Samenwerkingsovereenkomst Nederlands Bibliografisch Centrum
Deze tekst (december 1999) is samengesteld op basis van de Samenwerkingsovereenkomst
NBC d.d. 22 april 1983, de Overeenkomst tot aanpassing van de
Samenwerkingsovereenkomst NBC d.d. 17 december 1991, afspraken tot aanpassing gemaakt
tijdens de vergadering van de commissie NBC van 26 augustus 1999 en door de Stuurgroep
NBC geaccordeerde aanpassingen betreffende geactualiseerde instellingsnamen en de
toetreding van de Vereniging Openbare Bibliotheken met ingang van 2004.
De Koninklijke Bibliotheek (KB), NBD/Biblion, het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), de
Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB), het Centraal Boekhuis bv (CB), de
Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), Boek.be en de Vereniging van Openbare
Bibliotheken,
hieronder aan te duiden als partijen, overwegende,
 dat het ten behoeve van het Nederlands cultureel erfgoed wenselijk is dat Nederlandse
publicaties verzameld worden en voor de toekomst bewaard blijven in de vorm van
een nationaal depot (Depot van Nederlandse Publicaties in de Koninklijke
Bibliotheek);
 dat ten behoeve van verspreiding van bibliografische informatie de samenstelling en
uitgave van een Nederlandse Bibliografie wenselijk is;
 dat het van grote betekenis is dat een goed samenspel ontstaat tussen instellingen van
belanghebbenden die nauw betrokken zijn bij de Nederlandse bibliografische
informatieverzorging, met name ook voor een economisch en financieel zo
verantwoord mogelijke opzet en dat bijgevolg gestreefd moet worden naar
samenwerking, coördinatie en, waar wenselijk en mogelijk, concentratie van het
desbetreffende werk van deze instellingen, waarbij belanghebbenden medebeslissen;
 dat het wenselijk is, dat partijen gezamenlijk in beginsel kunnen beschikken over de
kennis, die als gevolg van de samenwerking wordt vergaard;
 dat het wenselijk is dat de taak van beschrijving van publicaties en de publicatie van
die beschrijvingen geschiedt in het kader van de internationale samenwerking op het
terrein van de bibliografische informatie;
 dat het wenselijk is, dat alle partijen regelmatig bijeenkomen om de uitvoering en de
continuering van de samenwerkingsovereenkomst en de in dat kader afgesloten en af
te sluiten bilaterale contracten te bespreken;
 uitgaande van het 'Ontwerp voor een Nederlands Bibliografisch Centrum' van de
Commissie Bibliografisch Onderzoek uit 1979, dat in 1980 gefiatteerd werd door de
toenmalige Minister van Onderwijs en Wetenschappen en in 1983 resulteerde in de
oprichting van het NBC;
[en nader] overwegende
 dat door het zich terugtrekken van de overheid uit het samenwerkingsverband NBC
(brief OWB/CMI/99/21431 d.d. 19 mei 1999 aan Algemeen Bestuur KB) en doordat
daarnaast verschillende partijen (naams)veranderingen hebben ondergaan, het
wenselijk wordt geacht de samenwerkingsovereenkomst van 1983, gewijzigd in 1991,
opnieuw aan te passen;
zijn het volgende overeengekomen:
Definities
ARTIKEL 1
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Depot van Nederlandse Publicaties: het geheel van publicaties uitgegeven in het
Nederlandse taalgebied en in de Nederlandse taal daarbuiten, zoals dit ten behoeve van
het preserveren van het Nederlands cultureel erfgoed door de Koninklijke Bibliotheek
als nationale bibliotheek wordt verzameld en opgeslagen.

2. Nederlandse Bibliografie: het geheel van bibliografische beschrijvingen van
publicaties uitgegeven in het Nederlandse taalgebied en in de Nederlandse taal
daarbuiten, ongeacht in welke fysieke vorm dit geheel ter beschikking gesteld wordt
en uit hoeveel afzonderlijke onderdelen of derivaten het bestaat;
3. publicatie: elke uiting in schrift, beeld of klank dan wel combinaties daarvan, gedrukt
of digitaal, die op daartoe naar zijn aard bestemd materiaal is vastgelegd en ter
verspreiding verveelvoudigd;
4. vertegenwoordiger: een vertegenwoordiger of vertegen-woordiging van één der
partijen zoals nader geformuleerd in artikel 6, eerste lid;
5. stuurgroep: de stuurgroep bedoeld in artikel 6, eerste lid;
6. functionarissen: de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris, bedoeld in artikel 6,
derde lid;
7. commissie: de commissie NBC, als bedoeld in artikel 4.1.a en artikel 6.1.
Naam, duur en uittreding
ARTIKEL 2
1. Partijen sluiten een overeenkomst tot samenwerking en oprichting van het
samenwerkingsverband 'Nederlands Bibliografisch Centrum', hierna bij verkorting te
noemen NBC. Partijen wensen daarbij geen rechtspersoon in het leven te roepen.
2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het kalenderjaar van
ondertekening door partijen, alsmede de 5 daaropvolgende kalenderjaren.
3. Deze overeenkomst wordt aan het eind van de in het voorgaande lid bedoelde periode
beëindigd, indien partijen daartoe besluiten uiterlijk in het kalenderjaar voorafgaande
aan dat van de beëindiging, conform het gestelde in het voorgaande lid en met
inachtneming van het gestelde in artikel 11.
4. Blijft een besluit als bedoeld in het voorgaande lid uit, dan wordt deze overeenkomst
ongewijzigd voor onbepaalde tijd verlengd.
In dat geval kan iedere partij de deelname aan deze overeenkomst beëindigen door
schriftelijk hiervan mededeling te doen aan de andere partijen, alsmede aan de
voorzitter bedoeld in artikel 6, derde lid. Deze overeenkomst blijft dan bestaan tussen
de overgebleven partijen. Een partij die heeft opgezegd is gehouden met ongewijzigde
rechten en plichten te blijven deelnemen aan de projecten waarin zij participeert, en
wel tot het eind van het kalenderjaar, volgende op dat waarin is opgezegd, tenzij de
andere partijen hiervan ontheffing verlenen.
Doelstelling en taken
ARTIKEL 3
1. De doelstelling van deze overeenkomst is de bevordering van het Depot van
Nederlandse Publicaties en van het totstandkomen en verspreiden van bibliografische
informatie op het terrein van de Nederlandse Bibliografie.
2. Uit deze doelstelling vloeien de volgende taken voort die de partijen uitsluitend
gezamenlijk zullen behartigen:
a. het coördineren en, waar dat wenselijk en mogelijk is, het concentreren van
activiteiten die verband houden met de Nederlandse Bibliografie;
b. het bewaken van de toepassing van internationale en nationale normen op de
Nederlandse Bibliografie;
c. het onderhouden van internationale contacten.
Werkafspraken en contractuele voorzieningen
ARTIKEL 4
1. Partijen trachten het gestelde doel te verwezenlijken door:

1. Het instellen van een stuurgroep, met vertegenwoordigers van alle partijen, en
een commissie, met eveneens vertegenwoordigers van alle partijen, die een
meer uitvoerende taak heeft (zie artikel 6, eerste lid).
2. Onderlinge afspraken op lange termijn
 ten aanzien van het Depot van Nederlandse Publicaties en de publicatie
van de Nederlandse Bibliografie;
 ten aanzien van het ter beschikking stellen van financiële middelen
t.b.v. het NBC;
3. Coördinatie dan wel concentratie van activiteiten van partijen, waarbij de
daarbij behorende wederzijdse verplichtingen contractueel worden vastgelegd.
4. Het nastreven van samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
inzake het vervaardigen en de publicatie van onderdelen van de Nederlandse
Bibliografie.
2. Partijen verplichten zich ertoe bilaterale of multilaterale contracten, die zij sluiten met
andere partners in deze overeenkomst en die verband houden met de Nederlandse
Bibliografie, eerst ter advies voor te leggen aan de stuurgroep. Deze contracten
worden, mits met instemming van de partijen bij deze overeenkomst, beschouwd als
een nadere uitwerking van deze samenwerkingsovereenkomst.
3. Met inachtneming van de in artikel 3, tweede lid onderscheiden taken verplichten
partijen zich ertoe aangelegenheden, die verband houden met het Depot van
Nederlandse Publicaties en de Nederlandse Bibliografie niet buiten deze overeenkomst
te regelen met derden dan nadat de stuurgroep is gehoord.
4. Partijen verplichten zich ertoe activiteiten, die gevolgen kunnen hebben voor de
Nederlandse Bibliografie ter kennisneming voor te leggen aan de stuurgroep.
5. De stuurgroep zal tevens fungeren als commissie van bijstand van het International
Serials Data System Centrum Nederland.
6. Waar mogelijk werken partijen gezamenlijk met andere organisaties in binnen- en
buitenland samen om de in artikel 3 genoemde doelstellingen te verwezenlijken.
7. De partijen wenden gezamenlijk alle andere wettige middelen aan, die dienstig zijn
aan de in artikel 3 van deze overeenkomst genoemde doelstellingen.
Geldmiddelen
ARTIKEL 5
1. Partijen verplichten zich ter bestrijding van de kosten van de samenwerking tot het
betalen van een vaste jaarlijkse bijdrage. De vaste jaarlijkse bijdrage van de partijen
bedraagt 453,78 Euro. De Koninklijke Bibliotheek betaalt 2.268,90 Euro maar brengt
1.815,12 Euro in rekening bij het NBC voor het voeren van het secretariaat. Deze
bedragen kunnen door de stuurgroep aan het begin van ieder jaar worden geïndexeerd
op basis van het 'prijs-indexcijfer van de gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen, reeks met verlaagde weging voor medische verzorging en exclusief de
invloed van de wijzigingen in de indirecte belastingen en subsidies' (vastgesteld door
het Centraal Bureau voor de Statistiek; index 1983 = 100).
De inning en het beheer van de bijdragen worden nader geregeld.
2. Voor zover bij de verwezenlijking van het in artikel 4, eerste lid vermelde, financiële
belangen in het geding zijn, worden deze, met inachtneming van het in artikel 4,
tweede lid gestelde, geregeld in afzonderlijke bilaterale of multilaterale contracten
tussen de hierbij betrokken partijen.
Vertegenwoordigers
ARTIKEL 6
1. De partijen, uitgezonderd de Koninklijke Bibliotheek, wijzen ter uitvoering van deze
overeenkomst één vertegen-woordiger aan in de stuurgroep en één in de commissie

NBC. De Koninklijke Bibliotheek mag zich door meer personen (eventueel derden)
laten vertegenwoordigen. Partijen dienen bij verhindering van hun vertegenwoordiger
voor vervanging ter vergadering te zorgen.
2. De stuurgroep vergadert ter uitvoering van deze overeenkomst tenminste éénmaal per
twee jaar of zo vaak als de voorzitter dan wel twee partijen dit wensen. De voorzitter
kan zo nodig besluiten de besluitvorming door de stuurgroep schriftelijk te doen
plaatsvinden, in plaats van mondeling. De commissie NBC vergadert één of meer keer
per jaar.
3. De stuurgroep wijst uit zijn midden een voorzitter aan, evenals een vice-voorzitter, die
de voorzitter bij ontstentenis vervangt.
ARTIKEL 7
Het secretariaat van de stuurgroep berust bij de Koninklijke Bibliotheek.
Taken en bevoegdheden van de functionarissen
ARTIKEL 8
De voorzitter bereidt, ondersteund door de secretaris, vergaderingen voor als bedoeld in
artikel 6, tweede lid, onderhoudt externe contacten, en zorgt voor de uitvoering van de andere
taken die de stuurgroep hem opdraagt. Het secretariaat staat onder toezicht van de voorzitter.
Besluitvorming en stemmingen
ARTIKEL 9
1. Met uitzondering van de Koninklijke Bibliotheek heeft elk der vertegenwoordigers in
de stuurgroep één stem. De Koninklijke Bibliotheek heeft evenveel stemmen als het
aantal der overige partijen tesamen. De laatst bedoelde stemmen worden uitgebracht
door één, door de Koninklijke Bibliotheek aangewezen, lid.
2. De stuurgroep besluit met ten minste 2/3 meerderheid van de uit te brengen stemmen.
Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen welke van te voren op
de agenda zijn geplaatst, en indien meer dan de helft van het aantal
vertegenwoordigers aanwezig is.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij door een stemhebbende schriftelijke
stemming wordt verlangd.
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij unaniem anders besloten wordt.
5. Met uitzondering van de Koninklijke Bibliotheek kunnen vertegenwoordigers bij
verhindering van hun plaatsvervangers een andere vertegenwoordiger schriftelijk
machtigen hun stem uit te brengen.
6. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste alsmede het tweede lid, eerste volzin,
doch in afwijking van het aldaar in de tweede volzin bepaalde, kunnen in
spoedgevallen besluiten genomen worden door schriftelijke of mondelinge
raadpleging van de vertegenwoordi-gers buiten vergadering.
Toelating van nieuwe partijen en beëindiging van de overeenkomst
ARTIKEL 10
Derden kunnen met instemming van alle partijen toetreden tot deze overeenkomst. Dit houdt
een wijziging van de overeenkomst in.
ARTIKEL 11
1. Tot beëindiging van deze overeenkomst kan besloten worden, indien ten minste
tweederde van de partijen daartoe besluit.
2. Partijen blijven na beëindiging van deze overeenkomst gehouden op grond daarvan
aangegane verplichtingen na te komen, voorzover en voor zolang de redelijkheid het
gebiedt.
3. Een bij beëindiging van deze overeenkomst op grond van de verkregen bijdragen
ontstaan positief saldo wordt in evenredigheid met de hoogte van de door ieder

gestorte bijdrage onder de partijen verdeeld. Een eventueel negatief saldo wordt in
dezelfde verhouding over de partijen omgeslagen.
Geschillen
ARTIKEL 12
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst
dan wel nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht
door arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

