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HOOFDSTUK I:
Inleiding
Het interbibliothecair leenverkeer (IBL) is in het openbare bibliotheekstelsel een belangrijke vorm van
dienstverlening. Door IBL staat aan de klant, waar dan ook in het land woonachtig, de gehele Collectie
Nederland van openbare bibliotheken en die van de Universiteitsbibliotheken in Nederland ter
beschikking. Promovendi kunnen hierdoor hun proefschrift voor het grootste deel thuis maken.
Nieuwsgierige mensen kunnen hierdoor in hun - vaak zeer specialistische - literatuurbehoefte voorzien.
De grootste leeshonger kan tot in alle uithoeken van het land worden gestild.
In de Wet op het stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is opgenomen dat alle
bibliotheken in het stelsel, deelnemen aan IBL.
De landelijke digitale infrastructuur voor openbare bibliotheken maakt IBL technisch mogelijk.
Aanvankelijk voorzagen de Provinciale Bibliotheek Centrales met hun enorme achtergrondcollecties
hierin, later ook de PLUSbibliotheken (bibliotheken met een wetenschappelijke steunfunctie) met hun
HBO+ collecties. De PLUSbibliotheken zijn de linking pin naar de universiteitsbibliotheken.

De tijden veranderen
Het leesgedrag verschuift van print naar digitaal. Tegen deze achtergrond zien ook de openbare
bibliotheken het gebruik van nieuwe diensten van bibliotheken toenemen. Maar het leengedrag neemt af.
Collectiebudgetten voor aanschaf van fysieke werken nemen af, het aanbod van de digitale collectie
Nederland neemt toe. Collecties worden gevarieerder van samenstelling: soms kleiner, vaak
specialistischer en gekoppeld aan lokale wensen en programmering. Collecties worden in een aantal
gevallen gecentraliseerd, zoals de enorme CD-collectie van Muziekweb. We zien eenzelfde trend met
DVD’s, bladmuziek en buitenlandse romans.
Met het afnemen van het aantal uitleningen en de kleinere fysieke collecties, neemt het belang van IBL toe.
De Wet op het stelsel van bibliotheekvoorzieningen (Wsob), die op 1 januari 2015 van kracht werd, erkent
dit. In de wet is een aantal bepalingen aan IBL gewijd. Artikelen 10 (over het collectieplan), artikel 15
(over het interbibliothecair leenverkeer) en artikel 17 (over het ontwikkelen en beheren van de digitale
infrastructuur) geven in samenhang met elkaar het belang van IBL aan.

Uit de wettekst:
Artikel 10. Collectieplan
1. De Koninklijke Bibliotheek stelt elke vier jaar voor de deelnemers aan het netwerk, bedoeld in artikel
7, een gezamenlijk collectieplan vast.
2. Het collectieplan heeft tot doel samenhang te bewerkstelligen tussen de fysieke en digitale collecties
van de openbare bibliotheekvoorzieningen. Het biedt een kader voor het samenstellen en beheren
van de collectie door een voorziening.
3. De Koninklijke Bibliotheek stelt het gezamenlijk collectieplan vast in overeenstemming met
vertegenwoordigers van de lokale bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen.
Artikel 15. Interbibliothecair leenverkeer
1. Alle lokale bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen nemen deel aan het
interbibliothecaire leenverkeer.
2. Deelname aan het interbibliothecaire leenverkeer houdt in ieder geval in:
a. op verzoek van een lokale bibliotheek ter beschikking stellen van fysieke werken ten behoeve
van gebruikers van die bibliotheek;
b. op verzoek van een gebruiker doen van een verzoek als bedoeld in onderdeel a aan de daarvoor
in aanmerking komende bibliotheek; en
c. distributie van fysieke werken door provinciale ondersteuningsinstellingen.
Artikel 17 Uitvoering en beheerplan
1. Het in stand houden van de landelijke digitale bibliotheek door de Koninklijke Bibliotheek houdt in
ieder geval in:
a. ontwikkelen en beheren van de digitale infrastructuur.

In deze notitie wordt in hoofdlijnen de nieuwe inrichting van het IBL beschreven. Daarbij zal ook enige
achtergrondinformatie worden gegeven. Er wordt geen aandacht besteed aan de beschrijving van
processen, de gedetailleerde werking van systemen. Daarvoor is binnen het stelsel informatie
ruimschoots voorhanden.

HOOFDSTUK II:
IBL omschrijving
De wet geeft geen definitie voor Interbibliothecair leenverkeer. Maar op basis van de tekst van artikel 15
kan de volgende omschrijving worden geformuleerd:
Alle bibliotheken binnen het stelsel nemen verplicht deel aan IBL. Elke deelnemer levert op
verzoek van een andere bibliotheek fysieke werken en omgekeerd.
De bibliotheek vraagt op verzoek van de eigen gebruiker fysieke werken aan bij elke hiervoor in
aanmerking komende andere bibliotheek. Elke bibliotheek doet ook zijn best om te leveren.
De provinciale ondersteuningsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het transport, elk voor de
eigen provincie, en gezamenlijk voor het gehele land.

Afspraak 1 Collectieplan 2020-24: “Op grond van de Wsob is elke deelnemer aan het netwerk onderdeel
van het interbibliothecair leenverkeer (IBL). Dit betekent dat alle bibliotheken de eigen
bibliotheekcollectie integraal vind- en beschikbaar maken via de gezamenlijke catalogus (de NBC+) en
IBLV”.

Aanvullende, praktische afspraken zijn vastgelegd in de IBL-richtlijnen. Bibliotheken moeten zich aan die
richtlijnen houden. De laatste versie van IBL-richtlijnen is te vinden op de website van de
PLUSbibliotheken: www.plusbibliotheken.nl
In de loop van 2021 zullen de richtlijnen worden geactualiseerd.

HOOFDSTUK III:
De te onderscheiden transacties
Om praktische en organisatorische redenen worden de volgende vier soorten van IBL- transacties
onderscheiden:
1.
Provinciaal: het IBL tussen openbare bibliotheken binnen één provincie. In 2019 ging het om circa
1.600.000 transacties
2.
Landelijk: het IBL tussen openbare bibliotheken uit verschillende provincies. In 2019 betrof dit
circa 53.000 transacties
3.
UKB: het IBL tussen lokale bibliotheken en universiteitsbibliotheken. In 2019 ging het om ongeveer
6.600 transacties
4.
Muziekweb: het IBL tussen Muziekweb en lokale bibliotheken. In 2019 betrof dit circa 141.000
transacties.

NB. Omdat op het moment van deze herziene uitgave nog niet alle IBL cijfers 2020 beschikbaar zijn, wordt
hier gebruik gemaakt van de cijfers over 2019.

Ad 1)
Het betreft IBL-transacties geregistreerd binnen het bibliotheeksysteem (ILS) dat binnen een provincie
door openbare bibliotheken gezamenlijk wordt gebruikt én IBL-transacties tussen openbare bibliotheken
binnen een provincie die niet van hetzelfde ILS gebruikmaken. Deze laatste IBL-transacties worden sinds
mei 2019 geregistreerd via het nieuwe IBL-V (voorheen VDX).
Daarnaast is in het gezamenlijk collectieplan een maximumnorm vastgesteld voor de mate waarin
bibliotheken binnen een provincie via het IBL gebruik maken van elkaars collectie:

Afspraak 2 Collectieplan 2020-24: “Elke lokale bibliotheek is in staat om minimaal 95% van de fysieke
(klant)vraag uit het eigen verzorgingsgebied af te handelen op basis van de eigen collectie.”

Afspraak 10 Collectieplan 2020-24: “Van alle provinciale uitleningen moet 99,9% uit de provinciale
collectie kunnen worden afgehandeld. POI’s monitoren dit binnen hun provincie.

Er is maar één organisatie verantwoordelijk voor het transport, de betreffende Provinciale
Ondersteuningsinstelling (POI).
Vaststelling van de te hanteren tarieven voor onderlinge verrekening is de verantwoordelijkheid van het
gezamenlijke directieberaad van bibliotheken binnen een provincie.

Ad 2)
Het betreft IBL-transacties geregistreerd via het nieuwe IBL-V-systeem (voorheen via het NCC/IBL). De
gezamenlijke provinciale ondersteuningsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het transport; hiervoor
wordt met een landelijk opererende logistieke dienstverlener een contract gesloten die dit gehele
landelijke transport afwikkelt. De Stichting Kennisplatform PLUScollecties stelt de te hanteren tarieven
voor onderlinge verrekening vast, na consultatie van KB en VOB.

Ad 3)
Het betreft IBL-transacties tussen universiteitsbibliotheken en openbare bibliotheken geregistreerd via
het nieuwe WS-ILL (voorheen NCC/IBL).
Omdat universiteitsbibliotheken vanwege hun internationale gerichtheid niet meer werken met dezelfde
(nationale) digitale infrastructuur van openbare bibliotheken, is voor deze dienst een extra
systeeminspanning nodig. Dertien PLUSbibliotheken en twee provinciale ondersteuningsinstellingen
onderhouden deze systeemrelatie met de UB’en. Zij worden de bemiddelende bibliotheken genoemd. Het
transport gaat van de UB naar de bemiddelende bibliotheek via de post. Het transport van de
bemiddelende bibliotheek naar de vragende bibliotheek gaat als vermeld onder 1).
NB. Uiteraard kan de bemiddelende bibliotheek ook zelf de rol van vragende bibliotheek t.b.v. haar eigen
publiek/ klanten aannemen

De universiteitsbibliotheken stellen de te hanteren tarieven voor verrekening vast. In welke mate dit
tarief door de bemiddelende bibliotheken wordt doorberekend aan andere openbare bibliotheken, is de
verantwoordelijkheid van de bemiddelende bibliotheken, de Stichting Kennisplatform Pluscollecties
adviseert daarin.

Ad 4)
Muziekweb is de enige leverancier van cd’s met een geheel eigen tariefstelling. Voor het transport maken
ze gebruik van de transportsystemen die door de Provinciale
Ondersteuningsinstellingen (POI’s) innen de provincies en met de landelijk opererende logistieke
dienstverlener worden ingezet. Muziekweb stelt de hanteren tarieven voor onderlinge verrekening vast,
in afstemming met de Stichting Kennisplatform Pluscollecties.

HOOFDSTUK IV:
De systemen
Er zijn drie systemen waarmee de IBL-verzoeken worden afgehandeld:
1. IBL-V; via dit systeem worden alle IBL-verzoeken afgehandeld tussen alle openbare bibliotheken in
Nederland. Dus zowel binnen de provincies als tussen bibliotheken uit verschillende provincies;
uiteraard voor zover ze zijn aangesloten op de nationale infrastructuur. Het centrale deel van het
IBL-V-systeem maakt deel uit van de (nationale) digitale infrastructuur van openbare bibliotheken
en wordt aan alle openbare bibliotheken ter beschikking gesteld. De KB is verantwoordelijk voor het
onderhouden van dit deel van het systeem.
Het gedeelte dat onderdeel uitmaakt van het lokale bibliotheeksysteem is de verantwoordelijkheid
van de bibliotheken zelf, in overleg met hun leverancier.
2. WS-ILL; via dit systeem kunnen bemiddelende bibliotheken IBL verzoeken doen bij UB’en en speciale
onderzoeksinstellingen.
WorkFlowTool (Aura Portal); dit is het speciaal ingerichte instrument dat gebruikers van openbare
bibliotheken in staat stelt een aanvraag uit te zetten bij een bemiddelende bibliotheek voor materiaal
bij een UB of speciale onderzoeksinstelling. Ook dit systeem is gekoppeld aan de landelijke digitale
infrastructuur en valt onder de verantwoordelijkheid van de KB. Via dit systeem worden de
transacties afgehandeld die hierboven vermeld zijn (in hoofdstuk 3 onder 3).
3. Muziekweb heeft een geheel eigen systeem dat onder verantwoordelijkheid van de KB via de
nationale digitale infrastructuur aan de bibliotheken ter beschikking wordt gesteld.

HOOFDSTUK V:
Onderlinge verrekening; business-to-business (B2B)
Met het krimpen van subsidies en het toenemen van het aantal IBL-transacties neemt de behoefte aan
onderlinge verrekening toe. B2B-tarieven, tarieven die bibliotheekorganisaties onderling in rekening
brengen, zijn inmiddels een normaal verschijnsel geworden.
Voor de IBL-transacties tussen openbare bibliotheken binnen een provincie, bepaalt het provinciale
directie-overleg de tarieven.

Voor de IBL-v transacties tussen openbare bibliotheken die ieder in een andere provincie zijn gevestigd,
bepaalt het bestuur van de Stichting Kennisplatform Pluscollecties de tarieven na consultatie met KB en
VOB. Bij de aanvang van het hernieuwde IBL-v in 2019 is voor 2020 dit tarief vastgesteld op € 10,75 excl.
BTW (all-in, dus voor het leveren van het boek en het landelijke transport ervan). Het transport wordt
door SPN apart in rekening gebracht. Over 2020 is dat € 2,70 enkele reis. Voor de verrekening van IBL
wordt daarom in 2020 gerekend met € 8,05.
Voor IBL-transacties tussen universiteitsbibliotheken en openbare bibliotheken worden de tarieven
bepaald door het overleg van de gezamenlijke universiteitsbibliotheken.

Voor IBL-transacties tussen Muziekweb en openbare bibliotheken bepaalt het bestuur van Muziekweb de
tarieven na overleg met de Stichting Kennisplatform PLUScollecties.
Omdat alle bibliotheken BTW-plichtig zijn, (zij mogen de betaalde en ontvangen BTW verrekenen met de
belastingdienst), wordt het B2B-tarief bij voorkeur exclusief BTW weergegeven.

Muziekweb en de Universiteitsbibliotheken brengen hun transacties direct bij de afnemer in rekening.
Voor de transacties tussen de openbare bibliotheken onderling is een clearinghouse-constructie ingericht.
Het clearinghouse verrekent het verschil tussen wat bibliotheken landelijk aanvragen en leveren en het
draagt zorg voor de vereffening.
Bibliotheken die meer hebben geleverd dan ontvangen, krijgen achteraf een vergoeding. Bibliotheken die
meer hebben ontvangen dan geleverd, ontvangen na afloop een rekening. De gegevens hiervoor worden
ontleend aan het DWH. Over de periode 2020 zal als bron de IBL-V-data zelf gebruikt gaan worden. Het
clearinghouse wordt uitgevoerd door de Stichting Samenwerkende Provinciale
Ondersteuningsinstellingen (SPN).

Business2Consumer-tarief: een tarief gehanteerd door een bibliotheek voor het leveren van diensten en
goederen aan een gebruiker of een particulier. Het B2C-tarief wordt bij voorkeur inclusief BTW
weergegeven, omdat de gebruiker of de particulier de betaalde BTW niet kan verrekenen.

HOOFDSTUK VI:
Doorberekening aan de klant; business-to-consumer (B2C)
De bevoegdheid voor het bepalen van de klanttarieven ligt bij de directeur-bestuurder van de lokale
bibliotheekorganisatie. Hierbij worden in het land grote verschillen geconstateerd, variërend van de
volledige doorberekening aan de klant van het tarief dat de bibliotheek moet betalen tot het verlenen van
de IBL dienst aan de klant om niet. In het laatste geval beschouwt de bibliotheek het tijdelijk huren van
een item bij een collega als een normale collectie kostenpost, net als het kopen van een boek.

De Stichting Kennisplatform PLUScollecties heeft aan de bibliotheken geadviseerd het B2C tarief te
maximeren op € 5,=
Tarieven leveringen door bibliotheken (2020)

B2B Tarief
Landelijke leveringen door bibliotheken (inclusief
doorlevering van UB-materialen door bemiddelende
bibliotheken)

Excl. BTW
€ 10,75

Te verrekenen bedrag (€ 10,75 verminderd met de
kosten van € 2,70 enkele reis die SPN al voor het
transport in rekening heeft gebracht).

€ 8,05

Landelijke levering door Muziekweb Bibliotheken die
gratis uitlenen aan de klant kunnen een lumpsumafspraak (kwantumkorting) maken.

€ 2,64

Incl. BTW
€ 13,00

€ 3,20

Advies max
B2C tarief
€ 5,00

HOOFDSTUK VII:
Monitoring
Vanwege het te verwachten toenemende gebruik van IBL is het monitoren van de ontwikkelingen
(maatregelen en effecten daarvan) van groot belang.
De Stichting Kennisplatform PLUScollecties zal daarom jaarlijks alle IBL-ontwikkelingen in kaart brengen
voordat de Stichting nieuwe voorstellen indient voor tarieven, centraal te hanteren uitleentermijnen en
dergelijke. De Stichting zal voor de monitoring een werkgroep instellen met deelnemers uit verschillende
bibliotheken, KB, SPN en andere daarvoor in aanmerking komende instellingen. De landelijke afspraken
die de Stichting maakt, worden vastgelegd in de IBL-richtlijnen. Zoals ook vermeld op pagina vijf worden
deze richtlijnen in 2021 geactualiseerd.

