
Informatie Professional 2004 [8] 228

L een- en kopieaanvragen bij collegabibliotheken zijn

een klein maar belangrijk onderdeel van de dienst-

verlening van bibliotheken. Een klein deel: het totaal

aantal leen- en kopieaanvragen in het interbibliothecair

leenverkeer (IBL) bedroeg in Nederland in 2002 nog geen

miljoen. Dat lijkt een behoorlijk aantal, maar in perspectief

valt dat mee. Een middelgrote openbare bibliotheek heeft

in Nederland al snel een miljoen uitleningen per jaar en

een beetje universiteitsbibliotheek heeft in zo’n zelfde jaar

zeker twee miljoen pageviews in een elektronisch bestand

als Web of Science. Bij geen enkele grote bibliotheek neemt

het IBL meer dan enkele procenten van de lokale vraag

voor zijn rekening.

Toch is IBL belangrijk omdat het een oud, simpel maar

doeltreffend instrument is om lacunes in de collectie op te

vullen. Dat is handig voor beginnende en voor kleine bibli-

otheken, maar ook voor grotere: geen enkele bibliotheek

kan alles in huis hebben,1 en dan is IBL een handig middel

om via een andere bibliotheek toch over allerlei boeken en

artikelen te kunnen beschikken.

VIER GROTE SPELERS
Enige cijfers: in 2002 gingen in Nederland ongeveer

700.000 kopieaanvragen het land door, plus rond de

200.000 leenaanvragen. Sinds 1980 onderhoudt PICA het

NCC/IBL-systeem, waarin een kleine 600 bibliotheken

deelnemen. (Daarvan zijn ongeveer 100 wetenschappelijke

en openbare bibliotheken, 100 onderwijsinstellingen, 100

overheidsbibliotheken, 150 commerciële bibliotheken en

150 overige.) Dit NCC/

IBL-systeem neemt ruim de helft van de landelijke IBL-aan-

vragen voor zijn rekening, de andere helft komt bij de

bibliotheken binnen per e-mail, fax, DocuTrans, telefoon 

of als papieren aanvraag.

NCC/IBL kent een hoog honoreringspercentage, al jaren

rond de 90 procent (bron: Annual report OCLC/PICA

2002), onder andere door een handig doorplaatsings-

mechanisme.

Het IBL kent in Nederland vier grote spelers die met elkaar

meer dan 50 procent van het totale aantal IBL-aanvragen

verwerken. Ontvangen kopieaanvragen in 2002: NIWI

250.000, Bibliotheek TU Delft 140.000, Koninklijke 

Bibliotheek 60.000, Bibliotheek Wageningen 45.000

(gegevens van IBL-coördinator Johan Stapel, o.c. Rapport

Pleiade pag. 11).

De prijsstelling van de aan elkaar berekende tarieven was

in 2003 – kort samengevat – als volgt:

• per geleend boek: 3,20 euro;

• per geleverd artikel (t/m 7 pag.): 3,20/4,20 euro (elektro-

nisch/papier); elke extra pagina 0,45/0,60 euro.

RAPPORT PLEIADE
De afgelopen jaren was er nogal wat beroering rond het

IBL, met name over de kopieleveranties. Een van de uitin-

gen daarvan was de forse, schokkende, beleidswijziging die

de KNAW bij de grootste kopieleverancier in Nederland, de

bibliotheek van het NIWI (Nederlands Instituut voor

Wetenschappelijke Informatiediensten), doorvoerde

(‘afbouw van de documentleverantie’), maar ook de invloed

die de opkomst van de elektronische tijdschriften op de

kopieleverantie had is een belangrijke factor. 

Verder leefde er het idee dat de vier grote leveranciers en

de universiteitsbibliotheken in toenemende mate alleen

verantwoordelijk werden voor de kopie- en leenleveranties

omdat de commerciële en openbare bibliotheken zich als

leveranciers terugtrokken. Voeg daarbij de gehanteerde
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Forse prijsstijgingen voor kopieaanvragen 

DROOGT DE IBL-STROOM OP?

In 2004 zal er in het interbibliothecair leenverkeer (IBL) in Nederland veel veranderen: er

komt een prijsdifferentiatie (commercieel/niet-commercieel) en de tarieven stijgen fors. In

sommige gevallen is er zelfs sprake van meer dan een verdubbeling van de prijzen. Is hier

sprake van een inhaalactie bij de prijsstelling, moet het IBL marktconform gaan werken en

is er wellicht achterstallig technisch onderhoud? Een overzicht en een vooruitblik.

Kopieerstraat bibliotheek TU Delft
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tariefstelling in het IBL (niet-kostendekkend, met verschil

in prijs tussen leverantie in elektronische vorm en op

papier), en het zal duidelijk zijn dat er nogal wat te verhap-

stukken viel.

Daarom gaf het UKB (de bibliothecarissen van de universi-

teitsbibliotheken, van de KB en van het NIWI) begin 2003

opdracht het IBL te onderzoeken. Dat onderzoek werd tus-

sen april en augustus 2003 uitgevoerd door Maurits van

der Graaf van Pleiade BV. 

De doelstellingen van het onderzoek waren:

• inventarisatie van de huidige situatie in het IBL en de

wensen van de bibliotheken;

• opstelling van een functioneel programma van eisen voor

de optimalisering van de infrastructuur;

• opstelling van scenario’s voor een toekomstvast IBL.

TEGENGESTELD BELANG
Een moeilijke opdracht voor Pleiade-man Van der Graaf,

zo leek het. Tegengestelde belangen, een door de KNAW

verlamd NIWI, sterk op anderen leunende commerciële en

openbare bibliotheken en tegenstribbelende medische

bibliotheken: hoe is daar chocola van te maken? Van der

Graaf kwam na uitputtend overleg (83 respondenten!) in

oktober met een lijvig (98 blz.) maar leesbaar en helder

rapport, met – minstens zo belangrijk – duidelijke advie-

zen.2

Van der Graaf somt de volgende knelpunten op:

• Onbalans: er is een onbalans wat betreft artikelkopieleve-

ranties binnen het NCC/IBL-systeem: de UKB-bibliothe-

ken nemen tezamen 96 procent van alle artikelkopieleve-

ranties voor hun rekening, terwijl dit 20 jaar geleden nog

‘slechts’ 61 procent was.

• Kosten: de directe kosten per standaardlevering van één

artikelkopie bedragen voor een universiteitsbibliotheek

rond de 20 euro, voor een zwaartepuntbibliotheek rond de

15 euro en worden dus bij lange na niet gedekt door de hui-

dige tarieven van rond 3 à 4 euro. 

• Digitale tijdschriften: ruim tweederde van alle 15.000 peer-

reviewed academische tijdschriften is inmiddels in elektro-

nische vorm beschikbaar. Belemmeringen op het IBL-ver-

keer in de licentieovereenkomsten kunnen een belangrijke

bedreiging voor het huidige IBL-systeem vormen.

• Koppeling van het NCC/IBL-systeem aan het GGC: veel

bezitsgegevens staan onvolledig en/of verouderd in het

GGC.

Per punt geeft het rapport aan wat volgens de meeste

respondenten de mogelijke oplossingen zijn, waarbij soms

meerdere scenario’s geschetst werden. Enkele punten

sprongen er volgens Pleiade uit:

• een groeiend besef voor meer kostendekkende IBL-tarieven;

• makkelijker inleesprocedures voor de

NCC.

BESLUITEN UKB
De bibliothecarissen van het UKB kwa-

men in hun vergadering van 13 novem-

ber 2003 op grond van de aanbevelingen

van het Pleiade-rapport tot de volgende 

– hier samengevatte – besluiten:

1. Tariefsdifferentiatie en tariefsverhoging. Per 1 april 2004

wijzigt de basisprijs per leverantie (boek, artikel 1-10 pag.)

naar 6 euro voor non-profit en naar 12 euro voor profit-

bibliotheken.

2. Biomedische documentlevering. De holdings van de Zen-

tralbibliothek für Medizin (ZBM) worden geïntegreerd in

het NCC/IBL-systeem, ter ontlasting van het NIWI.

3. IBL uit digitale tijdschriften. De condities die gelden voor

levering uit gedrukte werken moeten ook van toepassing

zijn op levering uit digitale bestanden.

4/5. Catalogisering en IBL-toegang van elektronische tijdschrif-
ten. Alle UKB-bibliotheken verplichten zich hun digitale

tijdschriften in de NCC op te nemen.

UKB verzoekt OCLC/PICA om voor bestanden een in- en

uitleesprocedure voor de NCC te ontwikkelen.

PRIJSVERHOGING
Bij deze besluiten wordt de grote lijn van het Pleiade-rap-

port gevolgd: tarieven verhogen; prijsdifferentiatie invoe-

ren; streven naar eenvormigheid van catalogisering en

beschikbaarstelling van elektronische tijdschriften. 

Het meest in het oog springend is natuurlijk de in sommi-

ge opzichten zeer forse prijsverhoging in het IBL. Deze

prijsverhoging zal de onbalans in de leveranties niet recht-

trekken, maar er wel voor zorgen dat leveranciers beter

beloond worden voor hun diensten – ook al zullen ze er

nog altijd niet aan verdienen. 

GROTE BROER
Persoonlijk vind ik het teleurstellend dat het UKB vrij

makkelijk akkoord lijkt te gaan met een stille overname

van de NIWI-leveranties door ZBM. Onze grote Duitse

broer is nu blijkbaar bereid vele tienduizenden Neder-

landse aanvragen te gaan verwerken, maar wat als deze

partner een andere koers moet varen? Als Nederlandse

bibliotheken blijkbaar niet hun eigen broek op kunnen

houden, zijn er dan geen andere methodes te verzinnen

om hier iets aan te doen? Moeten de biomedische biblio-

theken bijvoorbeeld niet zelf wat meer geactiveerd wor-

den, of moet er op nationaal niveau voor dit probleem

wat meer aandacht komen?

Ook een gemiste kans vind ik het feit dat het UKB in

haar besluit niet rept over de licentieovereenkomsten

voor de elektronische tijdschriften, waar het rapport 

toch een paar interessante voorzetten geeft. Wat te 

denken van een clausule als in Zweden, waar men 

bij het afsluiten van de nationale licenties erin slaagde

om directe elektronische levering ten behoeve van IBL 

in overeenkomsten op te nemen. Wellicht een suggestie

voor het licentiebureau?

Nog een punt van kritiek is de schoksgewijze verhoging na

UKB-tarieven voor IBL per 1 april 2004

Non-profit organisaties Profit
Leen (per band) € 6 € 12
Kopie (1-10 pag.) € 6 € 12
Stuksprijs extra pag. € 0,60 € 1,20
Spoed € 12 € 24



Informatie Professional 2004 [8] 230

IBL IN 2014?
Zeker, deze forse prijsverhogingen zullen de

neerwaartse trend in het aantal IBL-aanvragen

versterken. Veel bibliotheken zullen de nieuwe

tarieven onverkort aan hun eigen gebruikers

doorberekenen. Ook het ‘shoppen’ en het

maken van individuele prijsafspraken zal zeker

in de begintijd opgeld doen. Maar ook de veel

grotere ‘bedreiging’ van de beschikbaarheid van

elektronische tijdschriften is natuurlijk geen

bedreiging, maar een groot gemak voor de

bibliotheekklanten, die de gewenste informatie

‘gewoon’ willen krijgen.

En het IBL bestaat zeker nog in 2014, al zal het

karakter ervan het komende decennium sterk

veranderen.

Noten

1. Al zal een service als boekdruk op aanvraag nu snel professionaliseren,

getuige een recent artikel in Wired (Gary Wolf: The Great Library of Amazo-

nia. In: Wired, Dec. 2003, www.wired.com/news/business/

0,1367,60948,00.html 

2. Maurits van der Graaf: Naar een toekomstvast interbibliothecair document-

leverantiesysteem, Amsterdam, [s.n.], 2003. Zie www.surf.nl/download/

Toekomstonderzoek_ibl.pdf.

Jos Damen is hoofd van de afdeling magazijn en leenverkeer in 
de UB Leiden.

jarenlang dezelfde prijzen. Stapsgewijs is beter, tenzij een

schokeffect gewenst is.

Het UKB deed aan de andere kant weer goed werk door het

prijsonderscheid voor papieren en elektronische leveran-

ties te schrappen en ook verder te zorgen voor weliswaar

verhoogde, maar heldere tarieven.

Is IBL nog wel nodig? Zelfs Ling Lung Women's Magazine (Shanghai,
1931-1937) is online beschikbaar (www.columbia.edu/dlc/linglung/)

Advertentie


