullen er ten minste duidelijke 
afspraken worden gemaakt over vergoeding per raadpleging.’ 

 ‘Respect voor commercieel model en mogelijke kannibalisatie is uiteraard belangrijk.’ 
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3.5 TOEGANG 

Een depotcollectie is in alle ons omringende landen onder voorwaarden en gecontroleerd toegankelijk. 
Dit zorgt ervoor dat de belangen van de uitgevers niet worden geschaad. Ook in deze enquête vragen 
Vlaamse uitgevers dat: 

 de beveiliging optimaal is zodat gebruikers de geraadpleegde e‐publicaties niet kunnen kopiëren 
of downloaden; 

 er duidelijke afspraken komen rond de voorwaarden van consultatie, zodat de commerciële 
exploitatie van de publicaties niet in gedrang komt. 

¶ 32 uitgevers (79 %) vinden het daarom 
belangrijk om zelf het moment te kunnen bepalen 
waarop hun gedeponeerde publicaties 
raadpleegbaar worden. De weinigen die hier niet 
mee akkoord gaan, zijn klein en niet altijd 
commercieel gedreven. Enkele (educatieve en 
wetenschappelijke) uitgevers denken dat, zeker 
voor publicaties die grote investeringen in de 
ontwikkeling vragen, een moduleerbare 
embargoperiode nodig is waarin geen toegang 
mogelijk is: 

 ‘Deponeren en beschikbaar stellen van 
digitale publicaties in een e‐depot kan 
mogelijk schadelijk zijn voor de 
commerciële exploitatie indien vanaf het moment van verschijning aan een ongelimiteerd aantal 
gebruikers toegang wordt verleend. Deponering zou dus liefst ook een bepaalde vorm van embargo 
toestaan of de toegang beperken in de 12‐24 maanden na verschijnen.’ 

 ‘Het moment waarop een gedeponeerde digitale publicatie kan geconsulteerd worden zou 
moduleerbaar moeten zijn door de uitgever.’ 

 

¶ Een boek of tijdschrift dat op papier wordt gedeponeerd, kan omwille van fysieke beperkingen maar 
door één lezer tegelijkertijd worden geconsulteerd. Twaalf uitgevers (29 %) vinden dat dit 
doorgetrokken moet worden in een digitale omgeving. Dit zijn voornamelijk de grote commerciële 
uitgevers en mediaconcerns. 
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¶ Publicaties die op dit moment bij de KBR worden 
gedeponeerd, zijn voor het publiek uitsluitend in de 
leeszaal (intra muros) van de KBR toegankelijk. Het 
draagvlak om het aantal locaties voor de raadpleging van 
digitale publicaties uit te breiden, is groot. 35 uitgevers 
(83 %) zijn eerder of helemaal akkoord dat een digitale 
depotcollectie op meerdere plaatsen toegankelijk moet 
zijn: 

 Tot deze groep behoren de uitgevers wiens 
publicaties niet uitsluitend betalend maar (deels) 
gratis worden verspreid. Zij zijn gebaat bij een 
zo toegankelijk mogelijke collectie. 

 Ook een brede groep (grote) commerciële 
uitgevers is akkoord met een depotcollectie die 
op meerdere plaatsen raadpleegbaar is. In welke 
mate ze decentrale toegang zien als een 
exploitatiemodel, en hier dus compensaties voor 
verwachten, is niet duidelijk. 

 Zeven uitgevers die de consultatie willen beperken tot één lezer tegelijkertijd, gaan wel akkoord 
met terbeschikkingstelling op meerdere locaties. 

3.6 SELECTIE 

Niet alles wat tegenwoordig online verschijnt is de moeite waard om voor de eeuwigheid te bewaren. Zo 
vindt alvast één uitgever van een publiciteitsmagazine dat deze publicatie, gezien de aard ervan, niet in 
aanmerking komt om te deponeren. Een bijkomend probleem dat enkele uitgevers signaleren is dat 
digitale publicaties vaak continu worden geactualiseerd. Ze vinden dat alleen ‘afgewerkte producten’ 
verzameld moeten worden. 

 ‘Digitale publicaties moeten net als fysieke publicatie bewaard en ontsloten kunnen worden. Dit met 
de nuancering dat er een verschil is tussen een afgewerkt e‐boek en bv. een app of elektronische 
leeromgeving die voortdurend geüpdatet wordt.’ 

 ‘Gespecialiseerde databanken zijn wellicht in de huidige stand der IT een brug te ver.’ 
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¶ Digitale publicaties hebben vaak nog een identieke tegenhanger die op papier verschijnt. De 
meerderheid van de uitgevers (62 %) is bereid om deze zogenaamde ‘parallelle publicaties’ in beide 
formaten te deponeren. Voor enkele andere uitgevers is de deponering in één formaat evenwel een 
breekpunt. 

¶ Voor publicaties die alleen op papier aan de consument worden aangeboden, is het beeld 
genuanceerder. 16 uitgevers (38 %), waaronder verschillende mediaconcerns, zijn bereid om ook het 
digitale bronbestand te deponeren. Voor ongeveer evenveel uitgevers volstaat de deponering in één 
formaat (op papier, of alleen het digitale bronbestand). Negen uitgevers hebben hierover geen mening. 

3.7 VERDERE BETROKKENHEID 

De betrokkenheid van de respondenten bij dit onderwerp is groot. 24 uitgevers willen reageren op 
concrete ideeën of initiatieven om een digitaal deponeringskader te realiseren. Een diverse groep van 
ongeveer 15 uitgevers heeft interesse om concreter samen te werken en wil: 

 zijn of haar visie op een digitaal deponeringskader verder toelichten in een gesprek; 

 gedetailleerde informatie verstrekken over de soorten en volumes digitale publicaties die men 
publiceert; 

 gedetailleerde informatie verstrekken over de manier waarop men de digitale publicaties 
bewaart; 

 samen met publieke partners bekijken hoe de digitale publicaties op een technisch zo eenvoudig 
mogelijke manier gedeponeerd kunnen worden. 
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4 VRAGENLIJST 

1. Bewaart uw uitgeverij de eigen digitale publicaties op een duurzame manier? Verduidelijk uw keuze. 
Waarom wel of niet? 

2. Werkt uw uitgeverij samen met andere partijen om uw digitale publicaties te bewaren 
(dienstenleveranciers, andere uitgevers, bibliotheken, …)? Verduidelijk uw keuze. Waarom wel of 
niet? 

3. Bewaart u uw digitale publicaties in een e‐depot? (Met een e‐depot bedoelen we een opslagsysteem 
waarvan het beheer beantwoordt aan internationale standaarden voor digitale 
langetermijnbewaring (zoals OAIS, TRAC, ED3, LOCKSS). Een e‐depot dient ter archivering van 
digitale bestanden. Het verschilt van een documentenserver door de speciale aandacht voor het 
langdurig en duurzaam toegankelijk houden van de bestanden.) Verduidelijk uw keuze. Waarom wel 
of niet? 

4. Elektronische monografieën en tijdschriften kunnen vrijwillig worden gedeponeerd in het e‐depot 
van de Koninklijke Bibliotheek van België. Maakt u gebruik van dit vrijwillige depot? Verduidelijk uw 
keuze. Waarom wel of niet? 

5. Denkt u dat een deponeringskader voor digitale publicaties een goede aanvulling is op het 
bewaarbeleid van een land of regio? Verduidelijk uw keuze. Waarom wel of niet? 

6. Bent u bereid om de digitale publicaties van uw uitgeverij te deponeren bij een erkende 
bewaarinstelling? Verduidelijk uw keuze. Waarom wel of niet? 

7. Geef aan in welke mate u gelooft dat onderstaande effecten van een deponeringskader van 
toepassing zijn op uw uitgeverij: 

 Een deponeringskader voor digitale publicaties zorgt ervoor dat mijn e‐publicaties op een 
duurzame manier worden bewaard. Zo wordt vermeden dat oude publicaties onleesbaar 
worden. 

 Een deponeringskader voor digitale publicaties zorgt ervoor dat mijn uitgeverij kosten kan 
besparen voor digitale opslag. 

 Door de digitale publicaties van mijn uitgeverij te deponeren worden ze onderdeel van het 
nationale patrimonium. Ze worden o.a. ontsloten in de nationale bibliografie. Dit kan de 
promotie, verkoop en verspreiding van mijn e‐publicaties stimuleren. 

 Een depot van digitale publicaties creëert nieuwe mogelijkheden om de publicaties te 
metadateren. Door bijvoorbeeld vanuit de bibliotheekcatalogus een link te leggen met 
online verkooppunten zullen lezers mijn publicaties sneller terugvinden. Dit kan de 
promotie, verkoop en verspreiding van mijn e‐publicaties stimuleren. 

 Zijn er voor uw uitgeverij nog andere voordelen verbonden aan een digitaal 
deponeringskader? 

8. Geef aan in welke mate u gelooft dat een deponeringskader nadelige gevolgen kan hebben voor uw 
uitgeverij: 

 Het deponeren van de digitale publicaties van mijn uitgeverij vraagt veel tijd en moeite van 
mijn medewerkers. 

 Het deponeren van de digitale publicaties van mijn uitgeverij is technisch zeer ingewikkeld. 

 Een deponeringskader voor digitale publicaties zal de commerciële exploitatie van mijn e‐
publicaties schaden. 

 Zijn er voor uw uitgeverij nog andere nadelen verbonden aan een digitaal deponeringskader? 
9. Geef aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande stellingen: 

 Een collectie van gedeponeerde digitale publicaties moet op meerdere locaties in het land 
raadpleegbaar zijn. 

 Een papieren publicatie die wordt gedeponeerd, kan in de leeszaal slechts door één lezer 
tegelijkertijd geraadpleegd worden. Deze regeling moet ook voor gedeponeerde digitale 
publicaties gelden. 

 Als uitgever moet ik zelf kunnen bepalen op welk moment mijn gedeponeerde e‐publicaties 
voor het publiek raadpleegbaar worden. 
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 Hebt u nog andere opmerkingen of wensen m.b.t. de toegankelijkheid van een digitale 
depotcollectie? 

10. Zijn er digitale publicaties of publicatietypes binnen uw uitgeverij die u niet wil deponeren? Waarom 
niet? 

11. Sommige publicaties verschijnen zowel op papier als digitaal. In welke formaten wilt u deze 
publicaties deponeren? 

12. Sommige publicaties verschijnen uitsluitend op papier en niet digitaal. Nochtans worden deze 
publicaties digitaal gecreëerd. In welke formaten wilt u deze publicaties deponeren? 

13. Wilt uw uitgeverij bij dit project betrokken worden om zo de krijtlijnen van een toekomstig beleid 
mee te bepalen? Verduidelijk uw keuze. Waarom wel of niet? 

14. Hebt u nog andere opmerkingen, vragen of wensen m.b.t. dit onderzoek die u wilt overmaken? 
15. Op welke manier(en) wilt u eventueel bij dit project betrokken worden? 

5 CONTACTGEGEVENS 

Sam Capiau van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek was verantwoordelijk voor de opmaak en verwerking 
van deze enquête. Voor vragen of opmerkingen kan u bij hem terecht via sam@vlaamse‐
erfgoedbibliotheek.be of op het nummer +32 (0)3 338 87 94. 
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1 ACHTERGROND 

In Vlaanderen is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek decretaal verantwoordelijk voor de opmaak en realisatie 
van een bewaarbeleid voor bibliotheken. Daarom startte ze in 2014, in opdracht van de Vlaamse overheid 
en de minister van Cultuur, met een onderzoek naar de haalbaarheid om een deponeringskader voor 
digitale publicaties te realiseren. Er werd een dialoog opgestart met alle belanghebbende partijen in 
Vlaanderen om dit kader in de toekomst te realiseren. 

Aangezien het wettelijk depot een federale bevoegdheid is, vinden we het belangrijk om ook de 
meningen van relevante organisaties aan de andere kant van de taalgrens te inventariseren. In Wallonië 
bestaat er geen tegenhanger van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Daarom bevroegen we de Waalse 
universiteitsbibliotheken rond dit onderwerp. Het is immers het netwerk van universiteitsbibliotheken 
dat in Wallonië het (wetenschappelijke) professionele bibliotheekwerk draagt. 

2 RESPONDENTEN 

De online enquête werd verspreid binnen de koepelvereniging Bibliothèque Interuniversitaire de la 
Communauté française de Belgique (BICfB). We ontvingen een antwoord van de bibliothecarissen van: 

 Université de Liège 

 Université catholique de Louvain 

 Université Saint‐Louis 

 Université de Namur 

 Université de Mons 

Eén bibliothecaris reageerde niet op onze oproep: 

 Université libre de Bruxelles 

3 RESULTATEN 

3.1 INSPRAAK 

¶ De eerste vraag polste of de universiteitsbibliotheken al dan niet gehoord willen worden in het traject 
dat moet leiden tot een aangepaste depotwetgeving. Eén persoon heeft hierover geen mening. De 
andere vier respondenten willen hier wel aan meewerken en adviezen kunnen formuleren. Ze verklaren 
dit als volgt: 

 Universiteiten spelen momenteel al, o.a. via de universitaire repositories en e‐journals, een 
cruciale rol in de verspreiding en bewaring van digitale (wetenschappelijke) informatie. De 
universiteiten moeten m.a.w. worden betrokken bij een overkoepelend wettelijk initiatief om 
een zo coherent mogelijk beleid te kunnen realiseren. Bovendien mag een wettelijk digitaal 
depot op geen enkele manier concurrentie vormen voor de reeds bestaande universitaire depots. 

 Onderzoekers (verbonden aan de universiteiten) zullen de eerste geïnteresseerden zijn om een 
digitale depotcollectie te consulteren en exploiteren. Dit laatste geldt zeker wanneer het depot 
zich ook richt op de archivering van webpagina’s. Betrokkenheid van de universiteiten is dus 
goed om de belangen en behoeftes van de gebruikers te behartigen. 
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¶ Een volgende cluster vragen ging na in welke mate de universiteitsbibliotheken het belangrijk vinden 
om te worden betrokken bij de opmaak en uitwerking van het operationele beleid rond digitale 
deponering. Bij de respondenten is de vraag zeer groot om input te kunnen geven over: 

 De opmaak en implementatie van een algemene strategie van het depot (formuleren van 
operationele doelstellingen, evaluatie van de strategie en de wetgeving, IT‐opvolging, 
budgetbeheer, …) 

 De opmaak en implementatie van een collectiebeleid (selectie van digitale publicatietypes en –
vormen, prioriteiten en timings definiëren, …) 

 

Deze vraag naar inspraak en samenwerking m.b.t het operationele beleid en het collectiebeleid komt 
voort uit volgende vaststellingen: 

 Als wettelijke depotbibliotheek heeft de KBR het mandaat om het geheel te coördineren. Maar 
ze kan die rol alleen op een goede manier vervullen door rekening te houden met de 
verwachtingen, praktijken en beperkingen van andere betrokken partijen. 

 In tegenstelling tot het verzamelen en bewaren van publicaties op papier is het gemakkelijker 
om ook andere bewaarinstellingen, zoals de universiteitsbibliotheken, te betrekken bij een 
wettelijk digitaal depot. 

 Een wettelijk depot heeft altijd als doel om zowel te verzamelen en bewaren, maar ook om 
toegankelijk te worden gemaakt. De universiteiten kunnen vnl. meewerken aan een strategie 
voor terbeschikkingstelling van enerzijds de eigen publicaties, en van anderzijds de andere 
publicaties waarmee ze onderzoek faciliteren. 

 Een wettelijk depot voor internetpublicaties kan nooit dezelfde mate van exhaustiviteit bereiken 
als een depot voor publicaties die op een fysieke drager verschijnen. De universiteiten 
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beschikken over specifieke expertise in verschillende thema’s en onderzoeksgebieden om de 
selectie van internetpublicaties mee aan te sturen. 

¶ We polsten eveneens naar de mate waarin universiteitsbibliotheken het belangrijk vinden om 
betrokken te worden bij drie andere aspecten van een digitaal deponeringskader: 

 De creatie en het onderhoud van een digitale infrastructuur voor het verzamelen en bewaren van 
de publicaties 

 De metadatering van de depotcollectie 

 De opmaak van een beleid en strategie rond het gebruik van de digitale collectie in functie van 
digital humanities 

 

 

 

De meningen en antwoorden op deze vragen lopen licht uit elkaar en zijn minder eenduidig. In de 
toelichting bij deze vragen, geven de respondenten een aantal aandachtspunten mee: 

 Eén respondent acht het onhaalbaar dat een wetenschappelijke auteur zijn of haar publicaties 
twee maal zal deponeren (één maal in het wettelijke depot, en één maal in het universitaire 
depot). Alleen al daarom is afstemming tussen beiden nodig. 
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 Twee andere antwoorden zijn niet overtuigd van het nut van één centrale digitale 
depotinfrastructuur. Ze insinueren om de eigen universitaire depots in te schakelen in een groter 
en ruimer geheel (ze verwijzen naar ‘un dépôt légal distribué’ en ‘l’importance de mutualiser les 
pratiques’) 

 Een andere respondent wijst naar het federale bestuursniveau, dat voldoende middelen moet 
voorzien om de infrastructuur te ontwikkelen. Dit kan dan allicht zonder de medewerking van de 
andere stakeholders. 

 Men ziet een duidelijke rol weggelegd voor de KBR als bibliografisch centrum dat de metadata 
ter beschikking stelt voor andere geïnteresseerden. 

 De universiteiten beschikken al over kennis en competenties m.b.t. data mining. De 
samenwerking tussen een centraal (federaal) initiatief bij de KBR en universitaire partners kan 
onderzoek, analyse en manipulatie van een digitaal (web)archief mogelijk maken. 

3.2 STRUCTUREEL OVERLEG 

¶ We zien dat een wettelijk (digitaal) depot in het buitenland vaak wordt aangestuurd door een 
overlegstructuur waar zowel depotbibliothe(e)k(en), uitgevers, overheden, experts, … bij zijn betrokken. 
Vier van de vijf Waalse universiteitsbibliotheken willen aan een soortgelijk overleg kunnen deelnemen. 
Het is de ideale manier om de samenwerking tussen een federale instelling die het project leidt (KBR) en 
andere lokale en regionale organisaties vorm te geven. 

 

3.3 COLLECTIEBELEID 

¶ In landen waar de depotplicht al is uitgebreid met digitale publicaties, worden keuzes gemaakt in het 
selectie‐ en collectiebeleid. We zien dat de focus van dit beleid zowel ligt op het verzamelen en bewaren 
van zowel digitale versies van boeken, kranten, tijdschriften en brochures als op de archivering van 
websites en zuivere internetpublicaties. 

Uit de bevraging blijkt dat drie van de vijf respondenten een verzamel‐ en bewaarbeleid voor beide 
vormen van digitale publicatietypes even urgent vinden.  

 « La diffusion du savoir ne repose plus uniquement sur les publications traditionnelles ou leurs 
équivalents numériques (livres, e‐books, périodiques, e‐journals, thèses, e‐thèses). Les nouveaux 
canaux sont de plus en plus importants (sites web, blogs, carnets de recherche, listes de discussions 
même...). » 
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 « Il y a urgence pour les deux. » 

 « En 2016, il me semble qu'on a déjà attendu assez longtemps. Il est urgent de statuer pour les deux 
types. » 

Twee respondenten vinden dat een bewaarbeleid voor de ‘reguliere’ uitgeverij prioriteit heeft: 

 « Si les deux groupes sont importants, je mettrais néanmoins une priorité sur les publications 
numériques des éditeurs : la disparition d'un éditeur peut mener à une perte totale de l'information 
scientifique publiée par celui‐ci pendant X années. » 

 « Les éditeurs, car plus proche de ce qui existe déjà pour les formats papier. » 

3.4 TERBESCHIKKINGSTELLING 

¶ We polsten naar de mate waarin de Waalse universiteitsbibliothecarissen het belangrijk vinden om een 
toekomstige digitale depotcollectie ook in de eigen bibliotheek ter beschikking te kunnen stellen van de 
eigen gebruikers. 

 

 

Alle vijf de respondenten vinden dit extreem belangrijk: 

 Gelimiteerde toegang tot de leeszaal van de KBR heeft als enige objectief de preservering van de 
publicaties. Andere spelers zijn in dit scenario verplicht om dezelfde publicaties eveneens te 
verzamelen en bewaren. Dit drijft de totale kostprijs fors de hoogte in. 

 De toegang tot informatie mag niet uitsluitend worden bepaald door economische barrières. 
Personen die zich niet gemakkelijk naar Brussel kunnen verplaatsen hebben evenzeer recht op 
toegankelijke kennis. 

 Toegang in de universiteitsbibliotheken is een must. Wat is het nut van een verzamel‐ en 
bewaarbeleid indien (bijna) niemand de collectie zal raadplegen? 
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4 VRAGENLIJST 

1. La Bibliothèque royale de Belgique (KBR) veut lancer une initiative pour adapter le cadre 
législatif du dépôt légal. Souhaitez‐vous et votre bibliothèque universitaire être entendus dans 
ce trajet législatif ou y collaborer ? Si oui, de quelle façon ? Si non, pourquoi pas ? 

2. Le dépôt légal est une compétence fédérale. Il est clair que la KBR doit jouer un rôle central dans 
l’organisation du dépôt. Dans quelle mesure trouvez‐vous et votre bibliothèque important d’être 
consultés (ou même de collaborer) en ce qui concerne : 

 Le développement et le pilotage d’une stratégie générale du dépôt (formulation des 
objectifs et buts opérationnels, l’évaluation et la correction de la stratégie et de la 
législation, la gestion des budgets, …). Expliquez‐vous. 

 La conception et le pilotage d’une stratégie pour le développement de la collection 
(sélection des types et formes de publications numériques, définition des priorités et 
timings, …). Expliquez‐vous. 

 La création et l’entretien d’une infrastructure numérique pour la collecte et la 
préservation des publications. Expliquez‐vous. 

 Le catalogage et l’indexation des publications numériques. Expliquez‐vous. 

 Le développement et le pilotage d’une stratégie pour « l’exploration de données » (data 
mining) et d’autres aspects des « humanités numériques ». Expliquez‐vous. 

3. A l’étranger, l’organisation du dépôt légal profite souvent d’une concertation entre les principaux 
stakeholders (les bibliothèques dépositaires, les éditeurs, les administrations gouvernementales, 
les experts externes, …). Dans quelle mesure trouvez‐vous important que votre bibliothèque 
participe à une telle concertation ? Expliquez‐vous. 

4. Selon vous, est‐ce qu’un de ces deux groupes de publications doit être collecté en priorité ? 
Expliquez‐vous. 

5. Selon vous, est‐ce la responsabilité de la bibliothèque nationale de collecter ces deux groupes de 
publications sur la base du dépôt légal ? Ou est‐ce qu’il y a d’autres bibliothèques ou 
organisations qui devraient avoir un mandat officiel ? Expliquez‐vous. 

6. La « Vlaamse Erfgoedbibliotheek » veut explorer les possibilités de rendre la collection accessible 
(intra‐muros) dans quelques bibliothèques régionales (si possible). Dans quelle mesure trouvez‐
vous important que votre bibliothèque ait accès à la collection numérique déposée ? Expliquez‐
vous. 

7. Avez‐vous d’autres remarques ou souhaits en ce qui concerne l’accessibilité d’une collection 
numérique déposée ? 

8. Avez‐vous d’autres remarques, souhaits ou questions sur le dépôt légal du numérique que vous 
voulez notifier ? 

5 CONTACTGEGEVENS 

Sam Capiau van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek was verantwoordelijk voor de opmaak en verwerking 
van deze enquête. Voor vragen of opmerkingen kan u bij hem terecht via sam@vlaamse‐
erfgoedbibliotheek.be of op het nummer +32 (0)3 338 87 94. 
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1 INTRODUCTIE 

Na 50 jaar depotplicht blikt dit colloquium terug op het verleden, maar kijkt het toch vooral naar de 
(digitale) toekomst. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek stelt vast dat de depotwetgeving momenteel nog 
niet is aangepast aan de digitale realiteit. We vrezen dat er op termijn een digitaal zwart gat in ons 
collectieve geheugen zal ontstaan. Met dit project ‘Deponeren van digitale publicaties uit Vlaanderen’ 
hebben we dan ook twee doelen: 

 In de eerste plaats willen we de haalbaarheid in kaart brengen om de huidige depotwetgeving 
aan te passen en uit te breiden. 

 Daarnaast willen we ook bekijken op welke manier we een eventuele wetsaanpassing kunnen 
realiseren. 

Zoals de titel van deze presentatie en het onderzoek aangeeft, ligt de focus ervan op het verzamelen en 
bewaren van digitale publicaties die in Vlaanderen worden geproduceerd. We zoeken hiervoor naar een 
oplossing die zo veel als mogelijk gebruik maakt van bestaande expertise en infrastructuur. Vandaar dat 
we vanuit de Vlaamse Erfgoedbibliotheek willen toewerken naar een samenwerking met de KBR. Want 
uiteraard speelt deze instelling, als enige depotbibliotheek in België, een essentiële rol in de bewaring 
van ons nationale erfgoed. 

Ik wil mij meteen ook verontschuldigen dat ik u in deze inleiding eerst moeten wijzen op de ingewikkelde 
staatsstructuur van ons land. Maar zoals jullie weten is België een federaal land, waarbij de zorg voor 
cultuur en erfgoed verantwoordelijkheden zijn van de gemeenschappen. Dit betekent dat de drie 
cultuurgemeenschappen zelf de structuren en activiteiten kunnen ontplooien om een beleid ter zake te 
ontwikkelen. 

In Vlaanderen leidde dit in 2008 tot de oprichting van de ‘Vlaamse Erfgoedbibliotheek’. In tegenstelling 
tot wat haar naam doet vermoeden, is die Vlaamse Erfgoedbibliotheek geen ‘bibliotheek’ met een eigen 
gebouw en collectie. Het is een netwerkorganisatie die bestaat uit zes partnerbibliotheken die verspreid 
liggen over de Vlaamse provincies. Het gaat om de universiteitsbibliotheken van Antwerpen, Gent en 
Leuven de Openbare Bibliotheek Brugge, de Provinciale Bibliotheek Limburg en de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience te Antwerpen. 

De opdrachten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek werden vastgelegd in de Vlaamse wetgeving, het 
Cultureel‐Erfgoeddecreet. Als netwerk van zes is het niet alleen de bedoeling om de werking van de 
eigen partnerbibliotheken te versterken. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt ook een 
ondersteunende rol op voor alle bibliotheken in Vlaanderen met een bewaarfunctie. 

We proberen dit bijvoorbeeld te doen door kennis over conservering en digitalisering op te bouwen en te 
verspreiden, door digitaliseringsprojecten uit te voeren of door publieksinitiatieven te ontplooien… Eén 
doelstelling van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek bestaat er in om een gecoördineerd collectiebeleid te 
ontwikkelen voor alles wat in of over Vlaanderen gepubliceerd is. Daartoe behoren niet alleen gedrukte 
publicaties, maar ook publicaties die digitaal aangemaakt en verspreid worden. 

2 HAALBAARHEIDSONDERZOEK 

In het licht van deze opdracht voerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op vraag van de Vlaamse overheid 
een onderzoek uit om de haalbaarheid van een digitaal deponeringskader in kaart te brengen. De 
probleemstelling is immers duidelijk. Steeds meer wordt er, ook in België, in digitaal formaat 
gepubliceerd. Bij gebrek aan een gecoördineerd beleid dreigt een groot deel van ons collectieve 
geheugen verloren te gaan. Het onderzoek diende dan ook om enerzijds op zoek te gaan naar hoe men in 
het buitenland met deze problematiek opspringt, en anderzijds te kijken hoe diverse belanghebbenden 
in Vlaanderen tegen deze uitdaging aankijken. 
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Een eerste deel van dit onderzoek werd in 2014 uitgevoerd, en eindigde in een rapport dat u online 
terugvindt. Momenteel bouwen we hierop in een vervolgtraject voort, en proberen we toe te werken 
naar een organisatorische en beleidsmatige oplossing om een ‘digitaal zwart gat’ te voorkomen. In wat 
volgt zal ik eerst de belangrijkste conclusies van het onderzoek meegeven, en u daarna een huidige stand 
van zaken presenteren. 

Een eerste belangrijke vaststelling is dat er ontzettend veel internationale richtlijnen bestaan rond de 
deponering van digitaal en born‐digital erfgoed. Deze richtlijnen en visienota’s komen zowel van 
bibliotheekorganisaties zoals IFLA als van de Europese beleidsmakers en UNESCO. Al deze richtlijnen 
moedigen landen aan om de toepassingssfeer van hun depotwetgeving uit te breiden met een digitale en 
online component. 

In veruit de meeste van de ons omringende landen is dit al gebeurd. In 2011 publiceerde de Europese 
Commissie een richtlijn en aanbeveling over digitalisering en digitale preservering. Deze richtlijn maant 
de lidstaten aan om werk te maken van een organisatiemodel om digitale producties en publicaties 
duurzaam te verzamelen en bewaren. Uit de voortgangsrapporten die de lidstaten jaarlijks indienen om 
over deze richtlijn te rapporteren, blijkt dat de depotwetgeving in 19 van de 28 landen uit de Europese 
Unie al werd aangepast. Landen waar dit nog niet gebeurde of waarover onvoldoende informatie 
beschikbaar is, zijn naast België nog Nederland, Slovakije, Portugal, Roemenië, Tsjechië, Cyprus, 
Bulgarije en Italië. 

3 AANPASSEN VAN HET WETTELIJK KADER 

De aanpassing en uitbreiding is in al deze landen niet op dezelfde manier gebeurd. Het is dus niet zo 
eenvoudig om een buitenlandse depotwetgeving te vertalen en in België te implementeren. Er zijn 
immers heel grote verschillen wanneer je de depotwetgeving van verschillende landen, en de manier 
waarop de wetgeving wordt toegepast, met elkaar vergelijkt. De grootste onderlinge verschillen vind je 
terug in het selectie‐ en collectiebeleid enerzijds, en in het organisatiemodel en de manier waarop de 
gedeponeerde digitale collectie toegankelijk is anderzijds. 

Wanneer we eerst kijken naar het collectiebeleid en dus de ‘soorten’ online publicaties die in het 
buitenland worden verzameld, zien we dat de focus van dit beleid meestal ligt op twee grote domeinen:  

 In de eerste plaats concentreren de meeste depotbibliotheken zich op het verzamelen en 
bewaren van digitale versies van boeken, kranten en tijdschriften. Dit zijn, meestal, e‐publicaties 
van uitgevers die bij de depotbibliotheek bekend zijn omdat ze hun papieren publicaties al 
deponeren. Het grote verschil in de aanpak van verschillende landen heeft te maken met hoe 
men zogenaamde ‘parallelle publicaties’ verzamelt. Dit zijn publicaties die zowel digitaal als op 
papier verschijnen. Er zijn landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, waar men deze publicaties 
slechts in één formaat verzamelt, bij voorkeur het digitale. In andere landen, zijn uitgevers 
verplicht om deze publicaties in beide verschijningsvormen te deponeren.  

 Een tweede inhoudelijke focus van de meeste nationale bibliotheken ligt op de harvesting en 
ontsluiting van websites. In tegenstelling tot digitale versies van boeken en kranten zijn websites 
geen afzonderlijk document of afzonderlijk bestand. Websites en webpagina’s zijn met elkaar 
gelinkt en worden periodisch geüpdatet. De depotbibliotheek kiest zelf welke websites worden 
verzameld, tot op welk niveau en met welke frequentie dit gebeurt. Zo is het een klassieke keuze 
om nieuws‐ of krantenwebsites met een hoge frequentie te verzamelen, net omdat ze vaak of 
continu worden aangepast. 

De bewaring van digitale boeken en periodieken, en de creatie van webarchieven, is in de meeste landen 
dus een feit. Maar daarnaast kunnen ook keuzes worden gemaakt om een aantal specifieke 
publicatietypes te verzamelen. 
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 Audiovisueel materiaal, zoals radio‐ en televisie‐uitzendingen, wordt door de wetgeving in het 
Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld expliciet buiten beschouwing gelaten. In Frankrijk is hier een 
gespecialiseerd instituut voor verantwoordelijk. 

 Daarnaast lopen er in verschillende landen projecten of onderzoeken om ook andere 
publicatietypes, zoals software, games, apps, sociale media… te verzamelen. Deze initiatieven 
verlopen meestal projectmatig, en bevinden zich vaak nog in een proefondervindelijk stadium. 

4 SAMENWERKING 

Wanneer we kijken naar de verschillende organisatiemodellen om digitale publicaties te deponeren, zien 
we dat de onderlinge verschillen tussen de landen voornamelijk te maken hebben met de manier waarop 
er, naast de nationale bibliotheek, ook andere bewaarinstellingen betrokken zijn bij de uitvoering van de 
wetgeving. 

In sommige landen wordt de organisatie heel centraal en vanuit de nationale bibliotheek aangestuurd. In 
andere landen werkt de nationale bibliotheek op een structurele manier samen met regionale 
bewaarinstellingen. In grote lijnen zijn er drie modellen: 

 Nederland is een voorbeeld waar de nationale bibliotheek het deponeringskader centraal 
aanstuurt. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag verzamelt en bewaart digitale publicaties op 
basis van vrijwillige afspraken met uitgevers, en stelt ze ook in de eigen leeszaal ter beschikking. 

 In landen zoals Frankrijk en Oostenrijk zijn er naast de nationale bibliotheek ook regionale 
depotbibliotheken of universiteitsbibliotheken die de digitale depotcollectie in de eigen leeszaal 
ter beschikking stellen. Dat is ook het geval in het Verenigd Koninkrijk, waar 6 depotbibliotheken 
(3 nationale en 3 universiteitsbibliotheken) samen het operationele beleid rond digitale 
deponering opmaken en uitvoeren. 

 Een laatste model bestaat in Duitsland. Op basis van de nationale wetgeving verzamelt de 
nationale bibliotheek Duitse digitale publicaties. Daarnaast zijn er verschillende deelstaten die 
de digitale publicaties uit de eigen regio verzamelen. Ze doen dit op basis van een regionale 
wetgeving. De nationale en regionale wetgeving functioneren los en onafhankelijk van elkaar. 
Dit betekent dat een uitgever een zelfde e‐publicatie soms twee maal moet deponeren: 
regionaal en nationaal. 

5 BEVRAGEN 

In het haalbaarheidsonderzoek hebben we niet alleen gekeken naar de manier waarop buitenlandse 
depotbibliotheken met de deponering van digitale publicaties omgaan. In een tweede luik brachten we in 
kaart op welke manier stakeholders in Vlaanderen met deze problematiek omgaan. Dit gebeurde via 
twee bevragingsrondes. Op die manier brachten we de standpunten van zowel de Vlaamse 
uitgeverssector als van de erfgoed‐ en bibliotheeksector in kaart.  

Begin 2016 lanceerden we een online enquête. Uitgeversverenigingen zoals de Vlaamse 
Uitgeversvereniging en de Ppress communiceerden de vragenlijst naar hun leden‐uitgevers, en bevolen 
hen aan om hun mening kenbaar te maken. Uiteindelijk vulden 42 individuele uitgevers de enquête in. 

We beschouwen dit aantal als een succes. Deze groep van 42 is, zo denken we, een mooi staal van wat de 
volledige sector te bieden heeft. Verschillende ‘grote’ spelers, die zowel op het gebied van 
personeelsbezetting als omzet bij de grootsten van het land horen, zijn vertegenwoordigd. Daarnaast 
gaven vele kleinere uitgevers hun input. Ook inhoudelijk en vormelijk zijn er grote verschillen tussen de 
42 respondenten. Zowel (digitale) uitgevers van boeken en periodieken, algemene en wetenschappelijke 
publicaties, en andere segmenten uit de sector zijn vertegenwoordigd. 
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Wanneer we kijken naar de resultaten, dan loopt de mening van de uitgeverssector over een aantal 
uitgangpunten helemaal gelijk. De enquête legt ook meerdere verschilpunten bloot. Deze verdeeldheid 
is niet altijd terug te brengen tot een verschil tussen ‘kleine’ en ‘grote’, of ‘commerciële’ en ‘niet‐
commerciële’ uitgevers. De verschillende visies en meningen zijn wellicht gewoon te wijten aan de 
persoonlijke inschatting van diegene die de enquête invulde. 

Waarover zijn de meeste uitgevers het eens? In de eerste plaats blijkt uit de antwoorden dat veruit de 
meeste uitgevers hun eigen e‐publicaties niet in een e‐depot bewaren. We definieerden een e‐depot als 
een digitaal archief dat rekening houdt met internationale standaarden voor bewaring op de lange 
termijn. Ze geven zelf aan dat hun eigen focus voor bewaring eerder op de kortere periode ligt waarin de 
publicatie (commercieel) exploiteerbaar is. Dit geldt voor zowel ‘grote’ uitgevers als voor ‘kleine’ 
uitgevers. Bewaring op de lange termijn is zelden een prioriteit en wordt niet gezien als een zuiver 
individuele verantwoordelijkheid.  

Positief is dan ook dat alle respondenten het maatschappelijke belang erkennen om, naast fysieke 
publicaties, ook digitale publicaties systematisch te verzamelen en te bewaren. Ze zien een digitale 
depotwetgeving als een evidente aanpassing van de huidige wetgeving, die zich beperkt tot de 
deponering van publicaties op een fysiek medium (papier dus). Vandaar ook dat ze een belangrijke rol 
zien weggelegd voor de Koninklijke Bibliotheek van België. In deze bibliotheek deponeren ze al jaren hun 
gedrukte publicaties. Wanneer er ook digitaal wordt gedeponeerd, is het niet meer dan normaal dat dit 
ook in deze instelling zou gebeuren. 

Uitgevers zien bovendien weinig nadelen en hebben weinig vooroordelen om hun digitale publicaties te 
deponeren. Weinigen denken dat de deponering te veel tijd en moeite zal vragen. Ook de vrees voor 
commerciële schade is beperkt. Wel hebben ze enkele voorwaarden: 

 De (technische) procedures om te deponeren moeten eenvoudig en weinig tijdrovend zijn.  

 Uitgevers die hun publicaties tegen betaling verspreiden, benadrukken dat een centraal e‐depot 
de commerciële exploitatie niet mag beïnvloeden. 

 De beveiliging van het archief moet optimaal zijn. 

Niet alle antwoorden van de 42 uitgevers lopen volledig gelijk. We merken dat de meningen verdeeld zijn 
op een aantal aspecten.  

Een eerste aspect is de motivatie waarom uitgevers hun e‐publicaties in een centraal archief willen 
deponeren. Daar is er een duidelijk verschil tussen de grote en kleine uitgevers. De meeste grote 
uitgevers willen digitaal deponeren omwille van het maatschappelijke belang dat ze willen dienen en 
ondersteunen. Maar deze grote uitgevers geloven niet dat ze hierdoor zelf kosten zullen kunnen 
besparen, of dat een gezamenlijk e‐depot efficiënter zal zijn. 

Bij kleine uitgevers is de teneur anders. Ook zij zien digitale deponering als een maatschappelijke 
dienstverlening. Maar een meerderheid gelooft ook dat een gemeenschappelijk initiatief de eigen kosten 
kan verlagen. Het geloof in een win‐win situatie is groter bij de kleine dan bij de grote uitgevers. 

Een tweede aspect waarover de meningen van uitgevers niet gelijk lopen, is de manier waarop een 
digitale collectie door het publiek geconsulteerd mag worden. Uit de antwoorden is het onmogelijk om 
een model voor toegang en terbeschikkingstelling af te leiden.  

 Het is niet duidelijk op hoeveel plaatsen de gedeponeerde collectie (intra muros) geconsulteerd 
kan worden. We zien wel dat er een grote bereidheid is om meer plaatsen dan alleen de 
Koninklijke Bibliotheek van België te voorzien. Maar hoeveel locaties, welke locaties dit kunnen 
zijn, en in welke mate men hier eventueel bijkomende (financiële) compensaties aan verbindt, is 
niet duidelijk. 

 Ook is er onduidelijkheid over aantal gebruikers dat eenzelfde digitale publicatie tegelijkertijd 
kan inkijken. De strikte beperking tot één gebruiker per publicatie heeft onder de respondenten 
een klein draagvlak. Maar het zijn wel voornamelijk de grote commerciële mediagroepen die 
hiervoor pleiten. 
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 Met betrekking tot de consultatie moet er ook meer inzicht komen over het tijdstip waarop 
gedeponeerde publicaties voor het publiek raadpleegbaar worden. Sommige uitgevers vragen 
om een embargoperiode, die ze eventueel zelf kunnen instellen of aanvragen. 

Tot slot is de selectie van welke versie of formaat er gedeponeerd moet worden, nog een laatste punt van 
onenigheid. Een meerderheid van de 42 respondenten wil publicaties die zowel op papier als digitaal 
verschijnen, in beide formaten deponeren. Maar voor enkele uitgevers volstaat één formaat. Ze zien dit 
zelfs als een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. Ook m.b.t. de deponering van digitale 
bronbestanden van papieren publicaties wordt verdeeld gereageerd. 

We onthouden het positieve. Uitgevers tonen zich bereid om hun digitale publicaties te deponeren. Maar 
om een digitaal depot te realiseren is er meer nodig. Er moet ook een organisatie en infrastructuur zijn 
om de publicaties te verwerken, te bewaren, en te ontsluiten. Via gesprekken met organisaties uit de 
Vlaamse bibliotheeksector en met de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
inventariseerden we de visies rond een gewenste organisatiestructuur. 

6 ORGANISATIE 

Uitgevers vragen dat ze hun digitale publicaties op een zo eenvoudig mogelijke manier, en slechts één 
keer, moeten deponeren. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en andere organisaties uit de erfgoed‐ en 
bibliotheeksector vinden het helemaal niet wenselijk om een afzonderlijke ‘Vlaams’ kader uit te bouwen.  

Het is duidelijk dat de Koninklijke Bibliotheek, als nationale bibliotheek van België, een centrale en 
coördinerende rol heeft om naast gedrukte ook digitale publicaties te bewaren. De aanpassing en 
uitbreiding van de huidige federale depotwetgeving is meer dan wenselijk. 

Wel is er één belangrijke wens die in Vlaanderen, en zeker bij de partnerbibliotheken van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek, leeft. Namelijk dat een collectie van gedeponeerde digitale publicaties ook regionaal 
(en dus niet uitsluitend in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek) raadpleegbaar kan zijn. We leven 
immers in een samenleving waar ‘het digitale’ de norm is geworden. De eindgebruiker verwacht steeds 
meer dat alle informatie waar hij op zoek naar is, ook digitaal en onmiddellijk beschikbaar is. De 
bevraging bij uitgevers leert ons ook dat er bij hen openheid is om hierover na te denken. 

Ik denk dat iedereen het met mij eens is dat het een gigantische uitdaging is om digitale publicaties op 
een systematische manier te verzamelen. De uitgeverssector is continu in verandering. Nieuwe (digitale) 
publicatietypes en (commerciële) uitgeefmodellen komen en gaan. Het organisatorisch kader om 
digitale publicaties te deponeren zal dus voldoende flexibel moeten zijn om continu met deze 
veranderingen om te gaan.  

Net daarom denken we dat er (in de mate van het mogelijke) samengewerkt moet worden tussen de 
Koninklijke Bibliotheek van België en de regionale bewaarinstellingen en expertisecentra. Zeker in tijden 
van budgettaire schaarste, kan het delen van kennis en eventueel infrastructuur hopelijk leiden tot 
kostenefficiëntie en kwaliteitsverhoging. De manier waarop we kunnen samenwerken, is dan ook iets 
wat we de komende weken en maanden samen met de Koninklijke Bibliotheek willen bekijken. 

Tot slot wil ik nog benadrukken dat dit project in de eerste plaats een omgevingsanalyse is van hoe men 
in Vlaanderen over deze problematiek van digitale deponering denkt. Om tot een werkbare oplossing 
voor het volledige land te komen, is er veel meer inzicht nodig in de standpunten van de andere 
gemeenschappen. Om de depotwetgeving aan te passen, zijn we dan ook gebaat bij een structureel 
overleg tussen alle belanghebbenden. 

In dit overleg zullen er strategische keuzes en oplossingen gevonden moeten worden op een aantal 
andere belangrijke vragen zoals: 
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 Hoe definiëren we wat een digitale publicatie is? Zijn er bepaalde soorten digitale publicaties die 
we zeker wel of niet wensen te verzamelen? Zijn er bepaalde ‘types’ digitale publicaties die we 
prioritair moeten verzamelen? 

 Is het mogelijk om de gedeponeerde collectie op meerdere locaties ter beschikking te stellen? 
Kunnen we dit wettelijk verankeren, of zijn hiervoor bijkomende afspraken met uitgevers nodig? 

 Welke actoren en organisaties moeten het digitale depot organiseren? Is dit de zuivere 
verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek, of kunnen ook andere actoren hieraan 
meewerken en hierin adviseren? 

Voor alle duidelijkheid: deze lijst van vragen is absoluut niet exhaustief. Er zijn er (jammer genoeg) nog 
veel meer en de antwoorden op dit soort van vragen liggen momenteel nog niet klaar. Maar, de 
bereidheid om hierover verder na te denken is zeer groot. Zowel in Vlaanderen, en uiteraard ook bij de 
Koninklijke Bibliotheek. We hopen dat de bevoegde beleidsmakers ons in dit proces zullen volgen en 
steunen. 
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BIJLAGE 4: NOTA KBR ‘DE UITBREDING VAN DE WET OP HET WETTELIJK DEPOT TOT DE 

ELEKTRONISCHE PUBLICATIES’ (11.02.2016) 
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DOELSTELLING VAN DEZE NOTA 

De opdracht van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) bestaat erin om publicaties die op een 
materiële drager verschijnen (papier, diskette, CD, DVD, …) te verzamelen en bewaren. Dankzij het 
wettelijk depot ontvangt de KBR een exemplaar van elke Belgische publicatie. Steeds meer publicaties 
verschijnen echter digitaal en online. De depotwetgeving is niet aangepast aan deze nieuwe realiteit. Een 
groot deel van ons collectieve digitale geheugen dreigt bij gebrek aan een gecoördineerd verzamel‐ en 
bewaarbeleid verloren te gaan. Een herziening van het wettelijke kader dringt zich op. 

Digitale informatietechnologie en het internet maken het gemakkelijk om publicaties te creëren en voor 
een breed publiek te verspreiden. Niet alles wat tegenwoordig online wordt gepubliceerd, zal echter de 
moeite waard zijn om voor de eeuwigheid te bewaren. In landen waar de depotplicht al is uitgebreid met 
digitale publicaties, worden keuzes gemaakt in het selectie‐ en collectiebeleid. Elk land vult dit zelf in. 
Wel zien we dat de focus van dit beleid meestal ligt op het verzamelen en bewaren van: 

 Digitale versies van boeken, kranten, tijdschriften en brochures 

 Websites en webarchivering 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB) onderzocht in 2014, in opdracht van de Vlaamse overheid, de 
haalbaarheid van een digitaal deponeringskader.1 De belangrijkste conclusie is dat zowel de Vlaamse 
erfgoed‐ en bibliotheeksector als de KBR vragen om een digitaal depot regionaal in te bedden. Beiden 
willen actief worden betrokken bij de uitbouw en organisatie van een digitaal deponeringskader. 

Hun pleidooi is, net zoals dat van de Vlaamse en federale beleidsmakers, geënt op meer samenwerking 
tussen de beleidsniveaus: 

 De beleidsverklaring van federaal staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Elke Sleurs zet sterk 
in op samenwerking van de federale wetenschappelijke instellingen met de gemeenschappen.2 

 In zijn antwoord op een parlementaire vraag over de moeilijke samenwerking tussen de Vlaamse 
erfgoedbibliotheken en de KBR stelt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz dat er ‘[…] op zijn 
minst in een digitale context, samengewerkt dient te worden, ongeacht de bevoegdheidsopdelingen 
die onze federale staatsstructuur in zich houdt. Het federale regeerakkoord pleit dan ook terecht 
voor meer samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.’3 

 In de recente conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel‐erfgoedwerking in Vlaanderen’, verbindt 
de Vlaamse Regering zich ertoe om ‘[…] de huidige cultureel erfgoedproductie duurzaam digitaal 
te bewaren, te documenteren en op lange termijn toegankelijk te maken.’4  

                                                                      

1 Capiau, Sam. Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen. Een haalbaarheidsonderzoek door de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek in opdracht van de Vlaamse overheid. v1.3 ‐ 2015‐11‐18 ed. Antwerpen: Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek, 2015. Beschikbaar op http://www.vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be/node/3510. 
2 Beleidsverklaring van de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs in de Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers, 12 november 2014. Beschikbaar op http://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/0020/ 
54K0020003.pdf.  
3 Antwoord van Sven Gatz in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media op een vraag van Manuela 
Van Werde op 12 februari 2015. Beschikbaar op https://www.vlaamsparlement.be/commissies/ 
commissievergaderingen/954620/verslag/957304.  
4 Conceptnota aan de Vlaamse Regering. Naar een duurzame cultureel‐erfgoedwerking in Vlaanderen. Een 
langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel‐erfgoedwerking in Vlaanderen, p. 50‐51. Maart 2016. 
Beschikbaar op http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/160325_Conceptnota_erfgoed 
_Vlareg_2.pdf. 
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 In dezelfde conceptnota wordt gepleit voor een (structurele) samenwerking met federale 
instellingen zoals de Koninklijke Bibliotheek op het vlak van onder meer ‘[…] digitalisering, 
behoud en beheer, digitale deponering en collectiemobiliteit’.5 

Vlaams minister Sven Gatz erkent het belang van dit dossier, en keurde een subsidieaanvraag van de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience goed om een vervolgonderzoek op de haalbaarheidsstudie uit te 
voeren. De VEB is, als netwerk van zes erfgoedbibliotheken, één van de partners in dit vervolgproject. 

Deze visienota is een voorstel van de VEB voor een regionale inbedding van een digitaal 
deponeringskader. Het is geïnspireerd op de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, de conclusies 
van een werkvergadering met publieke instellingen uit de erfgoed‐ en bibliotheeksector6, buitenlandse 
praktijkvoorbeelden, een online enquête bij individuele uitgevers van digitale boeken en periodieken7 en 
een informerende nota van de KBR gericht aan federaal staatssecretaris voor wetenschapsbeleid Elke 
Sleurs. Dit voorstel is bekrachtigd en goedgekeurd door de raad van bestuur en de directeuren van de zes 
partnerbibliotheken van de VEB. 

1 EEN FEDERAAL DEPONERINGSKADER DAT SAMEN MET DE 

GEMEENSCHAPPEN WORDT BEHEERD EN REGIONAAL TOEGANKELIJK IS 

1.1 NETWERKMODEL 

We pleiten voor een federaal gecoördineerd deponeringskader dat in overleg met de 
cultuurgemeenschappen wordt gerealiseerd en aangestuurd. De gedeponeerde digitale collectie 
wordt regionaal en op meerdere plaatsen ter beschikking gesteld. 

Uit onderzoek blijkt dat alle belanghebbenden (KBR, bibliotheek‐ en erfgoedsector, uitgevers) een depot 
voor digitale publicaties zien als een noodzakelijke aanvulling en continuering van de huidige ‘offline’ 
depotwetgeving. Er is consensus dat de KBR een centrale rol inneemt in dit proces. 

De organisatie van een digitaal deponeringskader is een grote uitdaging. De KBR is zelf, met de 
implementatie van een digitaal archiveringsplatform in 2016 en een nieuw bibliotheekbeheersysteem in 
2017, gestart met enkele noodzakelijke voorbereidingen om een digitaal deponeringskader te 
organiseren. De VEB is ervan overtuigd dat samenwerking en expertisedeling met de regio’s een 
voorwaarde is om de degelijkheid van het deponeringskader te garanderen. 

Onderstaand voorstel van de VEB geeft een antwoord op de vraag hoe de deponering van digitale 
publicaties georganiseerd kan worden. Met onze oplossingen verzekeren we dat: 

 regionale expertise en eventueel infrastructuur permanent (en ook na de wetsaanpassing) wordt 
gevaloriseerd; 

                                                                      

5 Idem, p. 64. 
6 Vergadering op 11 december 2015 bij FARO te Brussel. Aanwezig waren Jan Braeckman (Bibnet), Sam Capiau 
(VEB), Carolien Coenen (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media), Debbie Esmans (VIAA), Hilde Van Kiel 
(Universiteitsbibliotheek Leuven), Jeroen Walterus (FARO), Marc Bastijns (Departement Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media), Sara Lammens (KBR), An Renard (EHC), Simon Smessaert (Departement Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media) en Sophie Vandepontseele (KBR). Dries Moreels (Universiteitsbibliotheek Gent) en Eva Wuyts (VEB) 
waren verontschuldigd. 
7 De enquête liep in januari 2016 en werd o.a. verspreid door verschillende koepelverenigingen van uitgevers 
(Vlaamse Uitgevers Vereniging, The Ppress, Unie van de Periodieke Pers, Media.21, Folio Tijdschriften). 42 
uitgevers dienden een antwoord in. 
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 er tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van het publiek en van regionale 
bewaarinstellingen door de gedeponeerde digitale collectie ook in de regio’s raadpleegbaar te 
maken. 

1.1.1 Gezamenlijk operationeel beleid 

Een beheersorgaan, met vertegenwoordigers van de federale en regionale 
(erfgoed)bibliotheeksectoren, bepaalt het operationele beleid en de doelstellingen van het digitale 
deponeringskader. Standpunten en beslissingen worden ingenomen via collegiale besluitvorming (bij 
consensus). Het beheersorgaan is o.a. verantwoordelijk voor: 

 de vertaling van het wettelijke kader in concrete doelstellingen op korte en lange termijn; 

 de evaluatie van de effectiviteit en slagkracht van het deponeringskader. Zowel in functie van de 
actuele noden en doelstellingen als in functie van eventuele toekomstige noden; 

 het onderzoeken en formuleren van aanpassingen aan de depotwetgeving (indien nodig); 

 budgetbeheer. 

Ook de auteursrechthebbenden zijn als ‘leveranciers’ van de publicaties direct betrokken bij een digitaal 
deponeringskader. In een overlegorgaan koppelen de betrokken federale en gefedereerde actoren naar 
hen terug over o.a.: 

 de operationele doelstellingen en de realisaties ervan; 

 statistieken rond het gebruik en consultatie van de depotcollectie; 

 strategieën om de digitale publicaties duurzaam te bewaren; 

 de beveiliging van de digitale infrastructuur. 

1.1.2 Decentrale terbeschikkingstelling 

Publicaties die op dit moment bij de KBR worden gedeponeerd, zijn voor het publiek uitsluitend in de 
leeszaal van de KBR toegankelijk. Zowel de KBR als de erfgoed‐ en bibliotheeksector in Vlaanderen 
vragen om een digitale depotcollectie, naar analogie met buitenlandse voorbeelden, op meerdere 
plaatsen in het land (intra muros) toegankelijk te maken. Hierdoor ontstaat een duidelijke toegevoegde 
maatschappelijke meerwaarde. 

Voor Vlaanderen zijn de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de geprefereerde 
locaties om (samen met de KBR) toegang te verschaffen tot de gedeponeerde digitale collectie. 
Decentrale terbeschikkingstelling is voor de VEB een vereiste om een actieve rol op te nemen in de 
uitvoering van het deponeringskader. 

In een enquête van de VEB gaat een grote meerderheid van de uitgevers akkoord met de stelling dat 
digitaal gedeponeerde publicaties decentraal raadpleegbaar moeten zijn. De exacte modaliteiten 
worden in overleg met de auteursrechthebbenden, en in overeenstemming met de 
auteursrechtwetgeving, bepaald. 

 Er is een verschil tussen het ontsluiten via terbeschikkingstelling van metadata om zo de inhoud 
van het depot kenbaar te maken enerzijds, en anderzijds het ter beschikking stellen van de 
collectie zelf voor raadpleging. 

 Er zijn verschillende wijzen van terbeschikkingstelling van de collectie mogelijk: van de 
raadpleging van individuele e‐publicaties, tot het in bulk ter beschikking stellen van een deel van 
de collectie voor analyses in het kader van tekst en data mining. 

1.1.3 Uitvoering 

Een aantal (technische) werkgroepen concretiseren de vooropgestelde doelstellingen van het 
beheersorgaan in (jaar)actieplannen. Werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de (voor dat 
werkproces relevante) federale en regionale actoren. Ze formuleren voorstellen voor samenwerking 
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tussen deze actoren en adviseren het bestuursorgaan. Ze maken afspraken over welke actoren welke 
acties uitvoeren. De actieplannen worden door het beheersorgaan bekrachtigd vooraleer de uitvoering 
ervan start. 

De VEB vindt dat: 

 de infrastructuur die nodig is om de digitale publicaties te verzamelen en te bewaren, zo centraal 
mogelijk (en door de KBR) beheerd moet worden; 

 de processen om de digitale publicaties te verzamelen en ter beschikking te stellen decentraal 
worden georganiseerd. Actoren in de cultuurgemeenschappen nemen samen met de KBR een 
actieve en uitvoerende rol op. We denken bijvoorbeeld aan: 

o de opmaak en uitvoering van het collectie‐ en selectiebeleid; 
o het bibliografisch ontsluiten en ter beschikking stellen van de collectie aan het publiek. 

1.1.4 Coördinatie 

De KBR coördineert de samenwerking tussen alle actoren die de operationele doelstellingen realiseren. 
Concreet betekent dit dat: 

 de KBR in het bestuursorgaan, het overlegorgaan en in alle werkgroepen zetelt; 

 de KBR de vergaderingen van deze organen en groepen voorbereidt en voorzit; 

 de KBR ervoor zorgt dat de uitvoering van de individuele actieplannen van de werkgroepen op 
elkaar aansluit. 
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1.2 ORGANOGRAM 

 

 

1.2.1 Beheersorgaan 

Het beheersorgaan is het hoogste beleidsorgaan dat alle acties en processen van de deponering 
aanstuurt en vormgeeft. In het orgaan zetelen vertegenwoordigers van die organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor de duurzame zorg van digitale cultureel‐erfgoedcollecties op de verschillende 
beleidsniveaus: 

 Federaal: 
o KBR 

 Regionaal: 
o VEB 
o Relevante actoren uit de andere gemeenschappen 

Dit geheel kan worden aangevuld met vertegenwoordigers van de overheid en administratie of met 
(onafhankelijke) externe experten. 
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1.2.2 Overlegorgaan 

De belangen van de auteursrechthebbenden worden behartigd door verschillende organisaties: 

 Uitgeversorganisaties als The Ppress, Unie van de Periodieke Pers, Vlaamse Nieuwsmedia, 
Vlaamse Uitgeversvereniging, Media.21, Folio 

 Beheersvennootschappen als Sabam, Journalisten Auteurs Maatschappij, deAuteurs, … 

In overleg met deze sector wordt een evenwichtig samengesteld en geformaliseerd overlegorgaan in het 
leven geroepen. De volledige werking van het e‐depot en alle onderliggende processen worden in volle 
transparantie in het overlegorgaan gecommuniceerd. 

1.2.3 Werkgroepen 

In de werkgroepen worden de beschikbare expertise en infrastructuur voor de realisatie van een digitaal 
deponeringskader met elkaar gematched. Het beheersorgaan is verantwoordelijk voor de samenstelling 
van de werkgroepen. In Vlaanderen hebben o.a. volgende organisaties kennis over en ervaring met het 
verzamelen, bewaren, ontsluiten en ter beschikking stellen van digitale publicaties: 

 De partnerbibliotheken van de VEB (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 
Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Openbare Bibliotheek Brugge, Universiteitsbibliotheek 
Gent, Provinciale Bibliotheek Limburg, Universiteitsbibliotheek Leuven) 

 VIAA 

 Bibnet (wordt opgenomen in Cultuurconnect) 

 PACKED 

 Boek.be (Meta4Books) 

1.3 IMPLICATIES 

1.3.1 Opportuniteiten 

Samenwerking tussen actoren uit verschillenden beleidsniveaus biedt volgende kansen: 

 Kostenefficiëntie: het is niet wenselijk dat de verschillende cultuurgemeenschappen de eigen e‐
publicaties los van elkaar verzamelen en bewaren. Dit zou de totale kostprijs fors de hoogte 
indrijven. Een gezamenlijk project, dat gebruik maakt van bestaande infrastructuur en expertise, 
biedt schaalvoordelen. Ook voor uitgevers is het voordeliger om hun publicaties slechts één maal 
centraal te moeten deponeren. 

 Kwaliteitsverhoging: om een kwaliteitsvol selectie‐ en collectiebeleid te voeren is een fijnmazig 
netwerk, met voldoende regionale tentakels, nodig. 

 Efficiëntiewinst: een deponeringskader bestaat uit verschillende achterliggende processen. 
Samenwerking, waarbij elke actor volop inzet op de eigen kwaliteiten, leidt tot 
efficiëntieverhoging. 

 Wetenschappelijke innovatie: onderzoekers maken steeds meer gebruik van analytische 
methodes om hun onderzoek te faciliteren. Digital humanities en data mining geven nieuwe 
impulsen aan de wetenschap. De betrokkenheid van de gemeenschappen en 
universiteitsbibliotheken, draagt hieraan bij. 

 Draagvlakverhoging: er is geen draagvlak voor een digitale depotcollectie die alleen 
raadpleegbaar is in de gebouwen van de KBR. Decentrale terbeschikkingstelling is een 
voorwaarde om alle partijen uit het netwerkmodel aan boord te houden. 
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1.3.2 Kritische succesfactoren 

Een netwerkmodel, met verschillende actoren en verschillende individuele belangen, heeft alleen kans 
van slagen indien de samenwerking niet vrijblijvend is. Een digitaal deponeringskader staat en valt met: 

 Overleg en betrokkenheid: zowel de KBR, de regionale (erfgoed)bibliotheeksector, de 
auteursrechthebbenden als de eindgebruiker worden door een digitaal deponeringskader 
beïnvloed. Strategische beslissingen worden samen en in overleg genomen. 

 Transparant organisatiemodel: de zorg voor cultuur en erfgoed is in de Belgische staatsstructuur 
toegewezen aan de gemeenschappen. Het wettelijk depot is een federale bevoegdheid. Een 
netwerkmodel vereist duidelijkheid over de bevoegdheden van alle beleidsniveaus en actoren. In 
geval van onenigheid zijn er procedures om te bemiddelen. 

 Financieringsmodel: de organisatie van een digitaal deponeringskader vraagt tijd en geld van de 
betrokken actoren. De lasten van de samenwerking worden passend en volgens de 
bevoegdheden verdeeld. 

 Politiek draagvlak: samenwerking over de beleidsgrenzen heen kan alleen worden gerealiseerd 
wanneer de beleidsmakers bereid zijn om deze noodzakelijke hervormingen ook wettelijk te 
realiseren. 

 Pragmatiek: niet alles wat digitaal voor een publiek verschijnt kan worden verzameld en 
ontsloten. Pragmatiek in de uitvoering van de wetgeving (keuzes voor selectie, bewaring en 
ontsluiting) is nodig om tot tastbare resultaten te komen. 

2 VERVOLG 

2.1 DEPONERINGSKADER 

De uitwerking van een digitaal deponeringskader is meer dan alleen het uitbreiden van de 
toepassingssfeer van het huidige (offline) Belgische kader. Er zijn strategische keuzes en oplossingen 
nodig over onder meer: 

 Selectie: welke digitale publicaties moeten worden gedeponeerd? hoe definiëren we een digitale 
publicatie? Wat met publicaties die zowel digitaal als op papier verschijnen? 

 Acquisitie: op welke manier(en) worden digitale publicaties verzameld? Wie neemt het initiatief? 

 Metadatering: welke informatie moeten uitgevers minimaal aanleveren? 

 Raadpleging: op welke locaties is de collectie raadpleegbaar? Onder welke voorwaarden? 

De antwoorden op deze vragen moeten in overleg met alle betrokken partijen tot stand komen. De 
beheers‐ en overlegorganen initiëren dit proces. 

2.2 ORGANISATIE EN ACTIEPLANNEN 

Het organisatiemodel om het deponeringskader in een netwerk te realiseren moet worden 
geconcretiseerd. Er is duidelijkheid nodig over welke organisaties welke rol opnemen in de uitvoering, en 
welke verantwoordelijkheden elke actor draagt. De werkgroepen maken dit concreet in actieplannen op 
basis van de doelstellingen die het beheersorgaan formuleert. Ze bereiden de implementatie van het 
deponeringskader voor en starten, in afwachting van een sluitend wettelijk kader, met de deponering 
van digitale publicaties op basis van vrijwillige afspraken met uitgevers. 
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Tenminste voor drie werkprocessen zijn werkgroepen nodig om samenwerking, expertisedeling en 
efficiëntiewinst te realiseren: 

 WG Selectie‐ en collectiebeleid: concretiseert de depotwetgeving in exacte richtlijnen en 
doelstellingen m.b.t. collectievorming (zowel wat betreft de digitale publicaties van reguliere 
uitgevers als de archivering van het Belgische web). 

 WG Metadatering: onderzoekt de mogelijkheden om kwaliteitsvolle bibliografische metadata 
snel, efficiënt en zo goedkoop mogelijk aan te maken. 

 WG Bewaring en infrastructuur: onderzoekt de mogelijkheden om de gedeponeerde digitale 
publicaties op een veilige manier duurzaam te bewaren en op meerdere locaties ter beschikking 
te stellen. 

2.3 WETTELIJKE VERANKERING 

Zowel het deponeringskader als het organisatiemodel worden in de wetgeving verankerd. Jürgen 
Vanpraet, grondwetspecialist verbonden aan de Universiteit Antwerpen en het advocatenkantoor Prator, 
gaf ons advies over de juridische haalbaarheid van samenwerking over de beleidsgrenzen heen. Zijn 
analyse: 

 Het uitbreiden van de depotverplichting met digitale publicaties behoort tot de bevoegdheid van 
de federale overheid. Hetzelfde geldt voor de aanpassing van de auteursrechtregelgeving die 
eventueel nodig is om de collectie decentraal ter beschikking te stellen. 

 Decentrale terbeschikkingstelling is mogelijk op twee manieren: 
o Via aanpassing door de federale overheid van de depotwetgeving en/of de 

auteursrechtwetgeving. 
o Door meerdere bibliotheken voor het wettelijk depot verantwoordelijk te maken. Dit 

vraagt een aanpassing van de 'bijzondere wet tot hervorming der instellingen' die 
volgens de grondwet met een 2/3e meerderheid in elke taalgroep aangenomen moet 
worden. 

 De federale bevoegdheid staat niet in de weg dat de Vlaamse Gemeenschap en de federale 
overheid, eventueel samen met de andere gemeenschappen, een samenwerkingsakkoord 
sluiten. De Vlaamse Gemeenschap moet bijvoorbeeld de nodige maatregelen nemen zodat de 
nader te bepalen bibliotheken in Vlaanderen in staat zijn om toegang te verschaffen. Dergelijke 
maatregelen kunnen samen met de federale bevoegdheden het voorwerp uitmaken van een 
samenwerkingsakkoord. 

 Het is de Vlaamse Gemeenschap toegestaan om deze hervorming via een 
samenwerkingsakkoord gedeeltelijk te financieren. Zowel de federale overheid als de Vlaamse 
Gemeenschap zullen “op passende wijze” een inbreng moeten doen “in de lasten van de 
samenwerking”. 

 Als enige beperking geldt dat de cofinanciering door de Vlaamse Gemeenschap in functie moet 
gebeuren van haar eigen bevoegdheid. Het is de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap 
niet toegestaan om beleid te financieren dat buiten de eigen bevoegdheden valt. 

 De Raad van State verkiest de werkwijze waarbij het samenwerkingsakkoord door alle partijen 
wordt gezien als een engagement om elk voor zich de bestaande wetgeving(en) aan te passen 
aan de doelstellingen van het akkoord. 
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BIJLAGE 6: NOTA KBR ‘DE ORGANISATIE VAN HET WETTELIJK DEPOT VOOR 

ELEKTRONISCHE PUBLICATIES’ (15.06.2016) 

 

  



 
 

De organisatie van het wettelijk depot voor elektronische publicaties – 

15.06.2016 

 

 

Context 

 

De bevoegdheid voor het wettelijk depot is een federale bevoegdheid. De Koninklijke 

Bibliotheek van België heeft de opdracht om het wettelijk depot van de publicaties op een 

papieren drager alsook het “offline” elektronisch depot (fysieke drager) te organiseren. Als 

gevolg van de digitale uitgeversactiviteiten en het succes van de online elektronische publicaties 

moet het wettelijk depot worden herbekeken en aangepast. Vandaag geldt er immers geen 

wettelijke verplichting om online elektronische publicaties te deponeren. De grootste uitdaging 

voor de geschiedenis van het uitgeverswezen in ons land bestaat in de digitale bewaring van dit 

nieuwe erfgoed voor de generaties die na ons komen. Het wetgevend kader moet worden 

aangepast opdat we het hoofd zouden kunnen bieden aan deze uitdaging.  

 

De Koninklijke Bibliotheek is volop bezig met de organisatie van een wettelijk depot voor 

elektronische publicaties, maar de organisatie van een dergelijk depot vereist uiteraard 

samenwerking met de verschillende actoren van de boekenketen, en meer in het bijzonder met 

de uitgevers en met de vertegenwoordigers van de gefedereerde entiteiten die bevoegd zijn voor 

het boek- en bibliotheekbeleid. In deze nota vindt u de verschillende componenten van de 

organisatie en een model tot uitvoering van de organisatie van dit depot. 

 

1. Aanpassing van de federale wetgeving 

 

De wet op het wettelijk depot moet worden aangepast. De technologische ontwikkelingen in dit 

domein gaan razendsnel. Het is moeilijk te voorzien welke nieuwe vormen digitale 

informatiedragers zullen krijgen. Veeleer dan het over formaten te hebben dient de wet te 

voorzien in een brede definitie van digitale informatie om te vermijden dat het wettelijk kader 

moet worden bijgestuurd bij elke technologische ontwikkeling en de verschijning van elke 

nieuwe drager alsook opdat de definitie alle nieuwe vormen van publicaties zou omvatten die 

erfgenamen zijn van het papier en het geschrift overbrengen. Een koninklijk uitvoeringsbesluit 

zal de voorwaarden inzake depot evenals de algemene beginselen van de selectie nader bepalen. 

 

2. Selectie van de documenten 

 

In een wereld waar het aantal elektronische publicaties een exponentiële toename kent, zou het 

een illusie zijn totale volledigheid na te streven. Daar waar het wettelijk depot van de gedrukte 

publicaties toelaat een hoge graad van volledigheid te bereiken, zal dit zeker niet zo zijn voor de 

elektronische publicaties. De explosie van informatie en de daaruit voortvloeiende voorwaarden 

inzake opslag en bewaring van de gegevens op lange termijn brengen onvermijdelijk met zich 

mee dat er een selectie moet worden doorgevoerd bij het verzamelen van de informatie. 



 
 

De vraag naar de selectie van de elektronische publicaties is een centrale vraag die breed overleg 

tussen de verschillende partners vereist. Het organisatiemodel voorziet daarom in de oprichting 

van een overlegcomité voor de selectie van elektronische publicaties, verder het selectiecomité 

genoemd. Dit selectiecomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek 

van België, van de uitgevers en van de gefedereerde entiteiten, zal stap voor stap de types van 

elektronische publicaties definiëren die het voorwerp zullen zijn van wettelijk depot.  

 

De aanbevelingen van dit comité zullen worden opgenomen in het charter voor 

collectievorming dat de regels inzake selectie en aanwinsten vastlegt voor alle publicaties die 

toekomen in de Koninklijke Bibliotheek. Dit charter is een strategisch document dat zeer 

regelmatig zal moeten worden bijgewerkt en aangepast in functie van de technologische 

ontwikkelingen en de nieuwe aanbevelingen van het selectiecomité . 

 

3. Depot – inhoud en metadata 

 

De documenten en hun metadata worden gedeponeerd via een specifieke module van het 

geïntegreerd bibliotheekbeheersysteem van de Koninklijke Bibliotheek. Er wordt automatisch 

een elektronische depotverklaring gegenereerd als bewijs van het depot. Er zal in permanente 

begeleiding van en communicatie met de uitgevers en auteurs worden voorzien.  

 

4. Kwaliteitscontrole en catalografie 

 

In tegenstelling met het wettelijk depot van papieren publicaties zijn het in deze de uitgevers die 

ons de bibliografische basisinformatie zullen verstrekken. Het proces van controle van de 

gegevens die afkomstig zijn van de bibliografische beschrijving van publicaties op een papieren 

drager verschilt grondig van het proces met betrekking tot de elektronische publicaties. De 

Koninklijke Bibliotheek van België voert een controle uit van de door de “bron” meegeleverde 

metadata en kan een betere invulling eisen indien deze niet voldoet. Na controle kunnen deze 

metadata op een geautomatiseerde manier worden toegevoegd in de catalogus en eventueel als 

basis dienen voor de opmaak van de Bibliografie. Met de bibliografische catalografie creëert de 

Koninklijke Bibliotheek van België nieuwe gegevens die ze ter beschikking kan stellen van 

andere instellingen. 

 

5. Opslag en preservering 

 

De Koninklijke Bibliotheek beschikt al over een opslagoplossing (disk en tapes) van 400 

terabytes die eenvoudig uitbreidbaar is. Bovendien wordt er in het kader van het meerjarenplan 

voor de digitalisering van het erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen (DIGIT03) 

een platform ontwikkeld dat de preservering van de gegevens (inhoud en metadata) op lange 

termijn mogelijk maakt en dat op 1 oktober 2016 operationeel zal zijn.  

 

 

 



 
6. Ontsluiting en raadpleging van de gegevens  

 

De vraag naar de raadpleging van de gegevens raakt aan de problematiek van de auteursrechten 

die een directe weerslag heeft op het beheer van het wettelijk depot van de elektronische 

publicaties. Het gemak waarmee elektronisch materiaal vandaag kan worden gekopieerd, creëert 

onrust bij uitgevers en auteurs. De Koninklijke Bibliotheek zal hen dan ook in elke fase van het 

proces nauw betrekken en alle mogelijke maatregelen nemen om te beletten dat publicaties 

integraal kunnen worden gekopieerd.  

 

De elektronische publicaties die bij de Koninklijke Bibliotheek van België zullen worden 

gedeponeerd, zullen in situ raadpleegbaar zijn in een beveiligde omgeving die niet toelaat een 

document integraal te kopiëren. De bibliografische metadata van deze publicaties worden wel 

ter beschikking gesteld van de bibliotheken en andere spelers in het boekenvak met als doel de 

bibliografische gegevens te vervolledigen. 

 

Voor elk depot kan de uitgever/auteur beslissen of de gedeponeerde elektronische publicatie 

voor raadpleging ter beschikking kan worden gesteld op een (i.e. de Koninklijke Bibliotheek van 

België) of meerdere locaties. In het elektronisch depotformulier zal hij kunnen aangeven of de 

publicatie enkel in situ (binnen de muren van de Koninklijke Bibliotheek), dan wel op een of 

meerdere decentrale locaties, dan wel op het internet mag worden geconsulteerd. Het lijkt ons 

niet aan de Koninklijke Bibliotheek om te bepalen welke en hoeveel decentrale locaties er 

moeten of kunnen worden voorzien. 

 

In het geval de auteur/uitgever aangeeft dat de publicatie op een of meerdere decentrale locaties 

mag worden geconsulteerd, krijgen de daartoe aangewezen partners van de gefedereerde 

entiteiten (de Vlaamse Gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel en de Duitstalige 

Gemeenschap) die bevoegd zijn voor de aangelegenheden betreffende het boek- en 

bibliotheekbeleid een gedecentraliseerde toegang.  

 

De gegevens worden beschikbaar gemaakt door middel van harvesting van onze gegevens met 

behulp van het protocol OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata 

Harvesting). Deze oplossing vereist een zekere investering vanwege de partners die immers de 

metadata dienen op te slaan. Een tweede oplossing bestaat in de creatie van een Application 

Program on Interface (API), i.e. een zoekmotor waarmee de partners onze database kunnen 

ondervragen zonder dat een transfer van gegevens noodzakelijk is. Met deze laatste oplossing 

hebben de partners geen opslagmiddelen nodig. Aan deze laatste oplossing werd ook voorrang 

gegeven in het kader van de Europeana-projecten. 

 

Door deze twee alternatieven voor te stellen waarborgt de Koninklijke Bibliotheek van België 

de technische mogelijkheid om gedecentraliseerde toegang te bieden tot deze nieuwe collectie, 

maar het zijn de uitgevers die op het ogenblik van het depot hiertoe al dan niet toelating geven. 

 

 

 



 
Opgelet, het begrip “gedecentraliseerde raadpleging” dient goed te worden uitgelegd: het gaat 

niet om online raadpleging ex situ, maar wel om raadpleging in een fysieke raadplegingsplaats, 

gedefinieerd door de gefedereerde entiteiten en met uitzondering van de Koninklijke 

Bibliotheek van België, die d’office een intra muros toegang tot de publicatie biedt. In geval van 

een publicatie in Open Access die in de Koninklijke Bibliotheek van België wordt gedeponeerd 

vervallen uiteraard de al dan niet bestaande beperkingen inzake raadpleging die de uitgevers 

hebben vastgesteld. Dit scenario wordt ook voorgesteld aan de uitgever of auteur door in het 

depotformulier de mogelijkheid te bieden een embargoperiode te bepalen. 

 

De voordelen van dit technisch model (minder kosten dan een lokale fysieke kopie in decentrale 

bibliotheken): 

 

• Minder lokaal beheer of geen lokaal beheer met API-oplossing, 

• Nagenoeg geen lokale opslag nodig, 

• Minder netwerkverkeer (enkel transport van metadata), 

• Gemakkelijke differentiatie tussen de verschillende gecentraliseerde bibliotheken, 

• Ideaal voor de invulling van het netwerkmodel, 

• Geknipt voor het ontwikkelen van abonnementsdiensten in samenwerking met de 

houders van uitgevers- en/of auteursrechten, 

• Lokale nodes kunnen zich volledig toeleggen op de exploitatie van de data via eigen 

ontwikkelingen. 

 

Deze oplossing dwingt de Koninklijke Bibliotheek wel tot extra investeringen in de ICT-

infrastructuur en in personeel vanwege een verhoogde beschikbaarheidsnood van de centrale 

opslagomgeving binnen de muren van de Koninklijke Bibliotheek. 

 

7. Uitvoeringsmodel 

 

Het onderstaande uitvoeringsmodel bevat alle fasen die in het document worden beschreven. 
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1 PROBLEEMSTELLING: DIGITAAL ZWART GAT 

Steeds meer publicaties worden niet meer op een fysieke drager uitgebracht maar verschijnen alleen nog 
online. Het web is geëvolueerd tot een publicatieplatform dat de klassieke gedrukte media aanvult en 
soms zelfs vervangt. Het is een belangrijke bron voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk is 
het een zeer vluchtig medium. Informatie die vandaag beschikbaar is, kan morgen zijn verdwenen. 

Een gecoördineerd verzamel‐ en bewaarbeleid voor publicaties die digitaal en online verschijnen, is 
dringend nodig om een ‘digitaal zwart gat’ in ons collectief geheugen te vermijden. Dit beleid houdt ook 
in dat de informatie die wordt bewaard toegankelijk is en blijft. Een zuivere focus (met bijhorende 
investeringen) op de langetermijnbewaring van de collecties is zinloos als de publicaties nooit worden 
gebruikt. 

Het verzamelen van alle publicaties uit een land of regio is bijna altijd de wettelijke opdracht van de 
nationale bibliotheek. Ook in België ontvangt de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) dankzij het 
wettelijk depot ten minste één exemplaar van elke gedrukte Belgische publicatie. Maar in tegenstelling 
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tot de meeste Europese landen zijn de wetgeving en de praktijk hier niet aangepast aan de digitale 
realiteit. De deponering van digitale en online publicaties is in België niet verplicht. 

2 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK ONDERZOEKT DE DEPONERING VAN 

DIGITALE PUBLICATIES 

Een van de statutaire en decretale opdrachten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek bestaat erin om de 
duurzame bewaring en terbeschikkingstelling van digitale erfgoedcollecties te organiseren. Daarom 
brachten we deze problematiek van het digitale zwarte gat in 2014 onder de aandacht. In opdracht van 
de minister van Cultuur en de Vlaamse overheid onderzochten we de haalbaarheid om ook digitale 
publicaties systematisch te deponeren.1 Uit de grondige analyse van buitenlandse voorbeelden en vele 
gesprekken met diverse stakeholders, blijkt dat zowel de Vlaamse erfgoed‐ en bibliotheeksector als de 
Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) actief betrokken willen worden bij de uitbouw en organisatie 
van een digitaal deponeringskader. 

In 2016 zette de Vlaamse Erfgoedbibliotheek dit traject voort en werkte ze aan de voorbereiding van een 
organisatorisch kader voor de deponering van digitale publicaties. Een stuurgroep met 
vertegenwoordigers van de Vlaamse erfgoed‐, bibliotheek‐ en uitgeverssectoren, van het Vlaamse 
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de KBR, begeleidde dit vervolgonderzoek. 

Via o.a. een enquêtering bij Vlaamse uitgevers van boeken, kranten en tijdschriften werd het draagvlak 
voor een digitaal deponeringskader aangetoond bij een grote groep van commerciële partners.2 Op basis 
van een bevraging van Waalse universiteitsbibliothecarissen werd afstemming gezocht met de 
Franstalige gemeenschap. Vergelijkend onderzoek naar buitenlandse depotwetgevingen bracht inzicht 
in de achterliggende principes en mechanismes. Met deze informatie, en op basis van ingewonnen 
juridisch advies over de federale depotwetgeving en auteursrecht, liggen nu verschillende puzzelstukken 
klaar om het wettelijk kader uit te tekenen. 

Na overleg en discussie in de stuurgroep schreven zowel de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als de KBR hun 
visie neer op de organisatie van een digitaal wettelijk depot. In een eerste nota3 pleitte de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek voor een federaal digitaal deponeringskader, dat in gemeenschappelijk beheer met 
de regio’s wordt gerealiseerd. Deze tekst werd aan vertegenwoordigers van de KBR voorgelegd op een 
stuurgroepvergadering. De KBR gaf aan dat deze visie te weinig recht deed aan de centrale en 
coördinerende rol die ze in deze materie heeft. Op de volgende vergadering van de stuurgroep legde ze 
een eigen nota voor.4 

Hierin stelt de KBR het volgende voor: 

 De toepassingssfeer van de huidige federale depotwetgeving wordt aangepast en uitgebreid, 
zodat ook digitale en online publicaties verplicht verzameld en bewaard worden. Het 
organisatorisch kader wordt uitgewerkt voor de deponering van elektronische documenten die 
in het verlengde liggen van wat de KBR nu op papier verzamelt (e‐boeken, e‐kranten en e‐
tijdschriften). 

                                                                      

1 Capiau, Sam. Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen. Een haalbaarheidsonderzoek door de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek in opdracht van de Vlaamse overheid. v1.3 ‐ 2015‐11‐18 ed. Antwerpen: Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek, 2015. Beschikbaar op http://www.vlaamse‐erfgoedbibliotheek.be/node/3510. 
2 De enquête liep in januari 2016 en werd o.a. verspreid door verschillende koepelverenigingen van uitgevers 
(Vlaamse Uitgevers Vereniging, The Ppress, Unie van de Periodieke Pers, Media.21, Folio Tijdschriften). 42 
uitgevers dienden een antwoord in. 
3 Een gecoördineerd verzamel‐ en bewaarbeleid voor digitale publicaties – 24.03.2016 
4 De organisatie van het wettelijk depot voor elektronische publicaties – 15.06.2016 
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 De KBR verzamelt en bewaart als enige de digitale publicaties die ze van uitgevers ontvangt. 
Deze publicaties zijn in de leeszaal van de KBR raadpleegbaar. De bibliografische metadata van 
deze publicaties worden ter beschikking gesteld van de bibliotheken en andere spelers in het 
boekenvak, met als doel de bibliografische gegevens te vervolledigen. 

 Er wordt een selectiecomité opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de KBR, van de 
uitgevers en van de gemeenschappen, om stap voor stap de types van elektronische publicaties 
te definiëren die het voorwerp zullen zijn van wettelijk depot. 

 De technische bewaarinfrastructuur van de KBR maakt een ontsluitingsmodel op verschillende 
plaatsen mogelijk. Uitgevers kunnen bij de deponering van hun publicaties zelf (en per 
publicatie) kiezen of raadpleging ook op andere locaties mogelijk is. 

 Het proces en de onderhandelingen die moeten leiden naar een meer voldragen 
consultatiemodel, met toegang op meerdere plaatsen in België, ziet de KBR als een regionale 
vraag en regionale verantwoordelijkheid. 

3 VISIENOTA VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK 

Als verzamelplaats van alle kennis die wordt geproduceerd, is het wettelijk depot een motor voor de 
verdere ontwikkeling van de samenleving. Het is een goede zaak dat de KBR initiatief neemt om de 
wetgeving aan te passen en een digitaal zwart gat af te wenden. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek steunt 
dit initiatief volledig. Maar de concrete uitvoering van dit deponeringskader zien we op bepaalde vlakken 
anders: gedetailleerder, en meer binnen een samenwerkingsmodel. Deze nota licht onze ideeën toe, en 
vertolkt het standpunt van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek m.b.t. de organisatie van een digitaal 
wettelijk depot in België. 

Deze visie is geïnspireerd op de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, gesprekken en discussies in 
de vergaderingen van de stuurgroep, buitenlandse praktijkvoorbeelden, een online enquête bij 
individuele uitgevers van digitale boeken en periodieken, een eerste visie‐oefening van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en de visienota van de KBR. Dit voorstel is mee uitgewerkt door de directeuren van 
de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en werd in juli 2016 formeel bekrachtigd 
en goedgekeurd door de raad van bestuur van de vzw. We willen de dialoog hierover graag met de 
andere belanghebbenden in dit dossier verderzetten. 

3.1 EFFICIËNTIEWINST DOOR SAMENWERKING EN EXPERTISEDELING 

Zoals in veruit de meeste landen is het wettelijk depot ook in België de verantwoordelijkheid van de 
nationale bibliotheek. Het zou niet van goed bestuur getuigen om deze opdracht voor digitale publicaties 
te multipliceren en meerdere e‐depots te financieren voor dezelfde opdracht. Alle belanghebbenden in 
dit dossier zijn het erover eens dat de KBR ook voor het verzamelen en bewaren van digitale publicaties 
een centrale en coördinerende rol in de uitvoering inneemt. Ook de uitgevers zijn vragende partij voor 
één loket, waar ze zowel hun publicaties die op papier verschijnen als hun digitale publicaties kunnen 
onderbrengen. 

De zorg voor cultuur en erfgoed is in België echter een gemeenschapsbevoegdheid. Sinds 1970 
ontwikkelde zich in Vlaanderen een sterk uitgebouwd bibliotheeknetwerk. Verschillende 
erfgoedbibliotheken en ondersteunende en dienstverlenende organisaties zoals het Vlaams Instituut 
voor Archivering (VIAA) en Cultuurconnect nemen een belangrijke rol op in de duurzame bewaring en 
ontsluiting van ons digitale erfgoed. We vinden het belangrijk dat de ervaringen en expertise van deze 
organisaties worden aangeboord in de uitwerking van een digitaal deponeringskader. 

Ook onderwijs en onderzoek is in België een gemeenschapsbevoegdheid. Zowel in Vlaanderen als in de 
andere gemeenschappen zijn de universiteiten bij uitstek de plek waar onderzoekers werken: bronnen 
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bestuderen, literatuur nalezen, hypotheses testen, resultaten publiceren. Sinds een tiental jaar is de 
onderzoekspraktijk sterk digitaal gegrondvest en verzorgen de universiteiten een steeds vollediger 
digitale werkomgeving voor onderzoekers, van toegang tot de bronnen tot publicatie van de resultaten. 
Het digitale depot zal vooral in een onderzoekscontext gebruikt worden en dus vinden we het 
vanzelfsprekend dat de ervaringen en expertise van de universiteiten wordt aangeboord  in de uitwerking 
van een digitaal deponeringskader. 

Samenwerking en afstemming met de gemeenschappen zijn dan ook voorwaarden opdat de KBR een 
centrale rol in de organisatie van een digitaal depot zou kunnen opnemen. Een gezamenlijk project van 
de federale en regionale overheden, dat gebruik maakt van bestaande expertise en infrastructuur, biedt 
grote schaalvoordelen. Daarom stellen we voor dat de gemeenschappen worden betrokken bij de 
opmaak van het beleid van het deponeringskader en dat ze de KBR adviseren in de uitvoering ervan. 

Alleen via een breed gedragen beleid en dialoog over alle onderdelen en functionaliteiten van het 
depot kan dit project uitgroeien tot een voorbeeld van samenwerking over de beleidsgrenzen heen. 
Sommige onderwerpen zullen in deze dialoog permanente aandacht vragen, andere zullen eerder ad hoc 
en voornamelijk tijdens de opstartfase worden behandeld: 

 De aanpassing van het huidige wettelijke kader; 

 De selectie van elektronische publicaties die het voorwerp van wettelijk depot zijn; 

 De (bibliografische) ontsluiting en metadatering van de collectie; 

 De terbeschikkingstelling, de doorzoekbaarheid en het gebruik van de depotcollectie; 

 De beveiliging en het onderhoud van de digitale infrastructuur; 

 Strategieën en technieken rond data mining en andere aspecten van digital humanities; 

 Strategieën om de digitale publicaties duurzaam te bewaren. 

3.2 STUURGROEP ALS INSTRUMENT VOOR OVERLEG EN ADVIES 

Een structurele samenwerking gaat voor ons verder dan alleen de selectie van de digitale publicaties die 
gedeponeerd moeten worden. We vinden dat er een evenwichtig samengestelde stuurgroep moet 
komen die zich buigt over alle aspecten van het deponeringskader, op basis van een open uitwisseling 
van kennis, ervaringen en inzichten. De stuurgroep is een instrument om de betrokkenheid van alle 
cultuurgemeenschappen structureel in te bedden in de organisatie van het digitale deponeringskader. 

De stuurgroep brengt de belangrijkste stakeholders van een deponeringskader samen in één overleg‐ en 
adviesorgaan: 

 De KBR; 

 Relevante actoren uit de gemeenschappen (voor de Vlaamse erfgoed‐ en bibliotheeksector zijn 
dit in de eerste plaats de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek); 

 Uitgevers; 

 Aangevuld met vertegenwoordigers van de overheden en administraties of met (onafhankelijke) 
externe experten. 

De stuurgroep heeft als rol en mandaat: 

 Beleidsvoorbereidend werk: adviseren van de KBR m.b.t. inhoudelijke en zakelijke keuzes; 

 Inhoudelijke begeleiding op basis van kennis en expertise; 

 Opvolgen van de voortgang; 

 Evalueren van de resultaten; 

 Signaleren van opportuniteiten en nieuwe ontwikkelingen; 

 Netwerking en informatie‐uitwisseling. 

Daarnaast kunnen indien nodig ad hocwerkgroepen worden opgericht die de KBR ondersteunen in de 
uitvoering van het deponeringskader. 
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3.3 DUURZAAMHEID DOOR WETTELIJKE VERANKERING 

Uit het vooronderzoek blijkt dat alle belanghebbende partijen het erover eens zijn dat de digitale 
deponering wettelijk verankerd moet worden. Alleen een wettelijke regeling biedt voldoende garanties 
op naleving en duurzaamheid van het initiatief. Het initiatief voor een nieuwe en aangepaste 
depotwetgeving ligt in handen van de KBR en van de federale overheid. 

Deze wetsaanpassing gaat evenwel verder dan alleen maar het uitbreiden van de toepassingssfeer met 
digitale en online publicaties. Een wettelijke verankering is ook nodig voor: 

 Het organisatiemodel. De KBR stuurt het digitale deponeringskader aan, en beheert en 
organiseert het geheel in samenwerking met de gemeenschappen. De KBR geeft uitvoering aan 
het beleid zoals dit in de stuurgroep wordt vastgelegd. Via de betrokkenheid van de stuurgroep 
worden de cultuurgemeenschappen en andere stakeholders geïnformeerd over het functioneren 
van het depot. 

 Het consultatiemodel. We pleiten voor één consultatiemodel op meerdere plaatsen in het land 
(intra muros), zonder onderscheid tussen de KBR en de andere locaties. 

We stellen voor dat de stuurgroep een prominente rol krijgt in de aanpassing van de bestaande 
depotwetgeving en zich buigt over alle onderdelen en functionaliteiten van het depot. 

3.4 EEN DEPOT VAN DE TOEKOMST VEREIST AFSTEMMING 

Internationale richtlijnen raden aan om in de wetgeving de selectie van te deponeren elektronische 
documenten formaat‐ en mediumneutraal te definiëren. Dit moet ervoor zorgen dat de wet de tand des 
tijds doorstaat en kan overleven in de snel veranderende informatiemaatschappij. Zowel de KBR als 
wijzelf vinden het belangrijk om deze richtlijn te volgen. Het zou een gemiste kans zijn om bv. de 
archivering van websites en andere online publicaties bij voorbaat en voor onbepaalde tijd uit te stellen. 

Een brede definitie in de federale depotwetgeving mag daarentegen niet verhinderen dat er ook andere 
spelers een rol kunnen opnemen in de bewaring van het digitale Belgische erfgoed, ook los van een 
wettelijk depot. In andere landen zien we dat een digitaal wettelijk depot niet altijd de exclusieve 
verantwoordelijkheid is van de nationale bibliotheek, maar gedeeld wordt met bv. de archiefsector of 
met gespecialiseerde bewaarinstellingen die kennis en expertise hebben om specifieke types van digitale 
publicaties duurzaam te bewaren. Indien geopteerd wordt voor een bredere invulling van het wettelijk 
depot moet voorafgaand worden overlegd tussen de overheden en een bredere groep aan betrokken 
stakeholders. Een gezamenlijke visievorming omtrent definities (selectie) en taak‐ en rolverdeling is 
nodig wil men huidige en toekomstige (regionale) initiatieven niet fnuiken en dubbele investeringen 
vermijden. 

3.5 EÉN LOKET, MEERDERE TOEGANGEN 

Bibliotheken staan in tijden van informatisering en digitalisering onder druk om zichzelf steeds opnieuw 
uit te vinden. Zoekmachines als Google benadrukken de voordelen van fulltext doorzoekbaarheid van 
informatie. Onderzoekers en andere gebruikers van informatie zijn niet langer geneigd om nog 
omslachtige procedures te volgen in hun zoektocht naar kennis, noch om zich (ver) te verplaatsen. 

De achterstand die we in België hebben opgelopen met het uitblijven van een digitale depotwetgeving is 
dus een kans om een modern en performant organisatie‐ en consultatiemodel te ontplooien. Dit model 
evolueert mee met de bestuurlijke, maatschappelijke en technologische context waarin het depot 
functioneert. 
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Daarom mag het digitale depot geen doorslag zijn van het papieren depot waar de publicaties uitsluitend 
in de nationale bibliotheek ter beschikking worden gesteld. Om relevant te blijven en duurzaam te zijn, 
moet een digitaal deponeringskader tegemoet komen aan de veranderde verwachtingen van de 
gebruiker. Het vraagt een andere aanpak, met een centrale bewaarplaats die op meerdere plaatsen 
toegankelijk is. We pleiten nadrukkelijk voor één consultatiemodel, zonder onderscheid tussen de KBR 
en de andere locaties. 

In een enquête van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek constateren we dat er bij uitgevers een grote 
bereidheid is om meer plaatsen voor consultatie van het depot te voorzien dan alleen de KBR. Voor 
Vlaanderen zijn de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hiervoor het best geplaatst. 

3.6 EEN VEILIGE OMGEVING, MET RESPECT VOOR AUTEURSRECHTEN 

Een modern consultatiemodel betekent niet dat de digitale publicaties op internet kunnen circuleren, of 
vrij gedownload of afgedrukt kunnen worden. De beheerders van het depot moeten erop toezien dat het 
gaat om een strikt beveiligde intra muros ontsluiting, met respect voor de auteursrechten en de 
commerciële belangen van de rechthebbenden. 

Er is verder overleg nodig tussen de beleidsmakers, de uitgevers en de bibliotheeksector om dit model te 
concretiseren en de exacte voorwaarden en modaliteiten vast te leggen. We verwachten van de KBR dat 
ze een trekkende en coördinerende rol opneemt in dit overleg en zijn ervan overtuigd dat we, op basis 
van buitenlandse inspiratie, tot een evenwichtig en ruim gedragen model kunnen komen. De stuurgroep 
is het instrument bij uitstek om dit overleg op te starten. 

4 SAMENVATTING 

De KBR werkt de komende tijd samen met een externe jurist aan een voorstel voor aanpassing tot 
depotwetgeving en bijhorend uitvoeringsbesluit. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek vindt het belangrijk dat 
de volgende principes in de wet worden verankerd: 

 De Koninklijke Bibliotheek van België is de centrale spil, beheerder en uitvoerder van het 
(digitaal) wettelijk depot. Als coördinator van het geheel werkt ze (pro‐)actief en constructief 
samen met initiatieven uit de regionale erfgoed‐ en bibliotheeksectoren. 

 De structurele betrokkenheid van de cultuurgemeenschappen in de opmaak van het beleid 
van het deponeringskader wordt verzekerd via de oprichting van een stuurgroep, die zich buigt 
over alle aspecten en functionaliteiten van het depot. 

 Er wordt afgestemd met expertise en good practices die al in de regio’s aanwezig zijn m.b.t. het 
verzamelen, ontsluiten en duurzaam bewaren van digitale publicaties. Dubbele initiatieven 
worden vermeden. 

 De digitale depotcollectie wordt op één plaats opgebouwd en bewaard, maar op een beperkt 
aantal andere locaties op een sterk beveiligde manier ontsloten. Voor Vlaanderen gebeurt dit 
intra muros in de partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.  

 Het consultatiemodel biedt garanties voor de uitgevers en de auteurs om hun auteursrechten te 
vrijwaren. 
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JURIDISCH ADVIES 
 

Aan:         Sam Capiau  

  
Van:         Jürgen Vanpraet   

Datum:     2 maart 2016  

Betreft: 

O. Ref.: 1104 – wettelijk depot  

U. Ref.:  

 

  
 

 

Geachte heer Capiau, 

 

Ik verwijs naar onze vergadering van woensdag 24 februari 2016 met betrekking tot de vraag 

of het vanuit het oogpunt van de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid 

en de gemeenschappen mogelijk is om een systeem te ontwerpen waarbij digitale publicaties 

worden gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek van België (hierna: KBR) met het oog op 

de terbeschikkingstelling van deze publicaties in meerdere Vlaamse bibliotheken.  

 

In het besluit beantwoorden we concreet uw vragen, zoals deze zijn opgenomen onder de 

punten 3.1 ev. van uw Synthesenota van 22 februari 2016. 

 

* * * 

 

I. Bevoegdheidsverdeling inzake wettelijk depot en auteursrechten  

 

1. De federale overheid is bevoegd voor het wettelijk depot, d.i. de verplichting die 

overeenkomstig artikel 1 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij 

de Koninklijke Bibliotheek van België op uitgevers rust om de publicaties van alle aard, die 

vermenigvuldigd worden door middel van de drukkunst of van enige andere werkwijze, met 

inbegrip van de microfilms en documenten die verschijnen op numerieke of soortgelijke 

dragers en met uitzondering van de cinematografische procedés, in één exemplaar, te 

deponeren bij de Koninklijke Bibliotheek van België. 

 

Deze bevoegdheid ontleent de federale overheid aan artikel 6bis, §§1 en 2, 4° van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (hierna: “BWHI”) dat als 

volgt luidt: 

 

“§1. De Gemeenschappen en Gewesten zijn bevoegd voor het wetenschappelijk 

onderzoek in het raam van hun respectieve bevoegdheden, met inbegrip van het 

onderzoek ter uitvoering van internationale of supranationale overeenkomsten of 

akten. 
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§2. De federale overheid is evenwel bevoegd voor: 

 

[…] 

 

4° de federale wetenschappelijke en culturele instellingen, met inbegrip van hun 

onderzoeksactiviteiten en hun activiteiten van openbare dienstverlening. De Koning 

wijst deze instellingen bij in Ministerraad overlegd besluit aan. Het eensluidend advies 

van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen is vereist voor elke latere wijziging van 

dit besluit;” 

 

Volgens de Raad van State1 wordt aan de bevoegdheid van de federale overheid geen 

afbreuk gedaan door de toekenning van culturele bevoegdheden aan de gemeenschappen 

(artikel 127, §1, eerste lid, 1° en tweede lid, en artikel 130, §1, eerste lid, 1° en tweede lid 

van de Grondwet), inzonderheid wat betreft “het cultureel patrimonium, de musea en de 

andere wetenschappelijk-culturele instellingen met uitzondering van de monumenten en 

landschappen” (artikel 4, 4° BWHI en artikel 4, §1 van de wet van 31 december 1983 tot 

hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) en de “bibliotheken” (artikel 

4, 5° BWHI en artikel 4, §1 van de wet van 31 december 1983). 

 

Uit artikel 6bis BWHI, §§1 en 2, 4° BWHI vloeit aldus voort dat de federale overheid bevoegd 

is voor de aangelegenheden die betrekking hebben op de federale wetenschappelijke en 

culturele instellingen die door de Koning worden aangewezen, met inbegrip van de 

onderzoeksactiviteiten en de activiteiten van openbare dienstverlening van deze laatsten.  

 

Uit de omstandigheid dat artikel 1, 1°, b) van het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot 

aanwijzing van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen in uitvoering van 

artikel 6bis, §2, 4°, tweede zin BWHI de Koninklijke Bibliotheek van België onderbrengt bij 

de federale wetenschappelijke en culturele instellingen, volgt dat de onderzoeksactiviteiten 

en de activiteiten van openbare dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek van België 

ressorteren onder het toepassingsgebied van de federale overheid.  

 

De verplichting om publicaties te deponeren wordt door de Raad als onlosmakelijk 

verbonden geacht met de onderzoeksactiviteiten en de activiteiten van openbare 

dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek van België, ongeacht de publicatietechniek 

die werd gebruikt. 

 

2. Ter vrijwaring van de economische unie en monetaire eenheid is de federale 

overheid in beginsel ook alleen bevoegd voor de industriële en intellectuele eigendom (artikel 

6, §1, VI, vijfde lid, 7° BWHI). In de parlementaire voorbereiding van de BWHI wordt, ter 

verduidelijking van het begrip “industriële en intellectuele eigendom”, een opsomming 

                                                   
1 Advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 39.325/VR over een wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 
van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, 
teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers, Parl.St. Senaat, nr. 3 – 
806/2, 2. 
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gegeven van de op dat moment bestaande basiswetten inzake industriële eigendom, 

octrooien, modellen, merken en kwekersrecht “die samen met hun uitvoeringsbesluiten tot 

de uitsluitende bevoegdheid van de nationale overheid blijven behoren”.2 De algemene 

regels inzake industriële en intellectuele eigendom zijn zodoende een federale 

bevoegdheid.3  

 

3. Het uitbreiden van de depotverplichting die artikel 1 van de wet van 8 april 1965 aan 

uitgevers – en in voorkomend geval auteurs – oplegt naar digitale publicaties is aldus een 

aangelegenheid die behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid. Hetzelfde geldt 

voor het regelen van de raadpleging van deze publicaties en voor de aanpassing van de 

federale auteursrechtregelgeving die eventueel noodzakelijk zou kunnen zijn voor de 

terbeschikkingstelling van deze publicaties door de Koninklijke Bibliotheek van België aan 

sommige Vlaamse bibliotheken.  

 

4. De Vlaamse Gemeenschap is evenmin bevoegd om strafsancties of administratieve 

sancties op te leggen aan uitgevers of auteurs die een dergelijke depotverplichting niet 

zouden naleven. De gemeenschappen zijn immers enkel bevoegd om de niet-naleving van 

regels die ze uitvaardigen op grond van de eigen bevoegdheden te sanctioneren met 

administratieve of strafrechtelijke sancties. Overeenkomstig artikel 11 BWHI kunnen de 

decreten enkel binnen de grenzen van de bevoegdheden van de gemeenschappen de niet-

naleving van hun bepalingen strafbaar stellen en de straffen wegens die niet-naleving 

bepalen. Ook het opleggen van administratieve geldboetes is een accessorium van de 

materiële hoofdbevoegdheden van de gemeenschappen.4 

 

 

II. Samenwerkingsakkoord 

 

5. De omstandigheid dat de federale overheid bevoegd is om de wet van 8 april 1965 

uit te breiden naar digitale publicaties, om de raadpleging van deze publicaties te regelen en 

om in voorkomend geval de federale auteursrechtregelgeving aan te passen met het oog op 

de terbeschikkingstelling van deze publicaties door de Koninklijke Bibliotheek van België aan 

sommige Vlaamse bibliotheken, staat er niet aan in de weg dat de Koning – namens de 

federale overheid – en de Vlaamse Regering – namens de Vlaamse Gemeenschap –, 

eventueel samen met de andere gemeenschappen, een samenwerkingsakkoord over deze 

aangelegenheid kunnen sluiten, zoals bedoeld in artikel 92bis BWHI, waarvan §1, eerste lid 

luidt: 

 

“De Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten kunnen samenwerkingsakkoorden 

sluiten die onder meer betrekking hebben op de gezamenlijke oprichting en het 

                                                   
2 Parl.St. Kamer 1988, nr. 516/6, 136. Arbitragehof 21 juni 2000, nr. 76/2000, B.3.3. Zie M. JANSSENS en S. 
COOLSAET, “Een decretale regeling voor vindingen aan universiteiten. De Gemeenschappen/Gewesten 
bevoegd voor intellectuele rechten?”, TORB 2000-01, 404-412. 
3 Arbitragehof 21 juni 2000, nr. 76/2000, B.4.3 
4 GwH, nr. 52/2009, 19 maart 2009, B.6. Zie ook GwH, nr. 127/2000, 6 december 2000; GwH, nr. 150/2005, 
28 september 2005 en GwH, nr. 67/2006, 26 april 2007.  
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gezamenlijk beheer van gemeenschappelijke diensten en instellingen, op het 

gezamenlijk uitoefenen van eigen bevoegdheden, of op de gemeenschappelijke 

ontwikkeling van initiatieven.” 

 

Integendeel zelfs, het is ons niet duidelijk hoe de federale wetgever de voorgestelde 

hervorming zou kunnen doorvoeren zonder de medewerking van de Vlaamse 

Gemeenschap. Hoewel de federale overheid bevoegd is om de raadpleging te regelen van 

bij de KBR gedeponeerde digitale publicaties, is het haar immers niet toegestaan om 

eenzijdig verplichtingen op te leggen aan de Vlaamse bibliotheken die afhangen van de 

Vlaamse Gemeenschap. De terbeschikkingstelling van de digitale publicaties in de Vlaamse 

bibliotheken raakt noodzakelijkerwijze ook aan de bevoegdheid van de Vlaamse 

Gemeenschap voor de “bibliotheken” (artikel 4, 5° BWHI). In het kader van de praktische 

uitwerking van de terbeschikkingstelling zal de Vlaamse Gemeenschap bijvoorbeeld de 

nodige maatregelen moeten nemen met betrekking tot de werking en organisatie van de 

Vlaamse bibliotheken. Dergelijke maatregelen kunnen samen met de federale 

bevoegdheden het voorwerp uitmaken van een eventueel samenwerkingsakkoord. 

 

6. Met het oog op de moeilijke financiële situatie van de Koninklijke Bibliotheek van 

België kan bijkomend worden opgemerkt dat het de Vlaamse Gemeenschap overigens ook 

toegestaan is om de voorgestelde hervorming via een eventueel samenwerkingsakkoord 

gedeeltelijk te financieren. Zowel de federale overheid als de Vlaamse Gemeenschap zullen 

“op passende wijze” een inbreng moeten doen “in de lasten van de samenwerking”.5 Een 

samenwerkingsakkoord zal de lasten zo moeten verdelen “dat er geen wanverhouding 

bestaat tussen de financiële inbreng van de betrokken contracterende partijen en hun 

materiële bevoegdheden die daarbij in het geding zijn”6. In casu zal de Vlaamse 

Gemeenschap de voorgestelde hervorming dus mede kunnen financieren. 

 

Als enige beperking geldt evenwel dat de cofinanciering door de Vlaamse Gemeenschap in 

functie moet gebeuren van haar eigen bevoegdheid voor de “bibliotheken” (artikel 4, 5° 

BWHI). Het is de federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap immers niet toegestaan 

om het beleid te financieren dat buiten de eigen bevoegdheden valt, niettegenstaande het 

belang dat een overheid kan hebben bij het financieren van de bevoegdheid van een andere 

overheid. 

                                                   
5 Adviezen RvS, afdeling Wetgeving, nrs. 34.941/VR, 35.027/VR en 35.789/1/V van 11 maart 2003 over een 
voorontwerp van decreet van de Franse Gemeenschap, een voorontwerp van wet en een voorontwerp van 
decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de 
federale staat en de gemeenschappen betreffende de aanwending van 30% van de inkomsten uit de 
vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik ter aanmoediging van de schepping van geluidswerken 
en audiovisuele werken, ongepubliceerd. Zie ook advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 35.267/VR over een 
voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003, 
Parl. St. Vl. Parl., 2002-2003, nr. 1690/1, 77. 
6 Advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 44.897/VR/V, over een voorontwerp van wet houdende instemming 
met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de 
Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest over de bestrijding van het tabaksgebruik, 
ongepubliceerd. Zie hierover D. VAN EECKHOUTTE, F. VANNESTE, J. VAN NIEUWENHOVE en I. VERHEVEN, 
“Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling Wetgeving van de Raad van State (2007 en 
2008)”, T.v.W. 2009, afl. 2, 116.   
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7. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat het de federale overheid niet verboden is om 

via een samenwerkingsakkoord rechtstreeks de federale wet van 8 april 1965 en de federale 

auteursregelgeving aan te passen, op voorwaarde dat het federale parlement met het 

samenwerkingsakkoord instemt. Deze werkwijze heeft het voordeel voor de Vlaamse 

Gemeenschap dat de federale wetgever de bij samenwerkingsakkoord gewijzigde wetgeving 

niet meer eenzijdig kan wijzigen tijdens de geldingsduur van het samenwerkingsakkoord. 

 

De voorkeur van de afdeling Wetgeving van de Raad van State gaat evenwel uit naar een 

andere werkwijze, waarbij de partijen bij een samenwerkingsakkoord er niet voor kiezen om 

bestaande wetgeving rechtstreeks te wijzigen, maar zich beperken tot een engagement om 

elk voor zich de bestaande wetgeving aan te passen aan de doelstellingen van het 

samenwerkingsakkoord. Enkel zo wordt – in dit geval – de federale overheid de mogelijkheid 

gegund om zelf de middelen te kiezen om de wetgeving aan de doelstellingen van het 

samenwerkingsakkoord aan te passen.7  

 

 

III. Besluit  

 

8. Wat uw vraag onder 3.1 van de Synthesenota betreft of het mogelijk is om een 

digitale collectie (die bij de KBR wordt gedeponeerd) raadpleegbaar te maken op meerdere 

locaties door een stukje in de depotwetgeving toe te voegen dat stelt dat de digitale 

depotcollectie ook in een aantal andere bibliotheken raadpleegbaar is die afhangen van de 

Vlaamse Gemeenschap, is de federale wetgever bevoegd is om de raadpleging te regelen 

van bij de KBR gedeponeerde digitale publicaties. De federale overheid zal hiervoor evenwel 

noodzakelijkerwijze beroep moeten doen op de medewerking van de Vlaamse 

Gemeenschap. Het is de federale overheid immers niet toegestaan om eenzijdig 

verplichtingen op te leggen aan de Vlaamse bibliotheken die afhangen van de Vlaamse 

Gemeenschap.   

 

9. Wat uw vraag onder 3.1 betreft of het mogelijk is om meerdere bibliotheken aan de 

depotwetgeving toe te voegen en van het depot een collectieve bevoegdheid te maken,vergt 

een dergelijke hervorming een aanpassing van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 

                                                   
7 Advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 33.116/1 over een voorontwerp van decreet van het Vlaams Gewest 
houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op 
de inverkeerstelling (BIV) op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in de richtlijn 98/69/EG 
van 13 oktober 1998) of de aard van de inschrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit 
en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de 
voertuigen, ongepubliceerd. Zie ook advies RvS, afdeling Wetgeving, nr. 41.547/VR, over een voorontwerp 
van ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging 
van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de 
bodemsanering van tankstations, Parl. St. Br.Parl., 2006-2007, nr. A-362/1, 19-20 en adviezen RvS, afdeling 
Wetgeving, nrs. 52.324/AG/4 en 52.325/AG/4 over de voorontwerpen van decreet van het Waalse Gewest 
en van de Franse Gemeenschap houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse 
Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de artikelen 42 en 44 van het Internationale 
Kinderrechtenverdrag, ongepubliceerd. 
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hervorming der instellingen, die overeenkomstig artikel 4 van de Grondwet enkel kan worden 

aangenomen met een meerderheid van de stemmen in elke taalgroep en voor zover het 

totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee derden van de uitgebrachte stemmen 

bereikt. 

 

10. Wat uw vraag onder 3.2 betreft of het mogelijk is om een digitale collectie (die bij 

de KBR wordt gedeponeerd) raadpleegbaar te maken op meerdere locaties door een 

uitzondering aan de auteursrechtwetgeving toe te voegen (bvb. dat de KBR de digitale 

depotcollectie mag ‘doorgeven’ aan (nader te bepalen) andere bibliotheken, kan de federale 

overheid een dergelijke hervorming zowel door een aanpassing van de federale 

auteursrechtwetgeving als door een aanpassing van de wet van 8 april 1965 tot instelling 

van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België. 

 

11. Wat uw vraag onder 3.3 betreft of de omstandigheid dat in meerdere instellingen 

en op meerdere locaties toegang wordt verschaft tot een digitale depotcollectie het 

noodzakelijk maakt dat deze depotinstelling(en) publiek- of privaatrechtelijk als dezelfde 

instelling worden beschouwd en dat de deelnemende Vlaamse bibliotheken alzo verworden 

tot filialen van de KBR (en als regionale instellingen opgaan in een federale 

wetenschappelijke instelling), zijn wij van oordeel dat dit niet het geval is. In de voorgestelde 

hervorming zullen de Vlaamse bibliotheken, met instemming van de Vlaamse Gemeenschap 

en vanuit de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, samenwerken met de KBR, die 

optreedt vanuit de federale bevoegdheden inzake het wettelijk depot en de intellectuele 

eigendom. Het betrekken van de Vlaamse bibliotheken door de KBR, heeft niet tot gevolg 

dat de Vlaamse bibliotheken in ondergeschikt verband zullen staan tot de KBR.     

 

12. Wat uw vraag onder 3.4 betreft of het mogelijk is om een digitale collectie (die bij 

de KBR wordt gedeponeerd) raadpleegbaar te maken op meerdere locaties door deze wens 

te verankeren in een (al dan niet bestaand) Vlaams decreet, is voor de voorgestelde 

hervorming zowel de tussenkomst van de wetgever als de Vlaamse decreetgever vereist. De 

hervorming gebeurt bij voorkeur middels het sluiten van een samenwerkingsakkoord tussen 

de Koning en de Vlaamse Regering, dat vervolgens de instemming verkrijgt van de federale 

wetgever en de Vlaamse decreetgever.   

 

* * * 

 

Tot zover het advies. 

 

Indien u nog vragen of opmerkingen zou hebben, sta ik uiteraard graag te uwer beschikking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jürgen Vanpraet 
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Per e-mail 

 

 

Gent, 7 september 2016 

 

 
BETREFT: Vlaamse Erfgoedbibliotheek (advies) 
U. Ref.: Digitaal depot 
O. Ref.:  

 
 
Geachte heer, 
Beste Sam, 
 
 
 
1. 
Je vroeg mij, namens de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, juridisch advies omtrent de 
mogelijkheid van een decentrale terbeschikkingstelling van een digitale depotcollectie. 
 
Je vroeg mij deze mogelijkheid te bekijken vanuit een auteursrechtelijk perspectief. 
 
Je maakte mij eveneens het advies van Mr. Jürgen Vanpraet over van 2 maart 2016 die 
het een en ander vanuit grondwettelijk perspectief bekeken heeft. 
 
2. 
Laat mij vooreerst toe te stellen dat ik het niet geheel met confrater Vanpraet eens ben 
dat de depot regelgeving een uitsluitend federale bevoegdheid zou zijn. 
 
De depotverplichting wordt op vandaag nog altijd geregeld door de wet van 8 april 1965 
tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Deze wet 
voert een depotverplichting in en wijst de Koninklijke Bibliotheek van België aan als de 
plaats waar uitgevers hun publicaties dienen te deponeren. 
 
Deze wet dateert van 1965 toen er van enige staatshervorming nog geen sprake was en 
aldus de gemeenschappen en gewesten ook nog niet bestonden. Er bestond in 1965 dan 
ook logisch gezien geen enkele discussie over het feit dat de federale overheid de 
bevoegdheid had om het wettelijk depot te regelen en een instelling naar eigen keuze 
hiervoor aan te wijzen (in casu de Koninklijke Bibliotheek van België). 
 
Met de tweede staatshervorming van 1980, en meer specifiek de bijzondere wet van 8 
augustus 1980 tot hervorming van de instellingen werden de culturele bevoegdheden 
toegekend aan de gemeenschappen (art. 127 §1 lid 1, 1° en lid 2; art. 130 §1, lid 1, 1° en 

 



 

 

2° Grondwet) in het bijzonder wat betreft ‘het cultureel patrimonium, de musea en de andere 
wetenschappelijke-culturele instellingen (art. 4,4° van de bijzondere wet) en de bibliotheken (art. 4, 5° van de 
bijzondere wet). 
 
M.i. is het invoeren van een verplicht depot wel degelijk een culturele bevoegdheid (ter bewaring van het 
(Vlaamse) cultureel patrimonium) en aldus een gemeenschapsbevoegdheid. Het  Vlaams Parlement kan in die 
zin perfect aan een Vlaamse wetenschappelijke-culturele instelling en/of bibliotheek de organisatie daarvan 
toevertrouwen. 
 
Confrater Vanpraet verwijst in zijn advies naar artikel 6bis §2, 4° van de bijzondere wet van 1980 dat stelt dat 
de federale wetenschappelijke en culturele instellingen, met inbegrip van hun onderzoeksactiviteiten en hun 
activiteiten van openbare dienstverlening, onder de bevoegdheid blijven van de federale overheid. De 
Koninklijke Bibliotheek van België is inderdaad een dergelijke federale wetenschappelijke en culturele 
instelling. 
 
Dit betekent m.i. enkel dat uitsluitend de federale overheid bevoegd is om de organisatie van de Koninklijke 
Bibliotheek van België te regelen en aan de Koninklijke Bibliotheek bepaalde taken toe te vertrouwen. Een van 
deze toevertrouwde taken is de organisatie van het wettelijk depot. De gemeenschappen en de gewesten 
hebben geen zeggenschap over de Koninklijke Bibliotheek en kunnen haar dan ook evident geen taken of 
verplichtingen opleggen. 
 
Het advies van de Raad van Sate (nr. 39.325/VR van 16 december 20105) waar confrater Vanpraet naar 
verwijst, bevestigt enkel dat het uitsluitend aan de federale overheid toekomt om de werking van de 
Koninklijke Bibliotheek te regelen. Aangezien de Koninklijke Bibliotheek – op vandaag – een depottaak 
toegekend gekregen heeft, behoort dit volgens de Raad van State tot één van haar werkingsactiviteiten en kan 
de federale overheid deze taak uitbreiden naar andere publicatietechnieken. De Raad van State stelt echter 
nergens in dit advies dat depotregelgeving een exclusieve federale bevoegdheid is. 
 
M.i. staat het gegeven dat enkel de federale overheid bevoegd is voor wat betreft de werking van de 
Koninklijke Bibliotheek (en als onderdeel van de taken van de Koninklijke Bibliotheek een wettelijk 
depotorganisatie heeft toevertrouwd) er niet aan in de weg dat ook de gemeenschappen een (decretale) 
depotverplichting kunnen invoeren, en hiervoor een instelling die onder haar bevoegdheid ressorteert kan 
aanwijzen. 
 
Ik lees immers nergens in de Grondwet of in de bijzondere wet dat de regelgeving inzake een depot een 
exclusieve federale bevoegdheid is. Ik lees – nogmaals - enkel dat uitsluitend de federale overheid bevoegd is 
om de werking van de Koninklijke Bibliotheek te regelen. Dit zijn m.i. twee totaal verschillende aspecten. 
 
Alhoewel ik geen expert bent in grondwettelijk recht, lijkt mijn standpunt valabel genoeg om door een 
grondwetspecialist te laten verifiëren (en eventueel door confrater Vanpraet nog een tweede maal te laten 
bekijken). 
 
Indien mijn standpunt juist zou zijn, dan staat het de Vlaamse overheid evident vrij om een eigen Vlaamse 
depotregelgeving in te voeren en daar bvb de Vlaamse erfgoedbibliotheek als depotinstelling voor aan te 
wijzen. 
 
 
 



 

 

3. 
In de hypothese dat enkel de federale overheid bevoegd zou zijn om het wettelijk depot regelen, sluit ik mij 
aan bij het standpunt van confrater Vanpraet dat de federale overheid perfect samenwerkingsakkoorden kan 
sluiten met de gemeenschappen om dit wettelijk depot in concreto uit te werken. 
 
Het gegeven dat op vandaag de federale overheid het wettelijk depot uitsluitend heeft toevertrouwd aan de 
Koninklijke bibliotheek van België, sluit niet uit dat zij ook perfect andere instellingen (bijkomend) kan 
aanwijzen als depotinstellingen. Het komt immers – in het geval zij dus exclusief zou bevoegd zijn - aan de 
federale overheid toe om de spelregels van het wettelijk depot vast te leggen. Zo kunnen 
gemeenschapsinstellingen (zoals de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) als depotinstelling aangewezen worden. 
 
Wel is het zo – zoals confrater Vanpraet ook terecht aanhaalt – dat de federale overheid geen zeggenschap 
heeft over de werking van gemeenschapsinstellingen. Het aanwijzen van gemeenschapsinstellingen als 
bijkomende depotinstellingen kan dan ook in principe enkel mits voorafgaandelijk akkoord van de 
gemeenschappen, daar deze bijkomende taak een impact kan hebben op de begroting van die instelling. 
 
In ieder geval kan de federale overheid – in samenspraak met de Vlaamse Gemeenschap – perfect de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek als (bijkomende) depotinstelling aanwijzen. 
 
4. 
Wat het auteursrecht betreft – dat zonder enige discussie een federale bevoegdheid is – dient te worden 
gewezen op het feit dat het auteursrecht binnen de Europese Unie voor een groot deel geharmoniseerd is 
door verschillende Europese richtlijnen, in het bijzonder Richtlĳn 2001/29/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de 
naburige rechten in de informatiemaatschappĳ.  
 
Hierbij is het belangrijk om te wijzen op artikel 9 van de Richtlijn dat luidt als volgt: 

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan bepalingen betreffende met name octrooirechten, handelsmerken, 
rechten inzake tekeningen of modellen, gebruiksmodellen, topografieën van halfgeleiderproducten, 
lettertypes, voorwaardelijke toegang, toegang tot de kabel van omroepdiensten, de bescherming van 
nationaal bezit, vereisten inzake wettelijk depot, beperkende praktijken en oneerlijke concurrentie, 
handelsgeheimen, veiligheid, vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en persoonlijke levenssfeer, 
toegang tot overheidsdocumenten en het overeenkomstenrecht. 

 
Het auteursrecht (en de regelgeving dienomtrent) kan dus geen afbreuk doen aan de regelgeving inzake het 
wettelijk depot. De regelgeving inzake het wettelijk depot kan dus onafhankelijk opereren en kan in bepaalde 
omstandigheden prevaleren op het auteursrecht. 
 
5. 
Los daarvan kent het Belgisch auteursrecht de volgende uitzondering op het auteursrecht (vervat in artikel 
XI.190, 13° Wetboek Economisch Recht): 
 
Wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen : 
 
13° de mededeling, met inbegrip van de beschikbaarstelling van niet te koop aangeboden of aan 
licentievoorwaarden onderworpen werken die onderdeel uitmaken van de verzamelingen van voor het publiek 
toegankelijke bibliotheken, wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen, musea of archieven die niet het 



 

 

behalen van een direct of een indirect economisch of commercieel voordeel nastreven, hierin bestaande dat het 
werk, via speciale terminals in de gebouwen van die instellingen, voor onderzoek of privéstudie medegedeeld 
wordt aan of beschikbaar gesteld wordt voor individuele leden van het publiek; 
 
Dit is de zogenaamde intro muros uitzondering die aan bibliotheken en wetenschappelijke instellingen de 
toelating geeft om werken die onderdeel uitmaken van hun collectie via access points binnen hun gebouwen 
(digitaal) mee te delen aan bezoekers. 
 
De term ‘onderdeel uitmaken van de verzamelingen van’ de instelling kan uiteraard ruim geïnterpreteerd 
worden. Dit betekent niet noodzakelijkerwijze dat de instelling eigenaar van het werk dient te zijn. Zo zou de 
Koninklijke Bibliotheek de digitaal gedeponeerde publicaties kunnen verhuren of in bruikleen geven aan 
Vlaamse instellingen, dan wel kunnen deze digitaal gedeponeerde publicaties in mede-eigendom worden 
gehouden onder de Koninklijke Bibliotheek en de Vlaamse instelling. Zodoende maken deze digitale publicaties 
ook onderdeel uit van de verzameling van de Vlaamse instelling, en kan deze Vlaamse instelling de intra muros 
uitzondering aangrijpen om deze werken – onder de voorwaarden van de uitzondering – aan het publiek mee 
te delen. Uiteraard dient dit alles evident in onderlinge afspraak tussen de federale en Vlaamse overheid te 
gebeuren, doch dit is perfect organiseerbaar. 
 
Ik zie zodoende geen bezwaren op auteursrechtelijk vlak. 
 
6. 
Ik hoop u hiermee een afdoend antwoord te hebben gegeven. 
 
Indien u nog vragen zou hebben, aarzel niet die mij te stellen. 
 
 
 
Met oprechte hoogachting, 
 
 
 
 
 
Joris DEENE 
(joris.deene@everest-law.be)  
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