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Dankwoord

Deze handleiding is een initiatief van het
overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen.
Speciale vermelding verdienen hier An Renard
(Stadsbibliotheek Antwerpen) en Pierre Delsaerdt
(Universiteit Antwerpen – Opleiding Informatieen Bibliotheekwetenschap).
Bij de samenstelling verleenden ook Els Michielsen
(voormalig medewerker Culturele Biograﬁe
Vlaanderen), Bart Op De Beeck (Koninklijke
Bibliotheek van België) en de projectmedewerkers
van Erfgoedbibliotheken Vlaanderen hun
medewerking.
Dominique Allard (Koning Boudewijnstichting) gaf
professioneel advies over de juridische aspecten.
De Vlaamse Vereniging van Bibliotheek-, Archiefen Documentatiewezen nam de ﬁnanciering van de
druk voor haar rekening.

Mieke Lietaer is hoofd van de afdeling Catalograﬁe in de
Stadsbibliotheek Antwerpen.
Martine De Reu is coördinator van de bewaarbibliotheek
en conservator van de handschriften en kostbare werken
in de Universiteitsbibliotheek Gent.
Jan Pauwels is verantwoordelijk voor de collectievorming
en de publieke dienstverlening van de Koninklijke
Bibliotheek van België.
Dirk Van Eldere is de schenkingsverantwoordelijke van
de Universiteitsbibliotheek te Leuven.

Verantwoording

et overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen lanceerde in 2005 een nieuwe reeks handleidingen onder de titel
Armarium: publicaties voor erfgoedbibliotheken. De reeks
wil met concrete, doelgerichte en praktisch georiënteerde
teksten het werk van beheerders van bewaarcollecties in
bibliotheken ondersteunen.
Dit is het tweede nummer in de reeks. Het behandelt de
problematiek van schenkingen aan erfgoedbibliotheken.
Het initiatief hiertoe werd genomen door de stuurgroep
van het overlegplatform, en het thema vormt een eerste
invalshoek in een ruimere ambitie rond collectiebeleidsplannen. Een steekproef in 2004 (Lietaer 2004) wees uit dat
erfgoedbibliotheken in Vlaanderen zonder uitzondering
te maken hebben met schenkingen. Deze thematiek speelt
ook in verwante (bibliotheek)sectoren.
Schenkingen kunnen diverse vormen aannemen: van mankracht (vrijwilligerswerk), over onroerend goed (huizen)
tot roerend goed (ﬁnanciële ondersteuning, boeken). In
deze gids ligt de klemtoon op de problematiek bij het
schenken en ontvangen van publicaties in ruime zin, met
inbegrip dus van handschriften, prenten, oude drukken …
Speciﬁeke vraagstukken die gepaard gaan met de aanvaarding van archiefstukken en kunstvoorwerpen komen hier
niet aan bod. Evenmin is voor deze gids onderzoek gedaan
naar de gangbare procedures bij musea en archieven.
In bewaarbibliotheken zijn giften vaak van cruciaal belang
voor de collectievorming. Schenkingen bevatten dikwijls
waardevolle uitverkochte en zelfs unieke drukken en
kunnen ontbrekende en beschadigde werken vervangen.
Verder zijn de doubletten op hun beurt bruikbaar als ruilexemplaar of brengen ze bij verkoop geld op. Schenkingen
bieden soms zelfs een (gedeeltelijk) antwoord op het steeds
slinkende aankoopbudget. De verhoogde vraag naar elektronische informatie, het investeren in digitalisering en
e-depots, de stijgende prijs van de wetenschappelijke tijdschriften, en de steeds verder evoluerende automatisering
eroderen immers onvermijdelijk het boekenbudget van de
bibliotheken.

Goed gegeven!
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Goed anticiperen op het aanbod van schenkers is echter
niet vanzelfsprekend. Een eerste vereiste is dat er binnen de
bibliotheek zelf wordt nagedacht over het schenkingsbeleid.
In de ideale situatie zijn richtlijnen uitgeschreven en zijn
sjabloondocumenten beschikbaar om het schenkingsproces
in goede banen te leiden. Sinds het decreet van 200 is het
uitschrijven van beleidsplannen gemeengoed in de Vlaamse
(openbare) bibliotheekwereld. Dat geldt eveneens voor de
erfgoedsector. Toch heeft Vlaanderen duidelijk nog geen
echte traditie in het op papier zetten van procedures. Een
welomlijnd collectiebeleidsplan dat ook het schenkingsbeleid beschrijft, is meestal onbestaande. Tijdsgebrek en de angst
om zich op uitgeschreven richtlijnen vast te pinnen spelen
hier allicht een rol. Toch groeit het besef dat dit een gemis is.
Er bestaat onmiskenbaar een synergie tussen een goed
schenkingsbeleid en klantgerichtheid. Maar hoewel in de
bibliotheekwereld de klemtoon sinds jaren verschuift van
de collectie naar de klant, wordt de gebruiker zelden rechtstreeks opgeroepen om actief aan de collectieopbouw deel
te nemen.
Goede betrekkingen met derden zijn noodzakelijk om
schenkingen te krijgen. Het verzorgen van de rechtstreekse
contacten is essentieel in het schenkingsproces. Een doorgedreven schenkingsbeleid houdt troeven in voor de marketing van de bibliotheek. Belangrijk is de wijze waarop
de communicatie met de schenker wordt gevoerd, zodat
hij/zij goede ervaringen opdoet, ook al bestaat de kans dat
de bibliotheek het aanbod weigert.
Maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Het verwerken van schenkingen is zeer arbeidsintensief: vergeleken
met gewone aankopen moet heel wat extra werk worden
verricht. In deze handleiding wordt bekeken hoe deze nadelen kunnen worden beperkt.
Nauw verwant met schenkingen zijn permanente bruiklenen. De behandeling van bruiklenen vertoont raakvlakken met het fenomeen schenkers en schenkingen. Deze
handleiding bevat daarom ook een hoofdstuk over ‘bruikleenovereenkomsten’.

 Decreet van 3 juli 200 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid (Belgische Staatsblad 29 september 200)
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Schenkingen zijn een complexe materie waarbij een heleboel aspecten komen kijken. Dit tweede deel in de reeks
Armarium wil tegemoetkomen aan een concrete nood.
Het team dat aan deze handleiding heeft meegewerkt,
wordt in de beroepspraktijk dagelijks met schenkingen
geconfronteerd. Het theoretisch deel steunt voornamelijk
op Amerikaanse literatuur, maar wordt aangevuld met
praktijkvoorbeelden uit de realiteit in Vlaanderen. Om
de bruikbaarheid voor de erfgoedbibliotheken nog te
verhogen, zijn in dit boek enkele voorbeelddocumenten
opgenomen.

Verantwoording
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1

EIGENSCHAPPEN VAN SCHENKINGEN

1.1

Erfgoedbibliotheken en schenkingen

1.1.1

Deﬁnitie erfgoedbibliotheken

De Vlaamse erfgoedbibliotheken vormen een hybride groep. Sommige
zijn bewaarbibliotheken in strikte zin: de Stadsbibliotheek te Antwerpen, kloosterbibliotheken (Augustijnenklooster Sint-Stefanus te Gent,
Abdij van ’t Park te Heverlee …), enkele privébibliotheken (Bibliotheek
Stichting de Bethune te Marke, Stichting Van Caloen te Loppem …).
De grootste groep zijn bibliotheken die een bewaarcollectie beheren
die deel uitmaakt van een algemene collectie met nog andere opdrachten: universiteits- of hogeschoolbibliotheken, openbare bibliotheken,
musea of archieven. Ten slotte zijn er nog de bewaarbibliotheken die
behoren tot heemkundige kringen, uitgeverijen, overheidsorganisaties,
bedrijven…
De deﬁnitie van Ludo Simons uit 2005 biedt een bruikbaar uitgangspunt: ‘Een bewaarbibliotheek is een bibliotheek die een cultureel
en/of wetenschappelijk belangrijk documentair patrimonium van
geschreven, gedrukte, gedigitaliseerde en elektronische publicaties en
publicaties op andere dragers bewaart (en eventueel aanvult), beheert,
bibliograﬁsch ontsluit en (in mindere of meerdere mate) beschikbaar
stelt. Ook bibliotheken met slechts één of enkele van de hier genoemde
documentsoorten kunnen bewaarbibliotheken zijn. De bewaarfunctie
kan ofwel de uitsluitende opdracht van de bibliotheek zijn (bewaarbibliotheken stricto sensu), of een gedeelte van de opdracht van de
bibliotheek (bibliotheken die ook een bewaarcollectie beheren).’ 2
Wanneer de bibliotheek niet de kernopdracht is van de ontvangende
instelling, heeft dat soms gevolgen voor de schenkingen. Bibliotheekmateriaal dat samen met kunstwerken en archivalia aan musea en
archieven wordt geschonken, loopt bijvoorbeeld het risico om als minder belangrijk te worden beschouwd.
1.1.2

2

Simons, 7 & 9: ‘In het veld
van de – aldus gedeﬁnieerde –
‘bewaarbibliotheken’ bestaat,
zoals gezegd, een grote
diversiteit, zowel qua statuut
en beheersstructuur als qua
collectie, ontsluiting, toegankelijkheid enzovoort. De
bibliotheek die deze bewaarfunctie uitoefent, kan bovendien ofwel een zelfstandige
instelling of organisatie zijn,
of een deel van een instelling
of organisatie met een ruimere opdracht.’

3

Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief
en integraal lokaal cultuurbeleid (Belgisch Staatsblad
29 september 200) via
http://www.wvc.vlaanderen.
be/regelgevingcultuur/

Wetgeving

De juridische inbedding van de instellingen heeft implicaties bij
schenkingen. De diversiteit in de sector van de Vlaamse bewaarbibliotheken heeft tot gevolg dat deze instellingen, naargelang het type, aan
diverse wetgevingen onderhevig zijn. Het decreet lokaal cultuurbeleid
van 200 bevat de regelgeving voor de openbare bibliotheken.3 De
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Decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring
van een cultureel-erfgoedbeleid
(Belgisch Staatsblad 9 juli 2004)
via http://www.wvc.vlaanderen.
be/regelgevingcultuur/

5

Decreet van 9 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking (Belgisch
Staatsblad  oktober 2002) via
http://www.wvc.vlaanderen.
be/regelgevingcultuur/
‘Art. 2 .2o archiefwerking: een onderdeel van het beleidsveld cultureel erfgoed waarbij een culturele
werking wordt ontplooid op basis
van documenten die passen in de
traditie van archivistiek, uitgebreid
met de werking van de culturele
documentatiecentra en van de
culturele bewaarbibliotheken.’
Walterus, 3: ‘Het nieuwe
decreet van 9 juli 2002 … creeert mogelijkheden voor zowel
archieven als bewaarbibliotheken
en documentatiecentra. Hoewel
er een onderscheid bestaat tussen
archieven, documentatiecentra
en bewaarbibliotheken, wordt
in het decreet onder ‘archieven’
het hele veld verstaan, en dit om
een beleidsverbrokkeling of een
onvolledig beleid te vermijden.’

6

Ontwerptekst Decreet houdende
de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het
Vlaams cultureel-erfgoedbeleid:
Afdeling III. Het subsidiëren
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het instellen van een
decretaal depot: De doelstelling
voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek omvat volgende punten:
het afstemmen van het passieve
collectiebeleid van de verschillende partners; een actief collectiebeleid uitbouwen voor
Flandrica; expertise opbouwen en
verspreiden i.v.m. conservering
van het betrokken erfgoed; het
bibliograﬁsch ontsluiten van
erfgoedcollecties; het digitaliseren van erfgoedcollecties; het
inrichten van een digitaal depot;
het organiseren, meewerken aan
en ontwikkelen van communicatie- en publieksinitiatieven om
de zichtbaarheid van het veld van
Vlaamse erfgoedbibliotheken te
verhogen en expertise hierover
opbouwen.
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museumbibliotheken horen dan weer thuis onder het erfgoeddecreet
van 2004.4 De regelgeving voor bewaarbibliotheken en documentatiecentra, maar ook voor de kleine gespecialiseerde bewaarcollecties in
openbare bibliotheken, was tot op heden het domein van het archiefdecreet.5 Momenteel is een nieuw erfgoeddecreet in voorbereiding
waarin het archiefdecreet, het erfgoeddecreet en het decreet op de
volkscultuur geïntegreerd worden. In het nieuwe decreet wordt plaats
ingeruimd voor een landelijk netwerk voor erfgoedbibliotheken onder
de naam ‘De Vlaamse Erfgoedbibliotheek’.6
De juridische situatie van de universiteiten is onderwerp van speciﬁeke
wetgeving.7 Daarnaast beschikt ook de federale staat België over een
groot aantal collecties, waar vaak belangrijke delen van het Vlaamse
erfgoed worden bewaard, maar die uiteraard niet aan de Vlaamse
decreten inzake cultuur en erfgoed zijn onderworpen. Er is vooreerst
de Koninklijke Bibliotheek van België,8 maar daarnaast zijn er nog elf
andere federale wetenschappelijke instellingen die evenzeer ressorteren
onder het Federaal Wetenschapsbeleid,9 en de bibliotheken van de Federale Overheidsdiensten (FOD’s) met vaak zeer speciﬁeke collecties.0
De Belgische wetgeving is tevens van toepassing op bewaarcollecties
die toebehoren aan religieuze gemeenschappen, heemkundige kringen
of zelfs privé-instellingen met een vzw-structuur.
Wettelijk gezien bevinden de bewaarcollecties in bibliotheken zich
dus in een weinig eenvormige situatie. De aanpassing van het erfgoeddecreet belooft, althans voor Vlaanderen, vanaf 2008 wat meer klaarheid te brengen.
1.1.3

Praktijk in Vlaanderen

De traditie van schenkingen aan bibliotheken is oud, waarschijnlijk
zelfs even oud als de bibliotheken zelf. Dat deze traditie ook nu nog
voorkomt, werd in 996 treﬀend geïllustreerd door de grote bijdragen
van Bill Gates aan Amerikaanse school- en openbare bibliotheken:
In fact, Gates donated such a large amount to so many libraries that he
has generally been compared to Andrew Carnegie.
Ook in Vlaanderen zijn schenkingen belangrijk voor bibliotheken. In
2004 werd een beperkt onderzoek gevoerd naar het schenkingsbeleid
bij enkele Vlaamse bibliotheken.2 De twintig bevraagde instellingen
waren een willekeurige selectie uit de lijst van bewaarinstellingen in
de studie Bewaar(de)bibliotheken van Jeroen Walterus.3 De groep
bood een staalkaart van de verschillende types erfgoedbibliotheken:
 bedrijfsbibliotheek,  federale overheidsbibliotheek,  provinciale
bibliotheek, 5 gemeentelijke openbare bibliotheken, 2 hoger onderwijsbibliotheken, 3 klooster- en abdijbibliotheken,  speciale bibliotheek en  universiteitsbibliotheek, 2 museumbibliotheken, 2 archief-

De juridische situatie van de
UGent en van het Universitair
Centrum te Antwerpen wordt
geregeld door: Bijzonder decreet
betreﬀende de Universiteit Gent

2

Hoofdstuk 

instellingen ( stadsarchief,  rijksarchief) en  documentatiecentrum
(erfgoed- en volkscultuurvereniging). De grootte van de collecties
varieerde van 500 banden tot .000.000 banden. De algemene conclusie luidde dat alle instellingen zonder uitzondering, met schenkingen
te maken krijgen.
De frequentie van de schenkingen bleek erg variabel en werd omschreven
als: ‘af en toe’, ‘weinig’, ‘een randfenomeen’, ‘sporadisch’, ‘vooral in de lente’.
Uitzonderlijk kwamen regelmatige schenkingen voor. Uit deze steekproef
kon wel worden afgeleid dat de frequentie van de schenkingen nauw samenhangt met de schaalgrootte van de betrokken bibliotheek.
Precieze gegevens over de gemiddelde omvang van de schenkingen zijn
moeilijk te krijgen, ook al omdat vaak slechts een gering percentage van
het ontvangen materiaal in de collecties wordt opgenomen.
Verder in de tekst wordt regelmatig verwezen naar de bevindingen van
deze ‘steekproef 2004’.
1.2

en het Universitair Centrum
Antwerpen (Belgisch Staatsblad 29 juni 99) en: Bijzonder
decreet houdende opheﬃng
van het bijzonder decreet van
26 juni 99 betreﬀende de
Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen,
wat het Universitair Centrum
Antwerpen betreft (Belgisch
Staatsblad 6 juli 2003)

Typologie van schenkers en schenkingen

Schenkingen kunnen verschillende vormen aannemen: van ﬁnanciële
steun (voorbeeld ) tot onroerend goed (voorbeeld 2), van een krat met
boeken en tijdschriften tot vrijwilligershulp. Ook de omvang en de hoedanigheid van schenkingen kunnen sterk variëren: van één enkel boek
tot een fundamentele verzameling voor een bepaald vakgebied, van een
eenvoudige handgift tot een belangrijk legaat. De kleine gift bestaande
uit één of meerdere boeken, tijdschriften, cd’s …, komt het meeste voor.
Er bestaan ook allerlei mengvormen: collecties worden soms deels verkocht en deels geschonken aan eenzelfde instelling.
Voorbeeld :
In 2006 werd een groot bedrag gelegateerd aan
de Stad Ieper. ‘Een dame uit Geraardsbergen
die in oktober overleden is, heeft bij testament
beslist dat ze haar nalatenschap schenkt aan de
stad Ieper. Het gaat om een legaat van 600.000
euro …’ De voorwaarde is echter dat het geld exclusief aan de aankoop van boeken zal worden
besteed.4

Voorbeeld 3:
Baron van Gysel de Meise betaalde in 2004 de
rekening voor twee aankopen van de Koninklijke Bibliotheek op een Brusselse veiling. Het
ging om enkele oude drukken en twee vijftiendeeeuwse handschriften, een codex bestemd voor
het begijnhof van Herentals en een getijdenboek
in het Latijn en het Middelnederlands. Zij werden ingeschreven in een fonds op zijn naam.5

Voorbeeld 2:
De Koninklijke Bibliotheek van België verwierf in 990 bij legaat een huis in Brussel.
Het werd vervolgens verkocht en de opbrengst
wordt uitsluitend gebruikt voor uitzonderlijke
aankopen op het gebied van de muziek (partituren, drukken ...).

Voorbeeld 4:
Bestaat de ideale schenker? Het Penningkabinet
in de Koninklijke Bibliotheek van België kent
een markant voorbeeld. Marc Bar begon in 955
bronzen munten te verzamelen en hanteerde
daarbij een merkwaardig selectiecriterium. Hij
verzamelde uitsluitend wat het Penningkabinet
nog niet bezat. Na bijna een halve eeuw verzamelarbeid schonk hij in 2002 zijn collectie van
.373 munten uit de gehele antieke wereld (van

Eigenschappen van schenkingen
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Koninklijk Besluit van 8 april
2002 tot wijziging van het
Koninklijk Besluit van 9 juni
837 tot oprichting van de
Koninklijke Bibliotheek

9

Voor een overzicht met doorverwijsmogelijkheden, zie
http://www.belspo.be/

0 Voor een lijst met doorverwijsmogelijkheden van bibliotheken op federaal niveau, zie
http://www.bib.belgium.be, de
gemeenschappelijke catalogus
van de bibliotheken van de
federale overheidsdiensten.
Deelnemende bibliotheken:
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Economie, Filmarchief, Financien,
Justitie, Koninklijke Bibliotheek,
Kunstpatrimonium, Landbouw,
Mobiliteit en Vervoer, Musea
Kunst & Geschiedenis, Musea
Schone Kunsten, Museum
Midden-Afrika, Museum
Natuurwetenschappen, Muziekinstrumentenmuseum, Oorlog
en Hedendaagse Maatschappij, Personeel en Organisatie,
Rijksarchief, Sociale Zekerheid,
Volksgezondheid, Werkgelegenheid, Arbeid & Sociaal Overleg.


Norris, 45

2 Lietaer
3

Walterus, bijlage 6, 76-90

4 Lesage
5

Brussel deze week, 9 december
2004, 6

Spanje tot Afghanistan) aan de Koninklijke
Bibliotheek. Alsof dat nog niet volstond, heeft
hij ook nog de catalogus van zijn eigen collectie opgesteld en gepubliceerd in een vermaar-

de internationale reeks. Belgique. Bibliothèque
royale de Belgique. La collection de bronzes de
Marc Bar in Sylloge Nummorum Graecorum,
Brussel 2007.

Het onderscheid tussen aangezochte en spontaan aangeboden materialen heeft een weerslag op de verwerking. De eerste groep stelt
doorgaans weinig problemen en wordt verwerkt zoals de reguliere aankopen. Het is vooral de onverwachte schenking, in het bijzonder als ze
omvangrijk is, die voor problemen zorgt omdat uiteindelijk slechts een
relatief klein percentage toegevoegd wordt aan de collectie: According
to statistics, academic and research libraries add less than 25% of accepted
items. For a single item added, about ten items are determined to be unsuitable …6
In Vlaanderen worden geen statistieken gepubliceerd over de omvang
van schenkingen aan bibliotheken of over het percentage ervan dat opgenomen wordt in de collectie. Maar dat schenkingen een aanzienlijk
deel van de aanwinsten betekenen, kan wel worden gestaafd aan de
hand van enkele voorbeelden.
Voorbeeld :
Voor de monograﬁeën in de Stadsbibliotheek
Antwerpen loopt het aandeel van de gedoneerde materialen (uitgedrukt in titels) op tot meer
dan 75% van de jaarlijkse aanwinsten.7
Jaar

2001

2002

2003

2004

2005

2006

totaal

%

Aankoop

3.526

2.788

2.735

2.632

3.290

3.630

18.601

24,50

Schenkingen

8.407

6.118 10.432 10.578 10.949 10.875

57.359

75,50

totaal

11.933

75.960

100

8.906

13.167

13.196 14.239 14.505

Voorbeeld 2:
De Stadsbibliotheek Antwerpen nam in 2006
naar aanleiding van de verhuis van de Openbare Bibliotheek Antwerpen naar de nieuwe
Permeke-bibliotheek een deel van de collectie
over. De afdeling catalograﬁe noteerde de opname van 5.354 titels tegenover 5.993 doubletten. Dit stemt overeen met een selectie van 25
procent.

4

Voorbeeld 3:
De Centrale Bibliotheek van de Katholieke
Universiteit Leuven telt sinds het begin van
de jaren 990 het volume van de schenkingen die ontvangen worden en ook het aantal monograﬁeën dat in het voorgaande
jaar in de collectie is opgenomen. Onderzoek wees uit dat na de bezitscontrole niet
meer dan 5% van de monograﬁeën uit
schenkingen in de collectie is opgenomen.
Strengere selectienormen zijn verantwoordelijk
voor dit relatief lage percentage van opname.
Gemiddeld worden negenduizend volumes per
jaar opgenomen.
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Voorbeeld 4:
De Koninklijke Bibliotheek van België verwerkt jaarlijks drieduizend monograﬁeën uit
schenkingen: 3.336 in 2003, 3.257 in 2004, 3.325
in 2005. Het gaat steeds om een selectie uit een
ruimer aanbod. In het licht van het geheel van
aanwinsten (ongeveer 0.000 monograﬁeën en

3.000 tijdschriften door aankoop, ongeveer
23.000 monograﬁeën en 7.000 tijdschriften
door depot, ongeveer 3.000 boeken en tijdschriften door ruil) is de verwerving door
schenking er – verhoudingsgewijs – minder
belangrijk.8

Zoals men verschillende types schenkingen kan onderscheiden, kan
men ook spreken van types schenkers. Aan de ene kant zijn er die
mensen die geen emotionele band met de boeken hebben en er zich zo
snel mogelijk van willen ontdoen. De bibliotheek als vergaarbak van
in onbruik geraakte boeken? Aan het andere uiterste van het spectrum
bevindt zich de biblioﬁel, voor wie de privéverzameling een verlengstuk
is van zijn persoonlijkheid. Dit is bij uitstek het type schenker dat de
bestemming van zijn boeken wil beïnvloeden en die bijvoorbeeld eist
dat de collectie als geheel in het magazijn bij elkaar wordt geplaatst.
Sommigen hebben zelfs uitdrukkelijke wensen in verband met de
conservering (bijvoorbeeld verbod op tentoonstellen, fotograferen of
microﬁlmeren). Naast deze uitersten zijn er bijvoorbeeld ook nog diegenen die een collectie van een overledene aan de bibliotheek schenken
om op die wijze postuum een geliefde te eren.
Het is duidelijk dat omgaan met al deze types schenkers soms diplomatie vergt. Vooral het tactvol weigeren van een ongeschikt aanbod is
moeilijk. Dit morele dilemma van de bibliothecaris wordt in de literatuur als volgt omschreven: the greatest skill is the ability to inform the
donor in a humane way that most donated books wind up in the annual
book sale and, if not bought go from there to recycling or disposal.9
Steekproef 2004:
De bevraging in Vlaanderen wees uit dat bibliotheken in de eerste plaats met private schenkers
te maken hebben. Institutionele schenkingen
zijn minder gebruikelijk. De meest voorkomende motieven voor de schenkers waren
pensionering, de verhuizing naar een kleinere
woning of het overlijden van de partner of de
ouders. Zelden doet één persoon meerdere
keren een schenking. Indien wel, dan zijn
het vaak mensen die op een of andere wijze
een nauwe band hebben met de instelling of

de moederorganisatie: vaste leeszaalklanten,
mensen die professioneel aan de instelling
verbonden zijn, oud-studenten, enzovoort.
Een markant voorbeeld is de hotelier die systematisch de door hotelgasten achtergelaten
boeken aan de bibliotheek schenkt en aldus
voor een welkome aanvulling op de anderstalige collectie zorgt. Een ander type ‘vaste
schenker’ is de persoon die boeken koopt, ze
leest en ze dan meteen wegschenkt aan de 6 Korolev, 89-90
plaatselijke openbare bibliotheek.
7 Jaarverslagen Stadsbibliotheek
Antwerpen via http://www.
stadsbibliotheek-antwerpen.
be/

8 Zie de opeenvolgende edities
van het Jaarverslag van de
Koninklijke Bibliotheek van
België
9 Burgett, 3
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1.3

Vaak voorkomende nadelen

Voor de bibliotheek is een gekregen boek nog geen gratis boek. Het hele
schenkingsproces is zeer arbeidsintensief. Bibliotheekmedewerkers
moeten met de schenker in contact treden, het algemene schenkingsbeleid van de bibliotheek moet worden verduidelijkt, agenda’s op elkaar
afgestemd, vervoer geregeld, afspraken gemaakt, de goederen veilig
gestockeerd en gesorteerd, de catalogus nageplozen op doubletten, een
alternatieve bestemming voor de doubletten gezocht, vergelijkingen gemaakt met het eigen bezit om beschadigde exemplaren te vervangen, de
binderij ingeschakeld voor de restauratie van beschadigd werk, enzovoort. De tijd die het personeel besteedt aan het nakijken, catalogiseren
en verwerken van het geschonken materiaal kan dus behoorlijk oplopen. Naast de bijkomende arbeidstijd is de fysieke opslagruimte die nodig is voor de verwerking de meest nadelige factor bij schenkingen. Dit
verklaart uitspraken als It is worth it to accept a gift item in case its cost
is no more than about a quarter of the cost of acquiring and processing
a non gift…20 Het is dan ook zonder meer verbazend dat in de praktijk
toch ongeveer alles wordt aanvaard.
Steekproef 2004:
Bij navraag bleek dat Vlaamse bibliothecarissen het vaak moeilijk vinden om schenkingen
te weigeren. Vooral in de openbare bibliotheken is men geneigd om alles te aanvaarden.
Wel wordt meestal meteen, tijdens het eerste
gesprek, duidelijk gemaakt dat niet alles gecatalogiseerd zal worden. Een bibliotheek zond
een bedankbriefje waarin vermeld werd dat
de bibliotheek vrij mag beschikken over het
gegeven materiaal. In twee abdijbibliotheken,
waar het grootste deel van de schenkingen uit
nalatenschappen komen, was er eensgezindheid over het onbeperkt aanvaarden want ‘er
kan altijd een vondst in zitten, hoewel het
merendeel doubletten zijn’ en ‘we zijn vrij ermee te doen wat we willen’. Aan de schenkers

wordt niet uitdrukkelijk meegedeeld dat een
groot gedeelte niet in de collectie zal worden
opgenomen. Dit is geen probleem want ‘de
oorspronkelijke eigenaars zijn veelal overleden’
[sic]. Abdijbibliotheken hebben vaker dan andere bibliotheken te maken met institutionele
schenkingen, meestal omdat kloosters ophouden te bestaan en hun bibliotheken ter beschikking komen. Bij overige bibliotheken is er een
tendens om eerst te informeren naar de inhoud
van de schenking en eventueel bij de schenker
thuis een selectie te maken. Bij alle twintig ondervraagden worden de potentiële schenkers
enkel op mondelinge wijze ingelicht over de bibliotheekrichtlijnen. Uitgeschreven schenkingsprocedures zijn schaars in Vlaanderen.

Wat drijft bibliotheken ertoe om ongeveer alles aan te nemen? Een
belangrijke beweegreden is het verlangen om de goede relaties niet in
het gedrang te brengen en de kans te vrijwaren op de verwerving van
geschikter aanbod later. Weigeringen kunnen inderdaad gevolgen hebben op langere termijn. Zodra bij het publiek de perceptie ontstaat dat
schenkingen niet welkom zijn, duurt het algauw jaren om de beeldvorming bij te sturen en opnieuw een schenkingsbeleid op te starten.

6
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Daarom ook is een degelijke beleidsverklaring die ook de criteria voor
onaanvaardbare schenkingen beschrijft belangrijk. In hoofdstuk 2
wordt op dit onderwerp dieper ingegaan.
Een studie die uitging van het criterium ‘bruikbaarheid’ lijkt er op
te wijzen dat boeken uit schenkingen minder vaak geconsulteerd en
uitgeleend worden dan aangekochte exemplaren.2 Het te verwachten
gebruik kan, zeker in het geval van bewaarbibliotheken, echter een te
eng criterium zijn. Ook boeken die niet veel circuleren kunnen in de
toekomst van grote waarde zijn voor het onderzoek.
Een randfenomeen bij het omgaan met schenkers is de (on)rechtstreekse
vraag naar waardebepalingen. Vooral de beheerders van oude drukken worden, al dan niet op een verdoken wijze, geconfronteerd met
de vraag naar schattingen voor oude of kostbare boeken en biblioﬁele
drukken. In de beleidsverklaring (cfr. 2.2.) kan hierover een standpunt
worden ingenomen. Vanuit deontologisch oogpunt beperkt de bibliotheekmedewerker zich het best tot het doorverwijzen naar speciﬁeke
websites of publicaties. Het verlenen van gecertiﬁceerde waarderingen
behoort niet tot zijn/haar takenpakket.
De Rare Books and Manuscripts Section (RBMS), een afdeling van de
American Library Association (ALA), ontwikkelde een set van veelgestelde vragen. De tekst Your old books is onlangs herwerkt en op het
web te bekijken.22
Voor een waardebepaling kan men steeds doorverwijzen naar de website van de Belgische Beroepskamer van Antiquaren. Deze beroepsvereniging is aangesloten bij de International League of Antiquarian
Booksellers en groepeert een veertigtal antiquaren uit Antwerpen,
Brugge, Brussel, Gent, Luik, Leuven, Mechelen en Namen. (Zie http://
www.clam-bba.be/)
Reeds behaalde boekenprijzen kan men vinden via de gangbare
repertoria onder bibliothecarissen en boekhandelaren, zoals bijvoorbeeld American Book Prices Current of Jahrbuch der Auktionspreise
für Bücher, Handschriften und Autographen, en via het web, onder
andere via de volgende adressen:
http://www.choosebooks.com/ (Wereldwijde marktplaats die toegang geeft

tot tal van professionele boekverkopers voor tweedehandse, uitzonderlijke, antiquarische boeken, manuscripten en ephemera in velerlei talen.)
http://www.vialibri.net/ (Verzamelt resultaten van meer dan 5.000 antiquarische boekhandelaren.)
http://www.galaxidion.com/home/index.php (Site waar boekenliefhebbers op
een gestructureerde wijze de markt van het oude en uitverkochte boek
kunnen verkennen.)
http://used.addall.com/ (Database die het mogelijk maakt om 4 online
boekhandels tegelijk te doorzoeken.)
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20 Korolev, 89–90
2 Kairis
22 Your Old Books: ‘This guide
addresses some frequently
asked questions about rare and
older books and their values.
The answers are meant only
as general responses to these
questions, and many possible
exceptions are not described.
No attempt has been made to
identify or to evaluate individual books, nor does RBMS
have the resources to respond
to such requests. The appendix
lists online and print resources
for more information on the
questions covered.’ via http://
www.rbms.info/yob.shtml

http://www.eurobuch.com/ (Duitstalige metasearch voor 40 miljoen anti-

quarische en nieuwe boeken.)

http://www.antiqbook.be/ (De Europese site voor antiquarische en tweede-

handsboeken.)

http://www.auctionconsult.com/ (Site voor geabonneerden die veilingresul-

taten geeft en attendeert op komende verkopen.)

http://users.skynet.be/biobibdata/BioBibData_NL.html (BelEdiMar is een lijst

van alle edities gedrukt in België voor 80, die op de markt zijn/waren
sinds 200.)
http://www.chapitre.com/ (Franse site die de mogelijkheid biedt om naast
andere culturele goederen, ook Franse en buitenlandse boeken op te sporen.)
http://www.bibliopoly.com/ (Gespecialiseerde site voor het opzoeken van
antiquarische boeken. Raadpleegbaar in het Engels, Frans, Duits,
Italiaans en Spaans.)
http://www.livre-rare-book.com/ (Professionele site voor de verkoop van
tweedehandsboeken.)
http://www.biblioroom.com/ (Biblioroom is een website gewijd aan de online
koop en verkoop van oude boeken, uitverkochte boeken en tweedehandsboeken.)
http://www.bookﬁnder.com/ (Zoekmachine die prijsvergelijkingen mogelijk
maakt tussen meer dan 25 miljoen te koop aangeboden boeken bij
boekverkopers in 50 landen. Het is enkel mogelijk om in de talen Engels, Frans, Duits of Italiaans te zoeken.)
http://b-n.nl/ (Deze link leidt naar de homepagina van Burgersdijk &
Niermans Templum Salomonis, veilinghuis annex boekhandel te
Leiden.)
http://www.meemelink.com/ (Uitgebreide website van het Antiquariaat Jan
Meemelink in Den Haag, gespecialiseerd in botanische boeken en prenten.)
1.4

Nadelen minimaliseren

1.4.1

Verwerking beheersen

Grote onaangekondigde schenkingen zorgen voor een zware belasting
bovenop het reguliere werk. Een lage verwerkingsprioriteit blijkt bijgevolg een eigenschap te zijn van schenkingen.
De verhalen die dit illustreren zijn legio, zowel binnen als buiten Vlaanderen. Goede wil is er voldoende, maar middelen en mankracht ontbreken om de collecties te ontsluiten. In de Verenigde Staten is de aanpak
van deze hidden collections het thema van een focusgroep binnen de
ARL (Association of Research Libraries).23 Deze collecties blijven vaak
onontgonnen gebied. Met wat geluk zijn onderzoekers bekend met het
bestaan ervan en is het hun toegestaan om de verzameling op het rek
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te bekijken. In het andere geval wacht de collectie ergens, hopelijk in
goede bewaaromstandigheden, op ontsluiting.
Hoe kan men de negatieve aspecten van schenkingen onder controle
houden? Een primaire voorwaarde is een minimum aan planning. Om
het verwerkingsproces beheersbaar te houden, dienen op het moment
van de aanvaarding de andere betrokken diensten – zoals catalograﬁe,
binderij en opslag – te worden meegerekend bij het bepalen van een
tijdslimiet voor de verwerking. De benodigde tijd, ruimte, personeel en
de inzet van additionele diensten (verhuis, binderij …) dienen realistisch te worden geschat.
Steekproef 2004:
Eén instelling gaf expliciet aan dat de schenkin- te vermijden. Deze bibliotheek had grotendeels
gen, in tegenstelling tot vroeger, snel werden te maken met werk dat door auteurs na hun opverwerkt om het risico op dubbele bestellingen zoekingen werd aangeboden.

Idealiter zou elke schenking op voorhand met grote zorgvuldigheid
moeten worden onderzocht, om er zeker van te zijn dat de bibliotheek
de investering kan dragen en dat de intrinsieke waarde van de schenking opweegt tegen de vereiste inspanningen. Om verrassingen te vermijden is een onderzoek bij de schenker thuis, vanaf een donatie van
meer dan 300 banden, raadzaam. Eventueel kan afgesproken worden
om ter plaatse een eerste selectie te maken.
In de praktijk moet de bibliotheek echter vaak snel een beslissing nemen in verband met het al dan niet aanvaarden. Het is dan alleszins
zinvol om tijdens een gesprek de motieven van de schenker te leren
kennen. Achtergrondinformatie helpt bij het beoordelen van de geschiktheid voor de bibliotheek.
Bij het overbrengen moet de nodige aandacht worden besteed aan de
volgorde van opstelling. De extra tijd die dit vergt bij de verhuis wordt
nadien ruimschoots vergoed, zeker als het een omvangrijke collectie
betreft. Door elkaar gehaspelde aﬂeveringen van tijdschriften, reeksdelen die her en der verspreid zijn geraakt, bezorgen de bibliotheekmedewerkers heel wat beslommeringen die vermeden konden worden
door een zorgvuldige overbrenging. Natuurlijk is dit van weinig tel als
er wanorde heerst op de plaats van herkomst. Het komt voor dat bibliotheken een beroep mogen doen op verhuishulp binnen het grotere verband van hun moederinstelling. Met wat geluk heeft het personeel een
grote expertise opgebouwd in het verhuizen van boeken. Professionele
verhuizers van bibliotheken zijn ook een optie, maar het bijhorende
dure prijskaartje zal worden afgewogen tegenover de baten.
Soms, bijvoorbeeld wanneer boeken mogelijk aangetast zijn door
schimmels of ongedierte, moet ook een tijdelijke quarantaine worden
overwogen, opdat besmetting van de andere collecties in de magazijnen
wordt vermeden.
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23 ARL Special Collections Task
Force via http://www.arl.
org/collect/spcoll/

Voorbeeld:
De Stadsbibliotheek Antwerpen aanvaardde
in 994 een grote collectie van het Ministerie
van Nationale Opvoeding, voorheen de pedagogische bibliotheek van het ministerie. Het
deel dat aan Vlaanderen werd toegewezen (ca.
300.000 volumes) werd inderhaast opgesteld in
een voormalige politiekazerne in AntwerpenNoord. De boeken en tijdschriften werden her
en der over een tiental grote en kleine lokalen

verspreid. Het heeft jaren geduurd om heel de
schenking na te kijken. Twee tijdelijke medewerkers werden gedurende twee jaar aangeworven om de collectievormer bij te staan. De tijd
die besteed moest worden aan de wedersamenstelling van reeksen en tijdschriftenjaargangen
was aanzienlijk. Tot op heden werden na selectie
ca. 2.000 titels opgenomen in de collectie van
de Stadsbibliotheek.

Het versnellen van de opname door over te schakelen op een beknopte
titelbeschrijving (notering van auteur, titel, plaats van uitgave, uitgever
en jaar van uitgave) behoort ook tot de mogelijkheden.
Voorbeeld:
De Koninklijke Bibliotheek kreeg van de Académie royale de médecine tijdens de jaren
980 een omvangrijke collectie overdrukken,
soms met opdracht, van artikelen uit de 9de
en 20ste eeuw. Zij illustreren een aantal fundamentele doorbraken in de geneeskunde en

zijn dus erg relevant voor onderzoek naar de
geschiedenis van de wetenschappen. Nadat ze
jaren onverwerkt in een magazijn zijn opgeslagen, worden ze sedert 2006 beknopt gecatalogiseerd (zonder onderwerpsontsluiting).

Het overnemen van de bijhorende (steekkaarten)catalogus is zeker een
aanrader. Steeds vaker bestaat er een elektronische catalogus. Dan kan de
afweging worden gemaakt tussen de meerkost voor het converteren van
de records naar de eigen databank en het aanpassen van deze beschrijvingen, en de arbeidstijd die het stuksgewijs invoeren van de titels zal vergen.
Voorbeeld :
In 2006 nam de Stadsbibliotheek een deel van
de bibliotheek van het Antwerpse OCMW over.
Deze bibliotheek was ook al partner van het
netwerk Anet. Voor het bibliotheekdeel dat
de Stadsbibliotheek overnam, werden de beschrijvingen omgezet naar een voorlopig genreplaatskenmerk. Voor de catalograﬁe-afdeling
bestond het werk er nog in om de records na te
kijken, eventuele doubletten te schrappen en
de voorlopige plaatskenmerken te vervangen
door deﬁnitieve als het exemplaar werd opgenomen. Een belangrijke tijdswinst!

20

Voorbeeld 2:
In 99 werd tussen de vzw Paters Dominicanen van Oost-Vlaanderen (gevestigd te Gent)
en de Universiteit Gent een overeenkomst getekend. In deze overeenkomst werd bepaald
dat de dominicanen hun historische bibliotheek in bruikleen geven aan de UGent voor
30 jaar, eventueel verlengbaar met eenzelfde
periode. De overeenkomst bevat de clausule
dat ook de catalogussteekkaarten onderwerp
uitmaken van de deponering. Ondertussen
zijn deze steekkaarten, samen met de catalogi
van andere religieuze en seculiere instellingen
in Gent, elektronisch raadpleegbaar via www.
cageweb.be.
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Voorbeeld 3:
De Koninklijke Bibliotheek verwierf ongeveer
3.000 oude drukken en 30.000 boeken uit de
9de en 20ste eeuw van de Kapucijnen uit Leuven. De verzameling was door een geautomatiseerde catalogus ontsloten en de bestaande

1.4.2

catalogusrecords werden geconverteerd naar
de KBR-catalogus. De boeken staan afzonderlijk opgesteld in de magazijnen en behielden
zelfs hun oude signaturen (voorafgegaan door
de letters CAP).

Organisatie en personeel

De schenkingsverantwoordelijke dient sterk vertrouwd te zijn met de
eigen collectie, de noden van de klanten nu en in de toekomst, de antiquariaten, de boekhandel, de collecties van andere bibliotheken, en ook
de juridische implicaties bij schenkingen.
Stafmedewerkers die zich uitsluitend met schenkingsbeleid bezighouden, zijn uiterst zeldzaam in Vlaanderen.
Voorbeeld :
De Centrale Bibliotheek van de KULeuven is
een uitzondering. Daar coördineert een wetenschappelijk gevormde medewerker al jaren
het schenkingsproces. Een kleine afdeling (in
totaal twee voltijdse eenheden, aangevuld met
vrijwilligers) houdt zich uitsluitend met de
verwerking van de schenkingen bezig.

Voorbeeld 2:
De Koninklijke Bibliotheek beschikt eveneens
over een dienst Schenkingen, die bestaat uit
twee voltijdse personeelsleden en wordt gecoordineerd door een wetenschappelijk medewerker.

In de academische bibliotheken in de Verenigde Staten onderscheidt
men drie manieren om de schenkings- en ruilactiviteiten te organiseren.24 Uit een artikel van 980 blijkt dat niet minder dan 57% over een
aparte dienst voor deze taken beschikt, 3% heeft zelfs de luxe van twee
aparte diensten. Deze centraal georganiseerde schenkings- en ruilafdelingen functioneren als een onderdeel van het departement Collectievorming. De schenkingsbibliothecaris rapporteert in regel direct aan de
collectievormer. Gemiddeld worden deze werkeenheden bemand door
één professionele bibliothecaris en twee bibliotheekassistenten, aangevuld met vrijwilligershulp en halftijdse studentenjobs. Naarmate de
schaalgrootte van de bibliotheek toeneemt, worden de functies sterker
gecentraliseerd. Er zijn diverse argumenten die pleiten voor een aparte
dienst: het personeel bouwt expertise op in het omgaan met schenkers
en wordt zeer vertrouwd met het aangeboden materiaal, waardoor op
termijn de eﬃciëntie verhoogt. Bovendien zijn deze medewerkers goed
geplaatst om zich op de hoogte te stellen van de wetgeving in verband
met schenkingen van cultureel goed.

24 Kovacic, 59–6
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Goedardus, Joannes, Metamorphosis naturalis, ofte: Historische beschryvinghe vanden
oirspronck, aerd, eygenschappen ende vreemde veranderinghen der wormen, rupsen,
maeden, vliegen, witjens, byen, motten ende diergheljicke dierkens meer,
3 v., Middelburgh [c.1662–1667]
© Stadsbibliotheek Antwerpen
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1.5

Aantrekken van gewenste schenkingen

Het al dan niet bewust aantrekken van giften kan op passieve of actieve
wijze. ‘Passief ’ houdt in dat de bibliotheekcollectie an sich als aantrekkingspool voor schenkers fungeert. Tentoonstellingen en rondleidingen
die de uitstraling van de bibliotheek versterken, kunnen dit eﬀect in
de hand werken. Vaak lijkt het een vanzelfsprekend gebeuren: speciale
collecties promoten zichzelf en moedigen potentiële schenkers aan om
geschikt materiaal aan te brengen.
Voorbeeld :
De Koninklijke Bibliotheek organiseerde in
februari en maart 992 een tentoonstelling
met een selectie uit een schenking van 2.700
bijzondere boeken en handschriften door de
Antwerpse arts en mecenas Ludo baron van
Bogaert (897–989). Er werd ook een catalogus
gepubliceerd, zie P. Cockshaw, G. Colin, e.a.,
De schenking baron van Bogaert : een keuze van
honderd stukken, Brussel 992
Voorbeeld 2:
De Koninklijke Bibliotheek organiseert geregeld
concerten waarbij partituren uit de eigen collecties worden uitgevoerd. Vaak gaat het daarbij om partituren die werden verworven door
schenking.
Voorbeeld 3:
Vanaf Erfgoeddag 2007 (zondag 22 april) tot
5 augustus 2007 liep in de Stadsbibliotheek
Antwerpen de tentoonstelling Metamorphosis
naturalis, in het kader van ‘O dierbaar Antwerpen’. Via deze tentoonstelling werd de
bruikleen van een collectie dierenboeken van
de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
aan de Stadsbibliotheek in het licht gezet. De
naam van de tentoonstelling werd ontleend
aan één van de werken uit de verzameling.

Afﬁche
Metamorphosis naturalis, tentoonstelling in het kader van
‘O dierbaar Antwerpen’, 2007
© Stadsbibliotheek Antwerpen
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Onderzoek in de Verenigde Staten wees uit dat ongeveer de helft van
de bibliotheken een actief aanmoedigingsbeleid heeft, vaak steunend
op de vriendenkring van de bibliotheek of op de website.25 Door goed
te informeren over de door de bibliotheek gehanteerde procedures
rond schenkingen, kan de zichtbaarheid van de instelling voor haar
doelgroep worden vergroot. Dit kan al heel eenvoudig door in de kennismakingsbrochure van de bibliotheek een paragraaf op te nemen over
de schenkingsmodaliteiten, met de contactgegevens van de verantwoordelijke in de bibliotheek voor bijkomende inlichtingen. Of er kan een
aparte pagina worden voorzien op de website. Er zijn heel wat, vooral
Angelsaksische, voorbeelden te vinden.26 (Zie ook hoofdstuk 2.2.3)
Het oprichten van een vriendenkring is een andere optie, die echter
aanzienlijk wat tijd kan vragen van het kaderpersoneel.

Webpagina van de Universiteit
van Oregon
http://libweb.uoregon.edu/
colldev/cdpolicies/gift.html
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Vignet van het Bestendig Dotatiefonds
© Stadsbibliotheek Antwerpen

Voorbeeld :
Het Bestendig Dotatiefonds voor de Antwerpse Stadsbibliotheek en het Museum PlantinMoretus bestaat sedert 905 en is een vereniging die volledig is gericht op het mecenaat.
Door middel van de jaarlijkse bijdragen van
haar leden kan deze vriendenkring regelmatig het patrimonium van deze twee stedelijke
instellingen verrijken met bijzondere aankopen die vervolgens geschonken worden.
Daartegenover staan enkele voordelen voor
de leden.27
Voorbeeld 2:
De vzw Vereniging van Antwerpse Biblioﬁelen,
een vriendenkring van het Museum PlantinMoretus, is geen mecenaatsorganisatie, maar
heeft vooral wetenschappelijke doelstellingen.
Door de uitgave van het tijdschrift De Gulden
Passer (923–) wil de vereniging de uitstraling
van het Museum vergroten.

Voorbeeld 3:
In 982 werd aan de Universiteit Leuven de
vereniging Vrienden van de Universiteitsbibliotheek opgericht. In ruil voor een bijdrage
en steun voor projecten genieten de leden
heel wat voordelen, zoals gratis gebruik van
de faciliteiten van de universiteitsbibliotheek,
uitnodigingen voor tentoonstellingen, korting
op uitgaven van de Centrale Bibliotheek en het
gratis abonnement op de nieuwsbrief Ex oﬃcina. Dit tijdschrift, dat in 2007 aan zijn twintigste jaargang toe is, bericht over de collecties
van de Centrale Bibliotheek en over nieuwe
schenkingen.

25 Drummond, 40, Johnson,
68: There is great variety of
features and approaches. Most
pages are aimed at potential
donors and encourage donations. Gift pages generally
include information on whom
to contact in the library, where
and how to deliver material,
statements on gift acceptance
and collection policies, information on how libraries treat
and process donations, brief
discussions of income-tax
deductions, and links to informational pages provided by the
Internal Revenue Service. A
few libraries have gone a step
further and provided information and/or links for the
university development oﬃce,
examples of book plates, speciﬁc information on ﬁnancial
donations and bequests, and
lists of titles donated or purchased with donated monies.

Voorbeeld 4:
De vzw Vrienden van de Koninklijke Biblio- 26 http://faculty.msmary.edu/ﬁtzgerald/donations.htm; http://
theek treedt op als mecenaatsvereniging voor
libweb.uoregon.edu/colldev/
aankopen die buiten de klassieke ﬁnanciecdpolicies/gift.html; http://
ringsmogelijkheden van de Koninklijke Bibliolibrary.shu.edu/donation_
guidelines.htm; http://www.
theek vallen. Zie F. Vanwyngaerden, Vijfenarc.losrios.edu/~library/donatwintig jaar maecenaat van de Vrienden van
tion_policy.htm; http://www.
de Koninklijke Bibliotheek Albert I, 969–994,
library.csuhayward.edu/policies/lib_gift_policy.htm
Brussel 994.
http://www.dbrl.org/about/
policy/admin-2-775.html
http://www.ci.pasadena.ca.us/
library/collection.asp

27 http://www.stadsbibliotheekantwerpen.be/
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Verder kan men proberen goede vriendschappelijke contacten uit te
bouwen met plaatselijke bedrijven, uitgevers, academici, instellingen
enzovoort. Samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen en
overeenkomsten voor deponering op vrijwillige basis kunnen het resultaat zijn.
Voorbeeld:
De Stadsbibliotheek Antwerpen sloot de laatste jaren enkele samenwerkingscontracten af
met andere instellingen. In ruil voor bewaring en beschikbaarstelling deponeren Heemkunde Vlaanderen, de Stad Antwerpen en de

Provincie Antwerpen vrijwillig hun uitgaven.
Stichting Lezen en het VCM-Contactforum voor
Erfgoedverenigingen vzw staan hun bibliotheekcollecties af die niet meer actueel zijn.

Een permanent aandachtspunt bij alle vormen van openbare contacten is de professionele manier om met dit aspect van het werk om te
gaan en zo negatieve public relations te vermijden.28

28 Bybee, 9–20
29 http://www.monument.
vlaanderen.be/portaal/nl/
krant/krantzoeker.html:
‘Onze collectie, die zowat
honderd titels omvat en gedurende jaren werd bij elkaar
gesprokkeld, is echter nog
verre van volledig. Van een
aantal tijdschriften ontbreken
nog enkele of meerdere nummers of jaargangen. Sommige
reeksen ontbreken volledig,
andere zijn ons wellicht
niet eens bekend. Vandaar
deze oproep tot al wie ons
kan helpen deze collectie te
vervolledigen. Wij doen een
beroep op personen of instellingen die in het bezit zijn
van losse nummers of volledige jaargangen van Belgische
architectuurtijdschriften, en
deze als schenking, in ruil
of tegen betaling wensen af
te staan aan de Bibliotheek
Monumenten en Landschappen.’

Steekproef 2004:
Er werd gepeild naar de wijze waarop men in
Vlaanderen actief schenkers aantrekt. Een derde van de bevraagden bleek hier toch op een of
andere manier werk van te maken. Dit gebeurt
bijvoorbeeld via het tijdschrift van de vriendenvereniging, waarin de schenkingsvoorwaarden
besproken worden. Een archief moedigde studenten aan om een exemplaar van hun verhandeling te bezorgen. Een openbare bibliotheek
overwoog om in de toekomst via het gemeentelijk informatieblad schenkers aan te trekken.
Andere instellingen verklaarden dat ze vooral
via het onderhouden van persoonlijke contacten en het tonen van interesse de mogelijkheid
tot donatie van waardevolle schenkingen probeerden te vrijwaren. Ook werd het onderhouden van goede contacten met andere en grotere
instellingen met het oog op het ontvangen van
doubletten genoemd. In de bevraagde groep
was er niemand die tot dan toe de website aanwendde voor het aantrekken van schenkingen.
Enig speurwerk op het web leert dat er wel uitzonderingen op deze regel bestaan. Zo werd het
web ingezet om te zoeken naar speciﬁek materiaal, in casu architectuurtijdschriften.29

Voorbeeld:
De campusbibliotheek Arenberg (KULeuven)
gebruikt haar webpagina voor een echte verwervingspolitiek, voor zowel materiële als ﬁnanciële
ondersteuning. Voor een substantiële gift mag
ook een zekere return worden verwacht. 30

30 http://www.wbib.kuleuven.
be/print.php?node=52
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SCHENKINGSBELEID

2.1

Ruimer kader: collectiebeleidsplan

In feite zijn schenkingen enkel waardevol als ze tegemoet komen aan
het gevoerde collectiebeleid: to have value they should ﬁt into the library
mission statement and collection development policies.3
Maar zoals eerder vermeld is het in de praktijk vaak moeilijk om
ongeschikte schenkingen te weigeren.32 Daarom moet in het collectie3
beleidsplan van de bibliotheek een luik voorzien worden voor het
32
schenkingsbeleid.
Het schenkingsbeleid maakt integraal deel uit van het collectiebeleidsplan omdat het een onderdeel is van het aanwinstenbeleid.
Het collectiebeleidsplan omschrijft de intenties van de bibliotheek in
verband met de ontwikkeling van de collectie. Voor elke discipline
wordt het bestaande en gewenste niveau van verzamelen bepaald, welke
types materiaal wel en niet zullen worden opgenomen, enzovoort. Zodoende vormt het plan een referentiepunt dat de basis vormt voor een
gedragen besluitvorming en continuïteit.33
Gelden bij het al dan niet aanvaarden van schenkingen dezelfde selectiecriteria als voor de aankopen? Het antwoord op deze vraag is dubbel.
Indien men minder strenge normen hanteert voor geschonken materiaal, dan worden de waardevolle intenties in verband met de ontwikkeling van de verzameling uitgehold. Anderzijds verplicht het krappe 33
34
aankoopbudget bibliotheken tot het hanteren van steeds strengere
selectienormen. Een schenking kan dan een welgekomen uitkomst
betekenen, waardoor het collectiedomein zowel in de breedte als in
de diepte kan worden aangevuld.
Een pragmatische aanpak kan er in bestaan om eerst poolshoogte te nemen bij de schenker en te bekijken wat een meerwaarde biedt voor de
eigen collectie. Als de schenking belangrijk genoeg is, kan men vragen
om een keuze te mogen maken uit het pakket, of kan men besluiten om
alles aan te nemen en nadien het kaf van het koren te scheiden.
Een uiterst waardevolle schenking weigeren omdat ze niet in het collectieproﬁel past, kan moeilijk lijken. Maar van de regel dat een schenking in de collectie moet passen, mag slechts om één reden worden
afgeweken: als het aangebodene nieuwe toekomstperspectieven voor de
bibliotheek opent.34 Deze situatie is in de hedendaagse context echter
zeldzaam. Daar komt bij dat, zeker in het geograﬁsch kleine Vlaanderen, de gezonde reﬂex moet worden aangenomen om de schenker zo
nodig door te verwijzen naar een geschiktere gastinstelling voor de aan-
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Korolev, 89
Bybee, 8–9: Donors manifest
gift anxiety because of a personal
association with their books.
Donors don’t give library materials, they give themselves. When
the library seems uninterested
in their oﬀering, or decides to
sell or discard some of it, they
feel personally rejected. For
the librarian, gift anxiety takes
a diﬀerent form because gifts
represent an increasing burden to
sort, review, catalog and dispose
of as well as a diﬃcult public
relations consideration. Carefully
thought out and well-worded gift
policies serve to educate patrons
and employees alike about the
policies and practices governing
your library’s gift program.
Cassell
Ford, 56: Clearly, a library is
unlikely to turn down the gift of
a valuable rarity, even if it will
only be used for exhibition and
advancement of the prestige of
the library. In some instances, a
collection may not fall within the
selection policy statement of a
library but nevertheless should be
accepted. For instance, a collection specialized in Victorian
literature may not be within the
collecting interests or curriculum
of an academic institution, but
it might be wise to accept it,
with a view toward the future
when it could be an important
resource. It is possible that a good
collection may generate an area
for research that will be of value
to an academic institution. On
the other hand, libraries always
should be alert to the possibility
of redirecting gift oﬀers to libraries where the materials could be
more appropriately housed.

geboden verzameling. Op informele basis bestaan dergelijke contacten
reeds, maar een coördinerend centrum voor erfgoedbibliotheken kan
hierbij een centrale rol spelen.
Voorbeeld :
Een handschrift uit de nalatenschap van de
erfgenamen van de schrijver Alfred Hegenscheidt werd door een federale wetenschappelijke instelling geschonken aan de Koninklijke
Bibliotheek, en vervolgens in permanente bewaring gegeven aan het AMVC-Letterenhuis in
Antwerpen.

Voorbeeld 2:
Het AMVC-Letterenhuis en de Stadsbibliotheek
Antwerpen sloten een overeenkomst met het
doel hun collecties duidelijker te proﬁleren.
Enkele schrijversbibliotheken van het AMVC
worden overgemaakt aan de Stadsbibliotheek,
op voorwaarde dat er een inventaris kan worden samengesteld van de volledige schrijversbibliotheek, zodat wetenschappelijk onderzoek
gevrijwaard blijft. Ook enkele andere boekbestanden, afkomstig uit diverse archieven, worden overgedragen. Anderzijds passen een aantal
manuscripten beter in het proﬁel van de AMVCcollectie. De instellingen verwijzen ook naar
elkaar door.

Voor het verwijzen naar een geschiktere gastinstelling bewijzen de collectiebeschrijvingen van bewaarcollecties in Vlabidoc (VVBAD) hun
nut.35 Deze beschrijvingen op collectieniveau zijn een verruiming ten
opzichte van het gekende adressenbestand. Erfgoedbibliotheken kunnen
op die manier te weten komen wie wat bewaart. Voor het model van
de collectiebeschrijvingen werd inspiratie gezocht bij een de facto standaard die ontwikkeld werd in het Verenigd Koninkrijk.36 Dit overzicht
is tegelijkertijd thematisch (wat) en geograﬁsch (waar, welke instelling)
bevraagbaar. Men kan zoeken via instellingen, collecties of personen.
Op die wijze ondersteunt de databank de parate kennis van de collectievormers over de bewaarcollecties in Vlaamse bibliotheken.
2.2

Aandachtspunten bij een schenkingsbeleid

2.2.1

Schenkingsverklaring

Hoe vorm geven aan het schenkingsbeleid? In dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van de aandachtspunten bij het opstellen van interne
procedures, richtlijnen en werkdocumenten.
Allereerst bepaalt de bibliothecaris zijn/haar houding ten overstaan van
schenkingen. Het uitgeschreven schenkingsbeleid is een onderdeel van
het collectiebeleidsplan.
Doorgaans vangt het hoofdstuk over schenkingen in de beleidsverklaring aan met de clausule dat zodra de schenking is overgedragen aan de
bibliotheek, deze vrij mag beschikken over haar eigendom, in overeenstemming met haar missie en collectiebeleid.

28

Hoofdstuk 2

De opname van deze paragraaf is elementair en bewijst ook haar
waarde wanneer er ‘politieke’ druk wordt uitgeoefend om een schenking te aanvaarden. Zulke druk kan vele vormen aannemen: van een
vriendelijk telefoontje tot de confrontatie met het voldongen feit van de
aanvaarding door de moederorganisatie zonder de bibliothecaris in te
lichten. De clausule dat het aanvaarden van een schenking niet inhoudt
dat alles zal worden opgenomen, beschermt de bibliotheek hiertegen.37
In deze verklaring worden verder enkele essentiële standpunten verduidelijkt, waaronder de te hanteren criteria bij het aanvaarden van
schenkingen, de beperkingen hierop, de garanties en de maatstaf in verband met catalogisering, plaatsing, mogelijke restricties bij consultatie
(bijvoorbeeld bij eindwerken), het niveau van de verzorging en de wijze
van bedanken. Verder kunnen eventueel juridische implicaties van
schenkingen worden behandeld.
In samenhang hiermee wordt een handleiding voor intern gebruik opgesteld die in detail en stap voor stap de procedures van het aantrekken,
ontvangen, registreren en behandelen van schenkingen beschrijft, maar
ook welke personeelsleden in het proces betrokken worden (cfr. 2.2.2).
De fysieke staat van de gift is een veel voorkomend argument tot weigering. Bij erfgoedbibliotheken wegen de onkosten voor het behoud en
beheer van de eigen collectie al sterk door op het budget. Het is dan
ook raadzaam om dit gegeven te verduidelijken in de schenkingsverklaring. Om begrijpelijke redenen staat men weigerachtig tegenover
35
de opname van boeken die sporen dragen van schimmelaantasting of
insectenvraat.38
Een Amerikaanse studie vergeleek gift policies met de praktijk. Er
was een opvallende afwijking op het punt van de materiële staat van
de items als een criterium om een schenking te weigeren. Hoewel dit
een steeds terugkerend probleem bleek, werd er slechts in een beperkt 36
aantal beleidsverklaringen aan gerefereerd. In de praktijk werd dit materiaal routineus weggegooid; enkel in uitzonderlijke gevallen waar het
kostbare zaken betrof, werd een afweging gemaakt tussen de kosten
voor restauratie en de waarde van het object.39
Grote schenkingen kunnen de draagkracht van de bibliotheekdiensten
te boven gaan, wat dan weer implicaties heeft voor de verwerkingssnelheid. Het is nuttig om hierop te wijzen.
Zoals eerder in hoofdstuk .3 beschreven, moet de bibliotheek zich
om deontologische redenen distantiëren ten opzichte van vragen naar
waardebepalingen.

Vlabidoc is de online databank van de Vlaamse
Vereniging voor Bibliotheek-,
Archief-, en Documentatiewezen met adresgegevens,
personeelsgegevens en collectiebeschrijvingen via http://
www.vvbad.be/vlabidoc
De UK Collection Description
Focus (binnen UK Oﬃce for
Library and Information
Networking) ontwikkelde
in 200 een model waarmee
het de eenvormigheid tussen
collectiebeschrijvingen wou
bevorderen. Het model is
ook toepasbaar op musea en
archieven. Het RSLP-schema
(Research Support Libraries
Program) is een eenvoudig
model gebaseerd op de Dublin
Core metadata en toepasbaar
in verschillende contexten. Zie
voor meer informatie: http://
www.ukoln.ac.uk/cdfocus/

37 Drummond, 45–46
38 Verbeke, 52–99: Voor een
goed overzicht van mogelijke
schadebeelden en behandelingsmogelijkheiden.
39 Drummond, 4
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Essentiële elementen in een schenkingsverklaring

Clausule dat de bibliotheek vrij mag beschikken over schenkingen
Verklaring dat de gift conform moet zijn aan het profiel van de
collectieontwikkeling
Criteria voor opname/weigering, zowel inhoudelijk als materiaaltechnisch
Houding van de bibliotheek tegenover waardebepalingen

Onderstaande tekst is een model voor het hoofdstuk schenkingen in een collectiebeleidsplan van
een bibliotheek. Mogelijke andere hoofdstukken zijn: inleiding, kader, algemene doelstellingen,
selectiecriteria, bewaarbeleid, interbibliothecaire leen, afvoerbeleid, werkwijze, toetsing …

De bibliotheek aanvaardt schenkingen op voorwaarde dat ze er vrij over
mag beschikken. De bibliotheekdirectie heeft het recht om een schenking te
aanvaarden of te weigeren. De opname van de materialen is enkel gegarandeerd
als de schenking past binnen het collectieproﬁel van de bibliotheek en wanneer
de verwerkingscapaciteit het toelaat. Opgenomen materiaal wordt volgens
de standaardprocedures gecatalogiseerd en geplaatst. Bij de beslissing voor
de aanvaarding gelden in principe dezelfde selectiecriteria als voor de gewone
aankopen. Als redenen voor deselectie kunnen onder andere gelden:
· doubletten ten opzichte van de eigen collectie
· aanwezigheid van andere edities in de eigen collectie
· de slechte conditie
· verouderde informatie
· beschikbaarheid op andere dragers
Voor niet opgenomen waardevol materiaal in goede conditie zoekt de bibliotheek
een andere bestemming. Dat kan ook de verkoop op de boekenmarkt betekenen.
De opbrengst wordt gebruikt voor collectievorming.
Financiële giften en uitzonderlijke schenkingen zoals kunstwerken, meubilair en
onroerend goed, kunnen pas na een beslissing van de overkoepelende instelling
worden aanvaard.
De bibliotheekmedewerkers zijn uit hoofde van hun beroep niet gemachtigd tot het
verlenen van waardebepalingen voor bibliotheekmateriaal.

2.2.2

Interne richtlijnen

2.2.2.1 Handleiding voor intern gebruik

Aan de beleidsverklaring kan een intern luik worden gekoppeld: de
praktische handleiding voor de bibliotheekmedewerker. Dit praktijkdocument kan de vorm aannemen van een werkschema waarin alle procedures en de namen van verantwoordelijken worden vermeld.
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Essentiële elementen in een interne handleiding

Wie is waarvoor verantwoordelijk
Criteria waaraan een schenking moet voldoen bij opname
Criteria voor weigering, zowel inhoudelijk als materiaaltechnisch
Bedankingsprocedure (afhankelijk van de grootte/waarde van de collectie?)
De weg van het niet-opgenomen materiaal (ruilovereenkomsten)
Doorverwijssysteem voor onbruikbare schenkingen en waarderingsvragen

Model van een interne handleiding

Eerste contact met de schenker
Wie:
Stafmedewerker verantwoordelijk voor schenkingen
Wat: Gesprek waarbij je het volgende te weten komt:
· Wat is de inhoud van de schenking? onderwerp | talen | publicatiedata
· Wat is de omvang van de collectie?
· Hoe is de collectie gestockeerd? Wat is de conditie van het materiaal?
· Waar bevindt ze zich?
· Wat zijn de verwachtingen van de schenker en wat zijn de
mogelijkheden van de bibliotheek?
Aanvaardingsprocedure
Wie moet goedkeuring geven voor de aanvaarding?
Afhankelijk van de aard van de schenking en omvang van de gift:
legaat | bruikleen | schenking onroerend goed | schenking roerend goed
Wie: · Hoofd van de moederinstelling
· Directie van de bibliotheek
· Stafmedewerker (tot 5.000 boeken, tenzij er moeilijkheden verwacht
kunnen worden)
Overbrenging
Wie:
Onder coördinatie van de stafmedewerker verantwoordelijk voor schenkingen
Eventueel afspraak maken om zelf eens een kijkje te nemen (vanaf 300 boeken):
Hoe:
twee mogelijkheden
· Vervoerdienst inschakelen na afspraak
· Schenker regelt zelf dat er geleverd wordt
Bij voorkeur brengt de stafmedewerker een plaatsbezoek om drie
redenen:
· Bekomen van extra informatie over de schenker, uitwisseling en
aandacht leiden soms tot onverwachte extra schenkingen
· Nakijken ter plaatse welke stukken het meest geschikt zijn
· Regeling treffen om de rest te laten staan
Opstellen contract
· Types contracten (sjabloondocumenten)
· Wanneer welk document gebruiken?
· Moment van afhaling is ideaal voor het laten dateren en eenzijdig
handtekenen van het bewijs van de handgift.
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Verwerking
Het hoofd Collectievorming beslist over de prioriteit van de verwerking.
De criteria die voor de deselectie gelden, worden bepaald.
Tijdslimiet wordt bepaald in samenspraak met de andere betrokken
diensten.
Erkenningsprocedure
Bedankingsbrief sturen (altijd, snel en ondertekend door directie)
Ex dono (gedrukte en aan te brengen vignetten, na afspraak bij
collecties van privépersonen boven een waarde van …)
Noteren van herkomst in de catalogus (bij collecties van belangrijke
privépersonen van minimum 500 stuks)
Lijst na te zenden na verwerking (indien binnen redelijke termijn of
indien zo afgesproken)
Bestemming niet opgenomen materiaal
◆ Weggooien indien:
· schimmelaantasting
· waterschade
· sterke vervuiling
· sporen van insecten
· onvolledige werken (zowel van individuele titels als bij meerdelige werken)
◆ Verkoop:
· timing
· prijsbepaling in categorieën of per stuk
· stempeling
· opbrengst is voor …
· plaats van verkoop
· verantwoordelijke voor de organisatie
◆ Ruilovereenkomsten
· met antiquariaten
· andere instellingen
◆ Weggeven
· overeenkomsten

2.2.2.2 Bedankingsprocedure

Ook de wijze van bedanken wordt best op voorhand geformaliseerd
zodat dit steeds op een uniforme en consequente manier gebeurt. Een
bedanking per brief is een heel courant gebruik. Welke brieven worden
opgestuurd en wie ondertekent ze?
Voorbeeld:
De Koninklijke Bibliotheek stuurt schenkers
steeds een bedankingsbrief, ondertekend door
de algemeen directeur, met de signaturen
waaronder de schenking is ingeschreven.
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Dat geeft schenkers de mogelijkheid om later
hun eigen schenkingen gemakkelijk opnieuw
te raadplegen.

Hoofdstuk 2

Er zijn nog andere mogelijkheden waarover men zich kan beraden. Kan
eventueel een ex dono (etiket met de herkomstgegevens) of een signatuur worden aangebracht op de geschonken boeken met de vermelding
van de schenking? Hoe belangrijk moet de schenking zijn voor men
hiertoe overgaat?
Ex dono van de Antwerpse
burgemeester Frans Loos
aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
© Stadsbibliotheek Antwerpen
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Zal een aparte webpagina worden gewijd aan de schenking, met opname van een overzichtslijst en met achtergrondinformatie? Kunnen
gedenkplaten worden opgehangen? Wordt een fonds of een zaal naar
een schenker vernoemd of wordt een plechtige ondertekening/ontvangst georganiseerd? Ook een gratis abonnement voor de vriendenkring kan worden overwogen.
In de Verenigde Staten zijn dergelijke initiatieven misschien gebruikelijker, maar bij nader inzien blijken ook in Vlaanderen enkele voorbeelden te bestaan.
Voorbeeld :
Aan de belangrijkste schenkingen van de Koninklijke Bibliotheek werd een ‘kabinet’ gewijd.
In een dergelijk kabinet worden de boeken opgesteld in een reconstructie van hun oorspronkelijke omgeving (meubilair, wandversiering …).

Zij bevinden zich op niveau -2 en zijn bij gelegenheid toegankelijk voor het publiek. Zo zijn
er de kabinetten van Emile Verhaeren, graaf
de Launoit (collectie Voltaire), Max Elskamp,
Henry van de Velde en Michel de Ghelderode.

Zelfklevend vignet voor het
fonds Prof. Robert Senelle
© Koninklijke Bibliotheek van België
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Voorbeeld 2:
Op 30 september 935 overleed te Antwerpen Oscar Nottebohm, lid van een familie van
Duitse immigranten die zich reeds bij het begin
van de 9de eeuw te Antwerpen vestigde en zich
herhaaldelijk liet opmerken door haar sociaal
en cultureel mecenaat ten voordele van de stad.
Oscar Nottebohm had, op zijn beurt, belangrijke giften overgemaakt aan stedelijke instel-

lingen, o.a. 50.000 frank voor het Bestendig
Dotatiefonds voor de Stadsbibliotheek en het
Museum Plantin-Moretus, en voor het Museum
voor Schone Kunsten te Antwerpen (toen nog
een stedelijke instelling). Bij wijze van dank besloot het College van Burgemeester en Schepenen om de nieuwe bovenzaal in de Stadsbibliotheek ‘Nottebohmzaal’ te noemen.40

Nottebohmzaal in de Stadsbibliotheek Antwerpen
© Michel Wuyts

40 http://stadsbibliotheek.antwerpen
.be/tekst/Not.htm
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De organisatie van een tentoonstelling om de aandacht op de nieuwe
aanwinst te vestigen, is een andere optie die echter ook weer aanzienlijke inspanningen vergt. Maar uitkijken is de boodschap want het
gebeurt dat bij oorspronkelijke grote intenties zoals de inrichting van
een tentoonstelling, de elementaire dankbrief uit het oog verloren
wordt. Als de geplande tentoonstelling er dan door omstandigheden
niet komt, is het uiteindelijke resultaat dat elke vorm van erkentelijkheid achterwege is gebleven.
Een bedankbriefje maakt deel uit van goede public relations en vergt
geen grote inspanningen. Uit de steekproef bleek evenwel dat precies
dit aspect in Vlaanderen nogal eens wordt verwaarloosd.
Steekproef 2004:
In ruim een kwart van de gevallen neemt men
in Vlaanderen genoegen met een mondeling
bedankje. Als redenen hiervoor geeft men op
dat het vaak om bekenden gaat, dat er zelden
waardevolle schenkingen zijn – meestal slechts
enkele boeken – of nog uitdrukkelijker dat ‘het
plezier om het af te nemen genoeg is’.
Meestal wordt wel een bedankingsbrief verzonden. Sommigen doen zelfs meer: de erfgoedvereniging maakt melding van de schenking in haar infoblad; een museum wijdt in zijn
magazine een vaste rubriek aan ‘schenkingen’.
Een openbare bibliotheek bezorgt de schenker

2.2.3

behalve een bedankbriefje ook een lidmaatschap
voor een jaar, ter waarde van 5 euro. Een andere
instelling voegt aan de brief de catalogusnummers van de geschonken boeken toe, wat uiteraard een snelle verwerking veronderstelt. Of er
wordt in het geval van een belangrijke schenking ook meegedeeld voor welk aspect van de
collectie ze aanvullend is en meteen wordt de
schenker hartelijk uitgenodigd om ter plaatse
eens een kijkje te komen nemen. Deze initiatieven zijn voorbeelden van een voortreﬀelijke
klantvriendelijkheid.

Extern luik

Het uitgeschreven schenkingsbeleid is niet alleen de basis voor een intern
luik maar kan ook het uitgangspunt vormen voor een gebruikersdocument.4 Die tekst kan zowel de vorm van een brochure, ﬂyer of webpagina aannemen, of kan onderdeel zijn van een algemene brochure.
2.2.3.1 Minimale publieksinformatie

Het moet voor de potentiële schenker zeker duidelijk worden dat de
bibliotheek naar eigen inzicht wil beschikken over de schenking, maar
ook dat de opbrengst van een mogelijke verkoop en de ruil van doubletten de bibliotheek eveneens ten goede komt. Verder mag praktische
informatie, zoals contactgegevens van de bevoegde personen en de
openingstijden, niet ontbreken.
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2.2.3.2 Uitgebreide versie

Het doel is om de schenker vertrouwd te maken met de procedure en
met het collectieproﬁel van de bibliotheek. Hij/zij verneemt dat een
groot percentage van de schenkingen niet behouden wordt en welke redenen aan de grondslag liggen van die beslissing. Ook wordt hem/haar
duidelijk dat het geschonken materiaal gemengd zal worden met wat al
aanwezig is in de bibliotheekcollectie. Het collectieontwikkelingsproﬁel
van de bibliotheek wordt kort geschetst.
De types schenkingen die men kan aanvaarden worden opgesomd,
zoals ﬁnanciële bijdragen, boeken, tijdschriften, series, elektronisch
materiaal, onroerend goed. In het beste geval kan de schenker dan al op
voorhand bepalen of een gift nuttig zou kunnen zijn of niet, en kan hij
een eventuele weigering beter in zijn context plaatsen. Een korte uitleg
van de wijze waarop, wanneer en door wie de schenking geëvalueerd
wordt, welke formulieren gebruikt worden en hoe een eventuele verkoop en ruil geregeld worden, stelt de schenker verder gerust.
Opties die tegemoetkomen aan de noden van de schenker, zoals de
mogelijke teruggave van niet opgenomen materiaal, kan men ook opnemen,42 net zoals de restricties in gebruik die mogelijk aanvaardbaar
zijn. Om misverstanden te voorkomen is het ook goed om duidelijk te
maken waarop de bibliotheek niet kan ingaan, zoals: het apart plaatsen
van de schenking, het opmaken van lijsten, het taxeren van bijzondere
boeken, het geven van ﬁnancieel advies bij legaten en schenkingen.
Men kan informatie meegeven over de bibliotheek en de eventuele
moederorganisatie. De geschiedenis, de langetermijnvisie, de omvang
van de collectie, de toegankelijkheid en de behuizing zijn elementen
die aan bod kunnen komen. Deze gegevens kunnen de twijfelaar, die
eerst wil uitmaken of zijn schenking goed terecht zal komen, over de
streep trekken. Dergelijke tekst is dus tevens nuttig om proactief geschikte schenkingen aan te trekken. Een bijzondere vorm van promotie bestaat in het verwijzen naar belangrijke schenkingen uit het verleden en de wijze waarop de instelling hiervan gebruik heeft gemaakt.
4 Lane, 32: A statement of the
library’s policy on the acceptance and use of gifts is very
desirable. Such a statement may
be a set of guidelines for internal use by the library staﬀ or it
may take the form of a carefully
worded brochure to be given to
prospective donors. However,
some librarians feel that such a
publication may be too restrictive and not provide enough
ﬂexibility.
42 Bybee, 9-28
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Voorbeeld: Dit is een ontwerp voor de promotionele webpagina die de schenkers van
de Stadsbibliotheek Antwerpen wegwijs maakt.

Een schenking aan de Stadsbibliotheek Antwerpen, hoe doet u dat?
SAMEN BOUWEN AAN DE STADSBIBLIOTHEEK ANTWERPEN
U denkt eraan om iets te schenken aan de Stadsbibliotheek Antwerpen? Prima!
Deze Vlaamse erfgoedbibliotheek verwelkomt elke schenking die binnen haar
collectieproﬁel past. Schenkingen zijn immers van wezenlijk belang voor de werking
van de Stadsbibliotheek Antwerpen, die samen met u het gedrukte erfgoed wil
bewaren voor de toekomst.
Geschikte schenkingen zijn:
· publicaties op het gebied van de Nederlandstalige letterkunde, inclusief jeugdboeken,
· publicaties over algemene en Vlaamse kunst- en cultuurgeschiedenis,
· publicaties over de geschiedenis van en volkscultuur in Vlaanderen,
· publicaties over de Vlaamse beweging,
· Vlaamse schoolboeken,
· Vlaamse strips,
· Antverpiensia (publicaties die iets te maken hebben met stad of provincie Antwerpen,
Antwerpse auteurs, boeken van Antwerpse uitgeverijen),
· oude drukken (uitgegeven voor 1830).
Bibliotheken van Vlaamse auteurs en kunstenaars zijn eveneens welkom. Zo
verwierf de Stadsbibliotheek Antwerpen recent de bibliotheek van Maurice
Gilliams (1900–1982), van Michel Seuphor (1901–1999) en van Hubert Lampo
(1920–2006). Ook het integrale boekenfonds van een Vlaamse uitgeverij
wordt door de Stadsbibliotheek Antwerpen in dank aanvaard.
Voorwaarden en spelregels
Boeken, tijdschriftjaargangen en andere materialen die u aan de Stadsbibliotheek
Antwerpen schenkt, worden onvoorwaardelijk eigendom van de bibliotheek.
Voor eventuele schenkingen van bijzondere aard (kunstwerken, onroerend goed …)
en ﬁnanciële giften wordt steeds het advies van het stadsbestuur ingewonnen.
De bibliotheekdirectie behoudt het recht om een schenking te weigeren die niet
binnen het collectieproﬁel past.
Een schenking wordt opgenomen op basis van de selectiecriteria die voor de hele
collectie gelden, en voor zover de verwerkingscapaciteit het toelaat. Selectiecriteria
zijn onder andere:
· de staat van het materiaal: materiaal in slechte staat kan helaas niet worden
opgenomen, tenzij het gaat om zeer zeldzame werken;
· materialen die nog niet in de collectie opgenomen zijn: dubbels worden enkel in
de collectie opgenomen indien ze van bijzondere waarde zijn (bijvoorbeeld met
een opdracht van de auteur) of ter vervanging van een exemplaar in slechte staat.
Uw opgenomen materiaal wordt binnen een redelijke termijn en volgens
internationaal gestandaardiseerde procedures gecatalogiseerd in de online
bibliotheekcatalogus, en bewaard onder de beste klimatologische omstandigheden.
Indien (een deel van) een schenking niet wordt opgenomen, zoekt de bibliotheek
steeds naar een andere bestemming. Die herbestemming kan een andere
erfgoedbibliotheek zijn, maar kan ook ruil of verkoop inhouden.
Bibliotheekmedewerkers mogen geen waardebepalingen verstrekken. Dit behoort
tot de verantwoordelijkheid van de schenker.
Elke schenker ontvangt een dankbrief.

38

Hoofdstuk 2

Hoe gaat u te werk? Procedures en formulieren
Neem contact op met één van de medewerkers om te zien of uw schenking geschikt is
voor opname in de collectie.
Na eventuele prospectie en wederzijds akkoord spreken wij met u af wanneer en hoe
de overdracht gebeurt. Bij grote hoeveelheden komen wij zelf met een bestelwagen bij
u aan huis (geen extra kosten).
Schenkers worden verzocht het schenkingsformulier in te vullen (klik op de link om het
te downloaden en af te drukken). Een ingevuld exemplaar van dit formulier bezorgt u
ons samen met de schenking.
Dank u!
De Stadsbibliotheek Antwerpen stelt uw bijdrage in de stelselmatige uitbouw van
haar erfgoedcollectie ten zeerste op prijs. Schenkingen betekenen immers een
waardevolle aanvulling met materiaal dat vaak moeilijk of niet meer te verkrijgen is
via de reguliere aankoopkanalen. Schenkingen vormen 75% van de jaarlijkse aangroei
van onze collectie. Uw inbreng is dan ook van grote en blijvende waarde voor onze
instelling en voor de bibliotheekgebruiker. Zo bouwen wij samen aan een Vlaamse
erfgoedbibliotheek voor de toekomst.
Contact
Onze contactpersonen voor het schenken van materialen aan de
Hendrik Consciencebibliotheek zijn:
· Directie Stadsbibliotheek Antwerpen
· Collectieverantwoordelijke moderne uitgaven
· Collectieverantwoordelijke tijdschriften
· Collectieverantwoordelijke oude drukken
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2.3

Schenkingsovereenkomsten

Premisse bij schenkingen is een goede relatie tussen schenker en bibliotheek, gebaseerd op een verzoening van de wensen van de schenker met
de mogelijkheden en de missie van de instelling. De contactpersoon
voor de bibliotheek moet de nodige soepelheid aan de dag leggen en
hij/zij dient een zesde zintuig te ontwikkelen om de onuitgesproken
wensen van schenkers aan te voelen. Pas als beide partijen akkoord zijn
dat de bibliotheek de geschikte plaats is voor de conservering van de
collectie, zal worden overgegaan tot de overhandiging ervan en het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten.43
Hoe zorgt de bibliotheek voor een juridisch correcte afhandeling van de
schenking?
In Vlaanderen worden schenkingen aan bibliotheken doorgaans afgehandeld met een mondelinge afspraak, een handdruk en een bedankingsbriefje. In de regel volstaat dit en zijn er geen vragen of moeilijkheden te verwachten. Maar in de Amerikaanse lectuur wordt ervoor
gewaarschuwd dat sinds de jaren 980 a climate of trust stilaan plaats
ruimt voor a climate of caution. Soms vertegenwoordigen schenkingen
behalve een culturele waarde immers ook een aanzienlijk ﬁnanciële
waarde waarvan andere mogelijke rechthebbenden zich eveneens bewust zijn. Dit kan aanleiding geven tot betwisting achteraf.44
Deze handleiding behandelt de mogelijkheden en de valkuilen bij het
schenkingsproces en de best practices voor een professionele aanpak.
Wat is de juridische deﬁnitie van een schenking? Wettelijk wordt een
schenking gedeﬁnieerd als een vrijwillige overdracht van eigendom
waarbij de ene partij – de schenker – ten koste van vermogens, de andere partij – de begiftigde – verrijkt, zonder ﬁnanciële vergoeding. De
kenmerken van een geldige schenking zijn: de intentie om een schenking te doen, de bezorging van het gegeven goed en de aanvaarding van
de schenking. Zeker bij belangrijke schenkingen is het veiliger om de
schenking oﬃcieel te laten registreren.
Zoals eerder vermeld, kunnen schenkingen diverse vormen aannemen.
Ze variëren in belangrijkheid en grootte. Maar ook de hoedanigheid ervan kan verschillen: van kleine handgift over institutionele schenkingen
tot legaten. Dit heeft zijn weerslag op de manier waarop de bibliotheek
met het fenomeen schenking zal omgaan. Voor de schenkingen in roerend goed bestaat het belangrijkste onderscheid tussen de handgift en
de schenking via notariële akte.
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2.3.1

Handgift

2.3.1.1 Eenvoudige handgift

Bij schenkingen ‘onder de levenden’ schrijft de wet voor dat er een akte
wordt opgemaakt voor een notaris. De handgift vormt hierop een uitzondering want ze komt juridisch perfect rechtsgeldig tot stand door de
louter materiële overhandiging, letterlijk van hand tot hand. Bijgevolg
kan onroerend goed nooit het onderwerp zijn van een handgift, maar
elk tastbaar, roerend goed – veel of weinig, groot of klein – kan wél
op deze wijze geschonken worden. Strikt gezien is de opmaak van een
schriftelijk document bij een handgift niet noodzakelijk.
De schenker heeft geen volledige vrijheid om weg te geven wat hij wil.
Bepaalde erfgenamen, genaamd de ‘voorbehouden of reservataire’ erfgenamen, genieten een erfrechtelijke bescherming. Achtereenvolgens
zijn dit de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn (kinderen,
kleinkinderen …) en in de opgaande lijn (ouders, grootouders …) en
de langstlevende echtgenoot. Naargelang de categorie van ‘beschermde’
erfgenaam verschilt het beschikbare gedeelte van de erfenis.45 Indien er
geen reservataire erfgenamen zijn dan is de beschikkingsvrijheid wel
volledig en kan de eigenaar wegschenken wat hij wil. In het andere geval moet worden opgelet dat de schenking en/of het legaat het beschikbare deel niet overschrijdt.
De waarde van een handgift is in principe niet geplafonneerd, maar het
is aangeraden om binnen bepaalde grenzen te blijven om beide partijen, zowel schenker als ontvanger, te beschermen. Die grens is relatief
en hangt af van de verhouding van de gift ten opzichte van het totale
vermogen van de schenker. De aanwezigheid van andere erfgenamen
is echter niet de enige reden tot voorzichtigheid. Het bestaan van een
handgift kan gemakkelijk in twijfel worden getrokken: ‘het was niet
de bedoeling om het weg te geven, we waren ons niet bewust van de
waarde’.46 Bij een handgift beroept de ontvanger (bibliotheek) zich in
feite op het inzicht van vrijgevigheid bij de schenker. Als het ooit tot
een dispuut komt, zal de ontvanger gevraagd worden om het bewijs
daarvan te leveren. Het is dus aan te bevelen om de donatie goed te
documenteren. Zo kan de vrijgevigheidsgedachte die aan de basis
lag van de schenking, steeds aangetoond worden. In onze jurisdictie
wordt vrijgevigheid immers nooit vanzelfsprekend aanwezig geacht.
Het geschreven bewijs van de handgift kan heel eenvoudig door een
soort briefwisseling tot stand worden gebracht.
De schenker bevestigt de gift in een eenzijdig ondertekende brief aan
de begiftigde. Hij/zij richt zich tot de bibliothecaris en omschrijft wat
hij/zij schenkt aan de bibliotheek. Door dit document te signeren en
te dateren worden de eigendomsrechten overgedragen. De bibliotheek
kan een sjabloonbrief voorbereiden.
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43 Weideman
44 Browar, 00
45 Burgerlijk wetboek, 77–83:
Hoofdstuk III: onderscheiden
orden in de erfopvolging
– 736: ‘De opvolging van graden maakt de lijn, men noemt
rechte lijn de opvolging van
graden tussen personen die de
ene van de andere afstammen;
zijlijn , de opvolging van graden tussen personen die niet
de ene van de andere, maar
van een gemene stamvader
afstammen. In de rechte lijn
onderscheidt men de rechte
nederdalende lijn en de rechte
opgaande lijn.’
– 737 ‘In de rechte lijn rekent
men zoveel graden als er generaties zijn tussen personen.’
– 738 ‘In de zijlijn worden de
graden bepaald door het getal
van de generaties, te rekenen
van een van de bloedverwanten tot aan de gemene stamvader, zonder deze mee te tellen,
en vervolgens van deze tot
aan de andere bloedverwant.
Zo staan twee broeders in de
tweede graad, oom en neef in
de derde graad, volle neven in
de vierde graad, en zo verder.’
Informatiebrochure Generale
Bank, 5: ‘Bloedverwanten in
de rechte neerdalende lijn: Het
beschikbare gedeelte beloopt
respectievelijk: de helft indien
de overledene één kind nalaat,
één derde indien de overledene twee kinderen nalaat,
één vierde indien de overledene drie of meer kinderen
nalaat…’
46 www.notaris.be: ‘Zeer frequent
worden immers voor onze
rechtbanken jarenlange juridische gevechten gevoerd omdat
erfgenamen zich – na de dood
van de schenker – keren tot de
begunstigde van de handgift
uitgaande van de veronderstelling dat deze laatste de
goederen niet geschonken
heeft gekregen, maar wel op
sluikse, onrechtmatige wijze
afhandig heeft gemaakt van de
overledene tijdens diens leven.’

Model overhandigingsbrief

Naam bibliotheek:
Adres bibliotheek:

Ondergetekende, [naam]
bevestigt hierbij zijn/haar schenking aan de bibliotheek.
Adres schenker:
Datum:
Handtekening:
Beschrijving van de handgift:

Anderzijds erkent de bibliotheek op haar beurt dat zij de gift heeft ontvangen. Dat kan eenvoudig via de standaard bedankingsbrief. Door de
gevoerde correspondentie is er steeds een spoor en een datum van de
handgift terug te vinden.
Model dankbrief (op briefpapier van de instelling)

De [naam instelling]
erkent de ontvangst van de, hieronder beschreven, schenking en wenst hiervoor
[Naam schenker]
[Adres]
uitdrukkelijk te danken voor de waardevolle aanvulling van de collectie.
Beschrijving van de schenking (eventueel in bijlage):

Zeer uitzonderlijk zijn echter ook deze voorzorgen onvoldoende. Wat
gebeurt er als de schenkingsverantwoordelijke te goeder trouw gestolen voorwerpen heeft ontvangen voor de bibliotheek? De enige manier
om zich hier enigszins tegen te wapenen, is de vertrouwdheid met de
motieven en de achtergrond van de schenker.
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2.3.1.2 Schenking met onderhandse overeenkomst

Soms zal de schenker bepaalde voorwaarden en/of lasten aan de handgift willen verbinden. Dan ontstaat een andere vorm van handgift,
namelijk de schenking met onderhandse overeenkomst. Ook dit document hoort tot de privédocumentatie en wordt dus niet geregistreerd
door de notaris.
Beide partijen stellen samen een document op en signeren het. De
afspraken kunnen beperkingen op het gebruik en de duur ervan toelichten, de verwachtingen beschrijven ten aanzien van de verwerking,
de catalogisering, de preservatie en veiligheid, de verkoop van dubbele
exemplaren, bruikleen voor tentoonstellingen en de identiteit van de
copyrighthouder. Eventueel kunnen speciale voorwaarden worden toegevoegd, zoals het bijhouden van herkomstgegevens, aanbrengen van
vignetten, opstellen van een inventaris of publicatie, enzovoort.
Indien zou blijken dat de afspraken niet zijn nagekomen, dan is de
handgift vatbaar voor herroeping. Deze herroeping kan enkel worden
uitgevoerd na een oﬃciële ingebrekestelling van de begiftigde.
De gemaakte beloftes moeten dus ook worden nagekomen. Voorwaarden zoals het apart opstellen van een collectie worden tegenwoordig
haast nergens meer aanvaard, omdat ze een belemmering vormen voor
de reguliere werking van de bibliotheek. Let er op dat de voorwaarden
erg precies omschreven worden en vergeet niet: forever is a long time to
live with a condition.47
Steekproef 2004:
Slechts zeer uitzonderlijk zijn speciale aan een
schenking verbonden voorwaarden bespreekbaar, bijvoorbeeld als het om een erg waardevolle schenking gaat. Er werd opgemerkt dat in
dat geval de toestemming van het bestuur (c.q.
het schepencollege) vereist zou zijn. Sommige
instellingen hebben te maken gekregen met
schenkers die eisten dat een inventaris werd
opgemaakt en gepubliceerd, wat een uiterst arbeidsintensief werk is. Men accepteerde in het
verleden ook sneller om etiketten in te kleven of
om de geschonken collectie bij elkaar te plaatsen en als een geheel te bewaren. Om organisatorische redenen is dat tegenwoordig moeilijker
geworden. Een heemkundige vereniging aanvaardde wel als voorwaarde dat de geschonken
objecten aan de eigenaar worden terugbezorgd
indien de vereniging, en dus ook het documentatiecentrum, ooit opgeheven wordt.

Voorbeeld :
Op de eis voor een aparte plaatsing wordt in
de Centrale Bibliotheek van de KULeuven niet
meer ingegaan, maar de Centrale Bibliotheek
heeft een jarenlange traditie in het gebruik van
ex dono’s. Ex dono’s worden stelselmatig aangebracht bij schenkingen van privépersonen en bij
schenkingen van instellingen, als daar al geen
eigendomskenmerken aanwezig zijn. Regelmatig (van 2000 af elke vijf jaar, voordien jaarlijks) wordt een nieuw ontwerp gebruikt. De
ontwerpen van 2000 en 2006 worden respectievelijk gebruikt voor de periode 2000–2005
en 2006–200. Het jaartal wordt wel telkens
aangepast.

47 Browar, 03
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Ex dono’s van de Centrale
Bibliotheek, kuLeuven
© kuLeuven
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Voorbeeld 2:
De Koninklijke Bibliotheek van België vermeldt
in enkele schenkingsverklaringen dat binnen de
0 jaar na schenking een inventaris en/of catalogus wordt gepubliceerd over de schenking. Zo
gebeurde dit bijvoorbeeld voor de schenking
van baron van Bogaert. Zie A. Rouzet, J. Blogie,
G. Colin, Donation du Baron van Bogaert [à la]
Bibliothèque royale de Belgique : livres imprimés
précieux, Bruxelles 2002

Voorbeeld 3:
In de Gentse Universiteitsbibliotheek rust een
wel heel vreemde schenking die naderhand
gezien misschien beter niet was aanvaard. In
975 heeft baron Louis Fredericq (25 nov. 892–
29 nov. 98, kabinetschef en privésecretaris
van koning Leopold III en hoogleraar voor Vergelijkend Recht) 60 gedrukte exemplaren van
zijn tweedelig werk: Années d’inutile travail.
Mon journal du 6 mai 940 au 5 juillet 945
gedeponeerd, samen met de gedrukte aanvulling Quelques notes. 945–966. Complément
aux mémoires : «Années d’inutile travail». Samen vormt één exemplaar van deze drie boekdelen 0 cm. De schenking is ontvangen als een
gesloten fonds en kan slechts geopend worden
50 jaar na het overlijden van de schenker. Gedurende 56 jaar worden bijgevolg 6 lopende
meter ingenomen door identieke boeken die
niemand mag lezen.

Essentiële elementen in een onderhandse overeenkomst
Naam van de schenker
Naam van de ontvanger
Titel en beschrijving van de schenking
Transfer van het eigendomsrecht (datum overdracht)
Handtekeningen en datering


Afspraken over:
· Gebruiksvoorwaarden (en de duur van deze beperkingen)
· Toegang tot de collectie
· Tijdslimiet voor verwerking
· Gebruik van herkomstmerken
· Transfer intellectuele eigendom/reproductierecht
· De weg van het niet opgenomen materiaal
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Model van een onderhandse overeenkomst

Naam van de instelling
Adres
SCHENKINGSOVEREENKOMST
Ondergetekende
overhandigt in volle eigendom met deze brief de documenten omschreven in
bijgevoegde lijst aan [naam en adres instelling]. Op die wijze wordt de bibliotheek de volle eigenaar van het gegeven goed. De bibliotheek zal de schenking
beheren, bewaren en beschikbaar stellen aan onderzoekers overeenkomstig
haar beleid. Alle rechten op copyright waarover ondergetekende beschikt worden overgedragen aan de bibliotheek.
Beschrijving van het materiaal:
Doubletten ten opzichte van de collectie van de bibliotheek zullen worden
· terugbezorgd aan de schenker
· geruild
· verkocht
· vernietigd
· andere (beschrijf)
De nodige inspanningen zullen geleverd worden om het materiaal dat niet in
het collectiedomein past of dat dubbel is ten opzichte van de eigen collectie een
juiste bestemming te geven.

48 Circulaire nr. 5/2004 (AFZ
9/2004 - Dos. E.E./L. 37) dd.
07.04.2004 :
Deze circulaire vermeldt de
vervanging van de tarieven
voor schenkingsrechten (Artikel 53: Artikel 40 van het
Wetboek van registratie-, hypotheek- en griﬃerechten). Het
tarief bedraagt 5,5% voor de
schenkingen van roerende goederen aan provincies, gemeenten, provinciale en gemeentelijke openbare instellingen
gelegen in het Vlaamse Gewest
en 7% voor de schenkingen aan
verenigingen zonder winstoogmerk, beroepsverenigingen en
internationale verenigingen
zonder winstoogmerk, aan de
private stichtingen en stichtingen van openbaar nut.
Alle Belgische provincies,
gemeenten, provinciale en
gemeentelijke openbare instellingen genoten onder het oude
artikel een verlaging tot 6,6%.
In het nieuwe artikel geldt de

Datum
Handtekening schenker
Naam en adres schenker
De bibliotheek aanvaardt hierbij de bovengenoemde schenking onder de beschreven voorwaarden.
Datum:
Handtekening van de vertegenwoordiger van de bibliotheek:
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2.3.1.3 Schenkingsrechten bij handgiften

Op handgiften drukken in principe geen belastingen (schenkingsrechten), maar voorzichtigheid is geboden. Als de schenker overlijdt binnen
de drie jaar na de totstandkoming van de gift, dienen wél successierechten te worden betaald. Documenten die de handgift dateren, kunnen
dan ook vanuit ﬁscaal oogpunt belangrijk zijn als bewijs dat de handgift
meer dan drie jaar voor het overlijden plaatsvond. Deze eventuele inning hoeft geen al te grote zorg te betekenen omdat de tarieven voor
openbare instellingen relatief laag zijn, variërend van 5,5 tot 8%. In het
Vlaamse gewest bedragen de tarieven thans 5,5% voor openbare instellingen en 7% voor private stichtingen, in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is het respectievelijk 6,6% en eveneens 7%.48
De bibliotheek zal zelden met deze successiebelasting geconfronteerd
worden. Een handgift is immers een privé-aangelegenheid. In de
praktijk zullen er enkel problemen rijzen als het reservatair gedeelte
van de nalatenschap is aangetast en als de erfgenamen op de hoogte
zijn van de schenking die in het verleden werd gedaan.49 Deze situatie
kan zich voordoen als het boekenbezit het grootste deel uitmaakt van
een vermogen. Een voorbeeld is de situatie waarbij een gepassioneerd
boekenliefhebber temidden van zijn verzameling leeft in een gehuurd
appartement. Doordat hij zijn boeken wegschenkt aan de bibliotheek,
wordt geraakt aan het beschikbare gedeelte van de erfenis. Dan hebben
de reservataire erfgenamen het recht om de zaak aanhangig te maken.
2.3.2

Schenking via notariële akte

Als ervoor gekozen wordt om een contract te laten opstellen door een
notaris, zal de bibliotheek altijd schenkingsrechten moeten betalen.
Deze piste is te verkiezen als de schenking van roerend goed uitzonderlijk waardevol is, maar ook als onroerend goed het voorwerp van de
schenking uitmaakt.
De waarde en het belang van bepaalde documenten zijn bijvoorbeeld
onmiskenbaar als het om werken gaat die voorkomen in de topstukkenlijst van archivalisch en documentair erfgoed. De notariële akte zorgt er
dan voor dat het moment van de overgang van de historische eigenaar
naar de nieuwe eigenaar gedocumenteerd is.
Bij een notariële schenkingsakte dient verplicht een ‘staat van schatting’
gevoegd. De waarde van de schenking wordt bepaald door de partijen.
Op basis van die waardering worden de schenkingsrechten berekend. In
principe wordt deze schatting niet gecontroleerd. Maar de rechtstreekse
erfgenamen kunnen nadien de schenking betwisten indien ze vermoeden dat het reservatair gedeelte gebroken werd. Het is dus belangrijk dat
de waardebepaling steeds relatief correct is.
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verlaging van het schenkingsrecht tot 5,5% enkel voor de
in het Vlaams Gewest gelegen provincies, gemeenten,
provinciale en gemeentelijke
openbare instellingen. Merk
op dat voor legaten aan
provincies, gemeenten,
provinciale en gemeentelijke
openbare instellingen gelegen
in het Vlaams Gewest het
verlaagd tarief 6,6% blijft
bedragen; de bedoeling van
de Vlaamse decreetgever
hiermee is het aanmoedigen
van overdrachten gedurende
het leven.
Circulaire nr. 4/2005 (AFZ
7/2005 - Dos. E.E./L. 49) dd.
05.04.2005:
In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werd in 2005 een verlaging van de registratierechten op de schenkingen van
roerende goederen ingevoerd.
Het verlaagd schenkingsrecht
van 6,6% wordt voortaan
voorbehouden voor schenkingen aan bepaalde in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde gedecentraliseerde overheden en voor de
schenkingen aan stichtingen
van openbaar nut. Het tarief
van 8,8% voor schenkingen
aan vzw’s of aan daarmee
op het vlak van het tarief
gelijkgestelde rechtspersonen
wordt verlaagd tot 7%, waarbij moet opgemerkt worden
dat dit bijzonder tarief voortaan enkel nog toepassing
vindt op schenkingen van
onroerende goederen – dit
verlaagde tarief geldt tevens
voor schenkingen aan private
stichtingen.
via http://www.ﬁsconet.fgov.
be/
49 Belgisch Burgerlijk Wetboek
anno 2006, artikel 93: ‘De
giften, hetzij bij akten onder
de levenden, hetzij bij testament, mogen de helft van de
goederen van de beschikker
niet overschrijden, indien
hij bij zijn overlijden slechts
 kind achterlaat; ⅓de,
indien hij twee kinderen
achterlaat; ¼de, indien hij er
drie of meer achterlaat.’ via
http://www.2747.com/2747/
law/inheritance/availablepart/belgie.htm

Topstukkendecreet
Het topstukkendecreet creëert een wettelijk kader voor de bescherming van belangrijke
cultuurgoederen. Er worden lijsten opgesteld met topstukken volgens strenge selectiecriteria. Bij voorwerpen of verzamelingen die een archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap
hebben, wordt getoetst of deze tevens zeldzaam én onmisbaar (cumulatief) zijn.
Momenteel zijn er proeﬂijsten samengesteld van de 17de-eeuwse beeldende kunsten;
Schone Kunsten 1789–1950; Vlaamse Primitieven; archivalisch & documentair erfgoed;
muzikaal erfgoed; kerkelijk erfgoed.50
Topstukken kunnen de Vlaamse Gemeenschap niet verlaten zonder de toestemming
van de Vlaamse Regering. Tijdelijke uitvoervergunningen zijn nodig voor het transport
van een kunstwerk naar een tentoonstellingsruimte buiten het Vlaamse Gewest; een
permanente uitvoervergunning is nodig voor verkoop aan buitenlandse geïnteresseerden. Een eventuele weigering van een permanente uitvoervergunning verplicht
de Vlaamse overheid om met de eigenaar te onderhandelen over de aankoop van dit
cultuurgoed tegen de internationale marktwaarde.
Op 6 februari 2004 werd het uitvoeringsbesluit bij het topstukkendecreet gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad, nadat het eerder op 5 december 2003 deﬁnitief was goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De lijst voor het archivalisch & documentair erfgoed is
in het Staatsblad gepubliceerd op 19 oktober 2007.

Het is nodig dat men weet dat voor het berekenen van het reservatair gedeelte de hele nalatenschap in rekening wordt gebracht op het moment
van het overlijden van de schenker, ook al is dat tien of twintig jaar na de
schenking. De evolutie van de markt kan op dat ogenblik voor een andere waardeverhouding hebben gezorgd. Daarom bestaat er bij voorkeur,
zeker als de schenker rechtstreekse erfgenamen heeft, een consensus
over de schenking. Als de kinderen betrokken worden bij de overdracht
via notariële akte bestaat de mogelijkheid dat zij oﬃcieel afstand doen
van hun rechten op dat deel van de erfenis dat geschonken wordt.
Indien de instelling onroerend goed verwerft, moet ze er ook rekening
mee houden dat bij verkoop binnen de vijf jaar na de schenking de
meerwaarde uit verkoop aangegeven moet worden.
Bij een schenking die de waarde van € 00.000 overstijgt – uitgezonderd handgiften – en die gedaan wordt in het voordeel van een vzw of
een stichting is de machtiging door de minister van justitie vereist. Dit
is louter een formaliteit die niet langer dan 2 à 3 weken in beslag neemt.
In een schenkingscontract worden de verplichtingen voor beide partijen, schenker en ontvanger, vastgelegd.5 Essentiële onderdelen van een
contract zijn de identiﬁcatie van beide partijen, de beschrijving van de
schenking, de omschrijving van het fysieke eigenaarschap en de intellectuele eigendom en de overdracht van deze rechten, eventuele restricties
op gebruik, de verdere behandeling van het ongeschikte materiaal …
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Het contract komt tegemoet aan de belangen van beide partijen en
somt de rechten en verplichtingen op. Na overleg over de formuleringen wordt het door de schenker, of zijn geautoriseerde agent, en door
de geautoriseerde vertegenwoordiger van de bibliotheek ondertekend.
Zodoende wordt de relatie tussen schenker en beherende instelling
vastgelegd.
Een contract is meteen ook een bevestiging van de herkomst van de
schenking en bewijst onrechtstreeks dat de schenker gerechtigd is om
het eigenaarschap over te dragen. De verwoording in het contract moet
zo zijn dat de schenkende partij bevestigt dat zij de geautoriseerde eigenaar is. Zo blijft de donateur verantwoordelijk bij eventuele invraagstelling van de herkomst. In een normale situatie hebben voorafgaande
gesprekken de bibliothecaris over dit aspect voldoende duidelijkheid
verschaft. Voor archiefmateriaal zijn de vragen omtrent het eigenaarschap nog complexer dan voor publicaties.
De echte fysieke overdracht van de schenking is meestal het moment
dat het eigenaarschap overdragen wordt aan de ontvanger, ‘ten tegenwoordige en onherroepbare titel’. Tegelijkertijd wordt de schenker ontdaan van controle op het eigendom.
De handtekeningen van de schenker en van de oﬃciële vertegenwoordiger
van de bewaarinstelling, en de datum waarop het document werd ondertekend, zijn noodzakelijk om het contract rechtsgeldigheid te verlenen.
De notaris zal het contract steeds ter registratie aanbieden.
2.4

Legaten

Legaten zijn een speciﬁeke vorm van schenkingen. Een testament is
een eenzijdig document dat tot het laatste moment gewijzigd kan worden. Het kan eigenhandig geschreven zijn en is rechtsgeldig zodra het
gehandtekend en gedateerd is. De testateur kan het testament zelf bewaren of hij kan ervoor kiezen om het document in bewaring te geven
bij zijn notaris, die het eventueel overhandigt aan het Centraal Register
van Testamenten. Een notarieel testament laten opstellen kan ook. De
inhoud blijft geheim zolang de erﬂater leeft en men kan ook niet te weten komen of iemand een testament gemaakt heeft.
De erﬂater kan voor het gehele vermogen (algemeen legaat) of voor een
gedeelte (bijzonder legaat) van zijn/haar goederen een regeling treﬀen.
De bijzonder legataris is diegene die een bijzonder deel erft. Hij heeft
enkel recht op het deel dat geërfd wordt. Er is ook altijd een algemeen
legataris die verantwoordelijk is voor het geheel.
Soms wordt de bibliotheek pas na het overlijden ingelicht over het legaat. In dat geval heeft de bibliotheek weinig of geen controle. De wet
laat in principe de keuze tussen drie opties: zuiver aanvaarden, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerping.
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50 Op het ogenblik van de
redactie van deze tekst zijn
de lijsten van de 7de-eeuwse
kunsten, Schone Kunsten
(789–950), muzikaal
erfgoed en archivalisch &
documentair erfgoed reeds
gepubliceerd in het Staatsblad (één deﬁnitieve en drie
voorlopige beschermingen).
Decreet houdende bescherming van het roerend
cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang: ‘het topstukkendecreet’ via http://www.
wvc.vlaanderen.be/erfgoed/
documenten/topstukkendecreet_context.doc
In het kader van het topstukkendecreet werden door de
Vlaamse overheid zes studieopdrachten uitgeschreven
voor het samenstellen van
proeﬂijsten van topstukken.
De studieopdracht voor het
archivalisch en documentair
erfgoed werd toegewezen
aan de VVBAD. De vereniging
rekent tot dit erfgoeddomein
onder meer archiefbestanden, losse archiefstukken,
bibliotheekcollecties,
losse boeken, handschriften,
incunabelen, oude drukken
en allerlei verzamelingen
(documentatie, beeld en
geluid, atlassen en kaarten).
via http://www.vvbad.be/
node/245
5 Browar, 02–03

Een schenking aan een bibliotheek is steeds een bijzonder legaat. Men
kan dan ook zonder risico gewoon aanvaarden. Enkel voor de algemeen legataris kan de hoogte van deze successierechten een risico inhouden en een reden zijn om een legaat te verwerpen.
De successierechten worden berekend per erfdeel. Om het juiste tarief
te kennen wordt nagegaan in welk gewest de erﬂater in de laatste 5
jaar het langst zijn woonplaats had. De toepasselijke regels verschillen
immers voor het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Zo zal een vzw in het Brussels Gewest, als ze
niet erkend is om ﬁscale attesten af te leveren, 25% betalen. Een Vlaamse vzw mag dit afhandelen aan 8,8%. Dat voorzichtigheid geboden is
blijkt uit volgend voorbeeld: als de Koninklijke Bibliotheek van België
erft van een in het Vlaams Gewest overleden persoon, dan wordt een
tarief geheven van 70%, dit is een tarief van derden. Voor een instelling
in het Vlaams Gewest die een erfenis ontvangt van een Brusselaar zijn
de tarieven niet zo hoog.52
Tarieven voor erfenisrechten

Vlaams
Gewest
Stichting van openbaar nut

8,8%

vzw

8,8%

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
6,6%
vzw’s die fiscale
attesten mogen
afleveren
andere vzw’s

Private stichting

8,8%

12,5%

25%
25%

Als men begunstigd wordt vanuit het buitenland, gelden percentages
die voor gelijkaardige instellingen worden geheven in het land in
kwestie. Bijvoorbeeld: indien een vzw in Gent erft van iemand uit
Rijsel, zullen successierechten worden geheven zoals voor een vzw te
Rijsel. Op Europees niveau wordt er gewerkt aan een standaardisering
van de tarieven.
Hoe kan een bibliothecaris best anticiperen op iemand die de wens
koestert om zijn collectie na zijn dood te laten toekomen aan de instelling? Er zijn een aantal mogelijkheden, zoals de opstelling van een
overeenkomst, maar het blijft steeds een delicate en moeilijke opdracht.
Zelfs het bestaan van een testament geeft geen garanties. Een testament
kan immers steeds herroepen worden, er kunnen beschikkingen aan
toegevoegd worden of er kan een geheel nieuw testament opgesteld
worden.
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Voorbeeld:
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft
de verzekering gekregen dat de collectie kinderboeken van Guido van Deth (93–969)
en zijn vrouw Felicia aan haar gelegateerd zal
worden. Naar aanleiding van dit vooruitzicht
werd een brochure uitgegeven met mooie

2.4.1

plaatjes uit de kinderboeken en een voorwoord van de schenkster: ‘Ik ben erg dankbaar dat er een bindende afspraak is met de
KB in Den Haag, dat de kinderboekencollectie
daar wordt ondergebracht. Dat is voor mij een
enorme geruststelling’.53

Duo-legaat

Het is om verschillende redenen nuttig om duidelijkheid te krijgen wie
algemeen legataris is. Legatarissen die verwant zijn in de zijlinie of nietverwant betalen immers hoge successierechten (tot 70%). Bij ontsten52
tenis van directe erfgenamen is de techniek van het duo-legaat ﬁscaal
voordelig.
Een duo-legaat bestaat hierin dat de bijzonder legataris, die van een
gunsttarief geniet (bijvoorbeeld 8,8%), promoveert tot algemeen legataris. Het komt erop neer dat de schenker een bedrag nalaat aan een instelling en stipuleert dat daarvan een nettobedrag moet toekomen aan
een ander persoon, door de schenker aangewezen. De successierechten
die deze persoon als erfgenaam verschuldigd is, worden dan gedragen
door de instelling. Het resultaat is dat de instelling ﬁnanciële steun
ontvangt, en de andere legataris een hoger bedrag dan wanneer hij/zij
direct van de schenker zou hebben geërfd.
Voorbeeld:
Iemand schenkt 20% (€ 20.000) van zijn totale
vermogen (€ 00.000) aan een bibliotheek en
80% (€ 80.000) aan een goede vriend. Bij een
normaal legaat zou de bibliotheek een successiebelasting betalen van 8,8% (€ .760) op
hetgeen zij heeft ontvangen, de vriend betaalt
48% successierechten en erft 4.600 euro. Een
duo-legaat biedt een oplossing. De bibliotheek
wordt aangesteld als algemeen legataris en

wordt belast met de opdracht om de vriend
50.000 euro na te laten, vrij van successierechten. De bibliotheek betaalt op haar deel
(€ 50.000) een belasting van 8,8% (€ 4.400) plus
de successierechten van de bijzonder legataris
(€ 24.000) en ontvangt netto nog 2.600 euro.
De vriend ontvangt de erfenis vrij van rechten.
Beide legatarissen hebben ﬁnancieel voordeel
bij deze oplossing.

Vooraleer mee te werken aan een duo-legaat moet de bibliotheek dus
berekenen welk het minimumbedrag is dat ze zelf moet ontvangen.
Daarbij dient ze uiteraard rekening te houden met de tarieven, die verschillend zijn in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Uitgangspunt is dat de schenker de ﬁlantropiegedachte genegen is en een genereus gedeelte van zijn vermogen wil aanwenden voor
het algemeen belang.

Circulaire nr. 5/2004 (AFZ
9/2004 - Dos. E.E./L. 37) dd.
07.04.2004: Deze circulaire over
successierechten bij legaten
aan bijzondere rechtspersonen
maakt duidelijk dat (naar
analogie van de schenkingen
aan bijzondere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersonen) enkel de in het
Vlaams Gewest gelegen gedecentraliseerde openbare overheden (provincies...) en hun
instellingen van het verminderd
tarief genieten, niet deze gelegen in het Waals en Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, noch de
buitenlandse gedecentraliseerde
overheden en hun instellingen
zelfs al zouden deze laatste gelegen zijn op het grondgebied van
een EER-lidstaat en gelijkaardig
zijn met de Vlaamse. Ook de
private stichtingen, die vroeger
belast werden aan het tarief
‘van derden’ genieten mee van
een verlaging van de rechten.
Ook hier heeft de Vlaamse
decreetgever, in antwoord op
de bezwaren van de Europese
Commissie tegen het voorbehouden van de bijzondere
tarieven, het toepassingsgebied moeten uitbreiden tot
‘gelijkaardige’ rechtspersonen
die opgericht zijn volgens en
onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat
van de Europese Economische
Ruimte, en die bovendien hun
statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging
binnen de Europese Economische Ruimte hebben. Via http://
www.ﬁsconet.fgov.be/
Praktijkgids voor successierecht
& -planning: addendum 2004 via
http://www.successierecht.be/

53 Rehorst, 7
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2.4.2 De waardebepaling van het bijzonder legaat

De instelling die begunstigd wordt met een legaat, betaalt steeds successierechten op de waarde van het bijzonder legaat. Het is echter de
rechtstreekse erfgenaam of de algemeen legataris die bevoegd is om de
waarde van het bijzonder legaat te schatten. Het komt voor dat er een
overschatting is en dat bijgevolg de successierechten te hoog uitvallen.
De bijzonder legataris kan steeds bij ontvangst van het aanslagformulier
de hoogte van het verschuldigde bedrag betwisten. Als het om een aanzienlijk deel van de erfenis handelt, kan het beter zijn om meteen een
nieuwe schatting door een derde te laten uitvoeren. Dit is mogelijk op
eenzijdige vraag van de bijzonder legataris.
Indien men problemen verwacht kan reeds op voorhand, in het testament, worden beschreven dat de schatting zal worden toevertrouwd
aan een expert, bij voorkeur iemand die ook door de bibliotheek
vertrouwd wordt. Men kan in dergelijk geval bijvoorbeeld een beroep
doen op een lid van de Belgische Beroepskamer van Antiquaren.
2.4.3

De bibliotheek en de andere erfgenamen

Zelfs indien een overeenkomst met de erﬂater bestaat, is de kans groot
dat de familie niet volledig op de hoogte is van de inhoud ervan. Het risico is reëel dat de meest kostbare boeken verdwenen zijn op het ogenblik dat de bibliotheek erbij betrokken wordt en de goederen kunnen
worden opgehaald. Kunnen dergelijke problemen voorkomen worden?
Men kan bij de schenker ter plaatse gaan om de collectie te beschrijven
en eventueel de belangrijkste stukken te fotograferen.
Een volledige inventarisatie vooraf, in samenspraak met de schenker,
kan een hulpmiddel zijn maar het vormt nooit een garantie. De inventarislijst die dateert uit de periode toen het testament werd opgesteld,
geeft zeker een idee van de toenmalige intentie; maar boeken kunnen
inmiddels verkocht, weggeschonken of aan de verzameling toegevoegd
zijn. Een andere mogelijkheid is dat besproken wordt dat een deel al bij
leven naar de bibliotheek wordt overgebracht. Eens te meer hangt alles
af van de goede relaties tussen personen.
Als men met erfgenamen in contact treedt, is het sowieso belangrijk
om een sfeer van wederzijds vertrouwen te creëren. Verschillen in
interpretatie van het testament kunnen immers aanleiding geven tot
meningsverschillen. In een vertrouwensrelatie hoeft dit evenwel niet
meteen dramatisch te zijn. Een praktijkvoorbeeld is de discussie of kunstenaarsboeken54 deel uitmaken van de boekenverzameling, of eerder
als autonome kunstwerken beschouwd moeten worden.
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2.4.4 De wet op de inbetalinggeving

In verband met successierechten kan ook de wet op inbetalinggeving
niet onvermeld blijven. Tot nog toe is deze regeling niet toegepast voor
documentair erfgoed. Er is een verhelderende brochure in voorbereiding bij het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Wet op inbetalinggeving
Sinds 1985 (Artikel 83-3 van het Wetboek der successierechten, ingevoegd bij de
wet van 1 augustus 1985) is er een mogelijkheid om successierechten met kunstwerken van internationale vermaardheid te betalen. Deze wet was een reactie op
de verkoop van De blijde intrede van Christus in Brussel van James Ensor aan het
J.Paul Getty Museum. Het beperkte toepassingsgebied en de complexe procedure
leidden ertoe dat de wet weinig succes kende.55
In 2001 zorgde een aanpassing van de wet ervoor dat de procedure vereenvoudigd
werd en dat de notie van ‘kunstwerken met internationale vermaardheid’ werd
uitgebreid tot ‘erfgoed van landelijk belang’. Bovendien kon men de wet nu ook
doen gelden voor overdracht na een overlijden. Het bleef echter een probleem dat
de procedure slecht aangepast was aan het Belgische systeem: de federale staat
wordt eigenaar van de goederen uit inbetalinggeving, terwijl de successierechten
regionale belastingen zijn. Ter compensatie werden de successierechten door de
federale overheid doorgestort.
Op 11 juli 2005 heeft de federale wetgever beslist om deze regelgeving te wijzigen
met de artikelen 83 en 84 van de Programmawet. In de Programmawet staat
dat voortaan de Waalse gewestregering (de Franse gemeenschapsregering),
de Vlaamse of de Brusselse regering in een commissie kunnen beslissen om de
betaling in natura te aanvaarden of te weigeren. De gewesten worden deﬁnitief
eigenaar van de collectie.56 Er zijn twee recente, spraakmakende voorbeelden:
een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Collectie Gilson-Crouet) en een in het
Vlaams Gewest (Collectie Janssen).57

2.5

54 Van Dale: ‘kunstenaarsboek
(het; -en): boek dat als zelfstandig kunstwerk door een
kunstenaar is gemaakt’

Schenking vermomd als verkoop

Wat ook wel eens voorkomt maar wettelijk niet correct is, is de verkoop
van een collectie tegen een symbolische prijs. Bij deze constructie verkoopt men eigenlijk ver onder de marktprijs en bestaat altijd het risico
op betwisting door mensen die kunnen bewijzen dat ze daardoor persoonlijk voordeel hebben misgelopen.
In het geval dat een erﬂater zijn waardevolle collectie overmaakt aan
een instelling, kan men om alle discussie met overige erfgenamen te
vermijden voorstellen om een contract op te stellen. Daarin kan worden gestipuleerd dat na het overlijden van de schenker de verzameling
tegen een vooraf bepaalde prijs gekocht zal worden van de rechtstreekse erfgenaam. Deze constructie is juridisch wél correct.
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55 ‘2 juni 200/ Wet tot wijziging van de gevolgen voor de
inkomstenbelastingen van
schenkingen aan de Staat en tot
wijziging van de regeling voor
de aangifte van kunstwerken
ter betaling van successierechten ()’ via http://www.staatsbladclip.be/wetten/200/07/05/
wet-200003328.html
56 http://www.didier-reynders.
be/docs/dation_20060328.pdf
57 Aan de Universiteit Hasselt
loopt een studieopdracht
naar de problematiek en de
mogelijkheden van de Vlaamse
bevoegdheid op het vlak van
successierechten, voor de collectieopbouw van de Vlaamse
musea en erfgoedinstellingen
en voor de collectie van de
Vlaamse Gemeenschap. via
http://www.uhasselt.be/onderzoek/groepen/teams_p_dep/
abstract_project.asp?id=R077&pnummer=0975

Model van een overeenkomst tussen erﬂater en instelling

Naam van de bibliotheek
Adres
OVEREENKOMST
Tussen de bibliotheek van de [instelling: naam en adres] verder genoemd de
legataris en de heer/mevrouw
[en adres]
verder genoemd de schenker,
wordt overeengekomen wat volgt.
De schenker bestemt zijn/haar volledige bibliotheek zoals ze zich op dit ogenblik
bevindt in zijn/haar woning [adres] voor de legataris.
Beschrijving van het materiaal:
In bijlage: een door de schenker gehandtekende en geïllustreerde beknopte
inventaris van de belangrijkste boeken.
De overdracht zal geschieden na het overlijden van de schenker of op het ogenblik dat deze zich van de bibliotheek wenst te ontdoen. Indien de schenker overleden is, zal de overdracht van de boeken geschieden door toedoen van [naam
en adres], die hiertoe door de schenker is aangewezen.
Mogelijke voorwaarden
· Het transport van de boeken zal gebeuren door de zorgen en op kosten van
de legataris.
· Bij het catalogiseren zal de herkomst van de boeken in de elektronische beschrijving worden aangegeven, zodat de bibliotheek van de schenker ook in
de toekomst reconstrueerbaar blijft.
· Van de aldus gemarkeerde boeken zal een lijst worden gemaakt
· In elk volume wordt een sober ex dono aangebracht.
· Er zal door de wetenschappelijk medewerker een tentoonstelling worden
voorbereid om ruchtbaarheid te geven aan deze schenking.
op
Aldus opgemaakt in vier exemplaren te
en ondertekend door de schenker en de legataris, alsmede door de twee
bemiddelaars.
Handtekeningen
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2.6

Andere mogelijkheden

Tot de minder bekende mogelijkheden voor ondersteuning van erfgoedbibliotheken behoort de mogelijkheid tot oprichting van ﬁnanciële
fondsen. Het is aangeraden om in samenspraak met de ﬁlantroop te
onderzoeken welke procedure vanuit ﬁscaal standpunt de beste oplossing biedt voor alle partijen. Eén van de mogelijkheden bestaat erin dat
een spaarpot wordt opgezet die buiten de organisatie of zelfs buiten de
gemeente beheerd wordt, bijvoorbeeld door de Koning Boudewijnstichting. Deze biedt trouwens regelmatig hulp bij de ﬁnanciële afhandeling
van schenkingen en legaten (bijvoorbeeld tussenkomst inzake successierechten). Als ﬁlantropische organisatie koopt ze ook geregeld belangrijke stukken uit het nationale patrimonium.
Voorbeeld :
De Koning Boudewijnstichting verwierf in 200
het Getijdenboek van Tavernier, genoemd naar
de miniaturist Jan Tavernier, bij Sotheby’s in
Londen. Het is een bijzonder waardevol handschrift dat waarschijnlijk deel uitmaakte van de
prestigieuze Bourgondische Librije. Het handschrift werd gedeponeerd in de Koninklijke
Bibliotheek, waar de historische kern van de
Bourgondische Librije vandaag wordt bewaard,
onder signatuur IV 290. Naar aanleiding van
deze deponering organiseerde de Koninklijke
Bibliotheek een tentoonstelling en werd er een
rijk geïllustreerde publicatie uitgegeven. Zie
B. Bousmanne, P. Cockshaw, e.a., De Getijden
van Tavernier : KBR, ms.IV 290, Brussel 2002.

Voorbeeld 2:
Er bestaan ook andere vormen van privé-mecenaat. Het Fonds-Inbev-Baillet-Latour ﬁnanciert
sinds 2003, in samenwerking met de Koning
Boudewijnstichting, de bewaring of restauratie
van het Belgisch roerend cultureel patrimonium.58 In 2006 werden bijvoorbeeld 6 aﬃches
uit de verzameling van het Prentenkabinet van
de Koninklijke Bibliotheek gerestaureerd. Deze
restauratie gaf aanleiding tot een tentoonstelling
met bijbehorende catalogus. Zie Marie-Laure
Bernard, Smaken en geneugten: restauratie van
aﬃches uit de verzamelingen van de Koninklijke
Bibliotheek van België, Brussel 2005.
58 http://www.inbev-baillet-latour.
com/nl/prize_winners_6.asp

59 http://www.kbs-frb.be/
60 ‘Een recent voorbeeld van
synergie is het Fonds Roerend
Erfgoed. In 2006 heeft de Raad
van Bestuur van de Koning
Boudewijnstichting gevraagd
of het zou kunnen instaan voor
de coördinatie van de activiteiten van alle Fondsen die rond
erfgoed werken. Een daarvan
is het Fonds Léon Courtin en
Marcelle Bouché, dat in 2006
werd opgericht. Het heeft zich
tot doel gesteld om Belgische
kunstwerken te beschermen
door ze aan te kopen, te restaureren en te beheren. Door de
samenwerking kunnen we dat
nieuwe Fonds meteen een rijp
denkkader bieden en kan het
gebruik maken van het netwerk
waarover het Fonds Roerend
Erfgoed beschikt.’: http://www.
kbs-frb.be/ﬁles/img/nl/Jaarverslag2006_KBS_inleiding_
fondsen&ﬁl.pdf

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976 als onafhankelijke stichting van
openbaar nut. Haar opdracht is ‘samen werken aan een betere samenleving’. Jaarlijks
besteedt de Stichting 40 miljoen euro, 92% daarvan gaat naar projecten. Het steunen
van deze projecten is een manier om te komen tot meer rechtvaardigheid, democratie
en respect voor diversiteit.59
Met het programma Filantropie wil de Stichting bijdragen tot een efﬁciënte uitbouw
van ﬁlantropie in België en Europa. De mogelijkheid bestaat om in de schoot van de
Stichting een projectrekening te openen voor lokale initiatieven. Na het indienen van
een ontvankelijk projectdossier wordt het project opgenomen in de lijst en kunnen
ﬁscale attesten afgeleverd worden aan de schenkers. Daarvoor moet het project speciﬁek zijn, dus geen deel van de dagdagelijkse en/of wederkerende activiteiten maar
betrekking hebbend tot éénmalige kosten, gelimiteerd in de tijd en budgeteerbaar.
Een andere activiteit van de Stichting is het beheer van de fondsen. In 2006 hebben
zich 30 nieuwe fondsen aangediend waardoor het totaal aantal op 150 kwam te staan.
Er wordt gestreefd naar een grotere samenwerking tussen fondsen met eenzelfde
thematiek. Een voorbeeld daarvan is het Fonds Roerend Erfgoed. 60
Daarnaast wordt ook gestalte gegeven aan het Centrum voor Filantropie, dat schenkers
de juiste instrumenten en informatie wil aanreiken.
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Cultuursponsoring, bijvoorbeeld via de Nationale Loterij, is een andere
vorm van het aantrekken van fondsen, die door de sector misschien
te weinig wordt onderzocht.6 De Nationale Loterij maakt een keuze
tussen alle aanvragen, maar subsidieert vooral infrastructuur en de organisatie van evenementen. Ze baseert zich hiervoor hoofdzakelijk op
overwegingen van budgettaire aard, kwaliteit of reclame-impact.

6 De voornaamste culturele
evenementen die door de
Nationale Loterij werden
gesteund in 2004 waren
terug te vinden in diverse
sectoren, zoals de muziek, de
literatuur, de ﬁlm, theater,
plastische kunsten of speciale
multidisciplinaire evenementen die niet in een van de bovenstaande culturele sectoren
vallen onder te brengen.
Op literair vlak was er de
sponsoring van het Verhalenfestival te Chiny en van ZuiderZinnen te Antwerpen.
via http://www.nationale-loterij.be/pages/show.aspx?Culture
=nl&pageid=lln/sponsoring&c
ache=6b62aﬀ3
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BRUIKLEENOVEREENKOMSTEN

3.1

Eigenschappen van bruiklenen

Bruiklenen worden nooit de volledige eigendom van de beheerder,
daarin verschilt een bruikleen essentieel van een schenking. Hoogstens betreft het een bruikleen voor onbepaalde duur. Bruikleen maakt
deselectie dus onmogelijk, bijgevolg: ook de dubbele exemplaren ten
opzichte van de eigen collectie blijven deel uitmaken van het bruikleen.
De status van bruikleen heeft ook zijn weerslag op de conserveringsmaat die toegepast wordt. Doorgaans zal die lager liggen dan bij de
reguliere collectie.
3.2

Wanneer wel aanvaardbaar en wanneer niet

Een bibliotheek zal slechts uitzonderlijk een bruikleen aanvaarden. De
opname en het beheer brengen immers alle gebruikelijke onkosten met
zich mee, maar die worden niet altijd gecompenseerd door de ﬁnanciele waarde. Daarom kan een bruikleen in principe enkel als de culturele/intellectuele waarde ervan voor de instelling buiten kijf staat, als
daarenboven een voldoende lange leentermijn gegarandeerd is, en als
alle andere mogelijke alternatieven (schenking, aankoop) zijn uitgeput.
De verantwoordelijkheid die de instelling draagt ten overstaan van het
behoud van belangrijk erfgoed is mogelijk een andere motivatie bij de
beslissing om tot bruikleen over te gaan. Bijvoorbeeld wanneer de eigenaar van unieke erfgoedstukken niet in staat blijkt om deze behoorlijk
te conserveren.
Voorbeeld:
De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
Antwerpen (KMDA) gaf in 2007 een opmerkelijke antiquarische collectie fauna- en ﬂoraboeken
in permanente bruikleen aan de Stadsbibliotheek Antwerpen.

3.3

De geschatte waarde van deze verzameling bedroeg .500.000 euro. De 88 titels betekenden
een opmerkelijke aanvulling van de eigen bibliotheekcollectie. De bruikleen kan enkel onder
toezicht geraadpleegd worden.

Aandachtspunten bij de opmaak van een bruikleenovereenkomst

Bij het opstellen van een bruikleenovereenkomst moet een evenwicht
gevonden worden tussen wat goed is voor de bewaarinstelling en wat
goed is voor de eigenaar van de collectie. Elementen die zeker aan bod
moeten komen, zijn de maximale duur van het bruikleen, een volledige
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beschrijving van de collectie en de standaard van verzorging die toegepast zal worden, toegangsvoorwaarden, gebruik voor onderzoek, een
notitie over de overdracht van beheer, de naam waaronder de collectie
bekend moet staan, enzovoort.
In de literatuur wordt gewezen op het belang van een hold harmless
clause. In deze clausule stelt de bibliotheek dat ze niet verantwoordelijk
kan worden gesteld voor verlies of beschadiging. De eigenaar wordt dus
op zijn verantwoordelijkheden gewezen en moet zich bewust zijn van
de deponering op eigen risico.
In de praktijk is het eerder zo dat de ontvangende instelling, die zich
bewust is van het risico op verlies door diefstal of beschadiging, samen
met de eigenaar naar oplossingen zoekt. Een bijkomende verzekering
afsluiten is noodzakelijk. Wie de onkosten zal dragen, dient te worden
overeengekomen. Het is in elk geval de taak van de bibliotheekbeheerder om de eigenaar hierover goed te informeren en sluitende overeenkomsten op te stellen.
In de bruikleenovereenkomst worden ook de voorwaarden beschreven
waaronder de collectie automatisch eigendom kan worden van de beheerder, bijvoorbeeld bij het overlijden van de eigenaar of de stopzetting/ontbinding van de bruikleengevende instelling. Het eerste recht

De Bibliotheca Dominicana
is een bruikleen aan de
Universiteit Gent
© UGent
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tot weigering of aanvaarding van aankoop moet worden toegewezen
aan de bewaarinstelling. Als het bruikleen een schenking wordt, zal de
bruikleenovereenkomst worden vervangen door een schenkingscontract.
De overeenkomst zou ook een raming van de onkosten voor beheer en
opslag doorheen de tijd moeten bevatten. Zo kan in het contract worden bepaald dat indien de collectie uiteindelijk geen eigendom wordt
van de bewaarinstelling, deze kosten (deels) teruggevorderd kunnen
worden bij de eigenaar.62 Redelijkerwijs kan worden voorzien dat dit bedrag mag afgetrokken worden van een eventuele aankoopprijs.

Essentiële elementen in een bruikleenovereenkomst
Naam van de bruikleengever (dit is de eigenaar)
Naam van de beheerder
Volledige beschrijving van het bruikleen
Ofﬁciële titel die gebruikt moet worden bij vermelding van de collectie
(ook copyright)
Standaard van verzorging die verwacht wordt van de beheerder
Toegankelijkheid tot de collectie (beperkingen)
Minimale (en maximale) tijdsduur van het bruikleen
Voorwaarden waaronder de collectie automatisch eigendom wordt van
de beheerder
Eerste recht tot aankoop voor de beheerder
Clausule waaruit blijkt dat de beheerder niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor verlies door beschadiging of diefstal
Schatting van de beheerskosten (beheer, opslag, conservering)
Regeling van de verzekering
Transfer van het beheer (datum)
Handtekeningen en datering
62 Browar, 05
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Model van een overeenkomst tussen bruikleengever en ontvangende instelling

Bruikleenovereenkomst
Tussen enerzijds [Naam en adres bruikleengever]
en anderzijds [ontvangende instelling]
Overwegende dat
· De eigenaar een waardevol cultuurpatrimonium bezit en dit ten dienste wil stellen van
de gemeenschap.
· De depositaris over de noodzakelijke infrastructuur en over gekwaliﬁceerd personeel
beschikt om dit cultuurpatrimonium te ontsluiten, conserveren en valoriseren.
Wordt overeengekomen als volgt:
De werken beschreven in de bijlage bij deze overeenkomst worden door [naam eigenaar] in
bewaring gegeven bij [naam beheerder/depositaris]. Naar deze werken zal verder verwezen
worden met de ofﬁciële titel ‘collectie
’.
Deze overeenkomst wordt gesloten mits aanvaarding door beide partijen van volgende
lasten en voorwaarden.
1. Deze bewaargeving gebeurt voor een termijn van
vanaf het ogenblik van de ondertekening.

en vangt aan

· Indien de eigenaar deze collectie geheel of gedeeltelijk wil terugvorderen vóór het
verstrijken van de termijn, verbindt hij zich ertoe de onkosten terug te betalen die de
beheerder zal hebben gedaan voor de bewaring, restauratie, ordening en beschrijving van
de betrokken werken.
·

Indien de eigenaar de collectie wil verkopen of wegschenken, komt de beheerder als
eerste in aanmerking.

· Indien de eigenaar ophoudt te bestaan, zal de collectie automatisch eigendom worden
van de beheerder.
2. De depositaris neemt de zorg en de kosten van de verhuis op zich.
3. De eigenaar blijft ten volle verantwoordelijk voor zijn eigendom. De kosten voor de verzekering tegen diefstal en beschadiging van de in bruikleen gegeven werken worden
gedeeld door de eigenaar en de beheerder.
4. De beheerder zal binnen een termijn van
na het sluiten van deze
overeenkomst zorgen voor een gedetailleerde lijst van de in bruikleen gegeven werken,
opgemaakt volgens de gangbare internationale standaarden inzake catalograﬁe.
5. De graad van conservatie die toegepast wordt is dezelfde als de algemene maatregelen
ten opzichte van de eigen collectie. Speciﬁek restauratiewerk zal enkel worden verricht op
initiatief en op kosten van de eigenaar.
6. De bruikleen mag enkel ter plaatse worden geraadpleegd en kan in geen geval voorwerp
zijn van leen en ook niet van interbibliothecaire leen. De enig mogelijke uitzondering is
bruikleen voor tentoonstellingen en dit enkel mits voorafgaandelijke toestemming door
de eigenaar.
7. Wanneer in bruikleen gegeven stukken worden gepubliceerd, in druk gereproduceerd of
uitgeleend voor tentoonstellingen, zal steeds worden vermeld dat ze eigendom zijn van
de eigenaar onder de ofﬁciële titel.
Opgemaakt te

op

/

/
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OMGAAN MET ONBRUIKBARE (DELEN VAN) SCHENKINGEN

De mogelijkheden en de problemen die niet-toegevoegde materialen
met zich meebrengen, komen in de literatuur veelvuldig aan bod. Sommige artikelen verhalen over inventieve lokale projecten, maar die zijn
eigenlijk te herleiden tot vier mogelijke opties: ruil, verkoop, wegschenken en vernietigen.63 Op elk van deze mogelijkheden wordt dieper ingegaan.
4.1

Wegschenken

Het wegschenken aan andere instellingen, zoals andere bibliotheken of
instellingen met een non-proﬁtkarakter, levert de bibliotheek ﬁnancieel
niets op, maar bezorgt haar misschien wel de welwillendheid van deze
instellingen. Er kan worden overeengekomen dat de transportkosten
voor de andere partij zijn.
Steekproef 2004:
Wat doen de bibliotheken met overbodig materiaal? Bij het aﬂopen van het rijtje mogelijkheden kwam wegschenken slechts een paar keer
als optie voor, en dan bijna exclusief bij de openbare bibliotheken. Daarbij werd bijvoorbeeld
gedacht aan het schenken aan non-proﬁtorganisaties zoals het OCMW (groteletterboeken) en
Amnesty International (ﬁctie in niet-originele
taal, verschillend van het Nederlands) of probleemgebieden zoals Roemenië (anderstalige
boeken). Een bibliothecaris opperde dat het
schenken aan bijvoorbeeld gevangenisbibliotheken fout is, aangezien het de plicht is van
de overheid om voor deze mensen een degelijk
boekenbudget te voorzien. Een keer werd ook
Voorbeeld:
De Universiteitsbibliotheek Gent selecteert de
schenking bij ontvangst.
Er zijn drie mogelijkheden:
· opname in de collectie
· verkoop op de boekenmarkt: indien de boeken niet opgenomen worden, maar wel enige
waarde hebben
· levering aan Oxfam voor tweedehandsboekenverkoop

melding gemaakt van het schenken aan een
documentatiecentrum in de hoop op een zekere return in de toekomst, een soort ruil op lange termijn als het ware. Enkel in openbare bibliotheken was het gebruik in voege om afvoer
en doubletten aan de bibliotheekgebruikers
aan te bieden. In twee openbare bibliotheken
wordt overbodig bibliotheekmateriaal op een
tafeltje gelegd. In de ene bibliotheek gebeurt
dit enkel als er voldoende aanbod is, in de andere het hele jaar door. Wat te lang blijft liggen,
belandt uiteindelijk toch in de afvalcontainer.
Twee instellingen geven de doubletten aan de
moederorganisatie, die er dan verder vrij over
beschikt.

Vanwege plaatsproblemen bewaart de Universiteitsbibliotheek Gent enkel de eerste en de 63 Lane, 55: There are four basic
recentste druk van handboeken.
ways to get rid of unwanted

Omgaan met onbruikbare (delen van) schenkingen

library materials: they can
be thrown away, given away,
exchanged, or sold. It would
seem fairly obvious that such
disposal should be made to the
library’s best advantage, and
ﬁrst priority should be given to
reuse within the library system
or parent organization.
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4.2

Verkopen

Een methode waarbij de bibliotheek wel een zekere return krijgt, is
de verkoop van het materiaal. Dit kan, ten eerste, onder de vorm van
een jaarlijkse of permanente publieke verkoop. Voorwaarde is echter
wel dat er voldoende opslag- en verkoopruimte beschikbaar is. Een
nadeel is dat het vaak niet mogelijk is om de boeken afzonderlijk te
prijzen, maar dat er met afgeronde prijscategorieën wordt gewerkt.
Een tweede mogelijkheid bestaat erin om via de professionele boekenmarkt te werken. Daarbij denken we in de eerste plaats aan antiquariaten, maar er kan ook deelgenomen worden aan gespecialiseerde
boekenveilingen, waarbij men echter rekening dient te houden met de
commissies aan het veilinghuis. Ook met individuele handelaars kan
worden onderhandeld over de verkoop van het materiaal per stuk of
per lot. Erfgoedbibliotheken moeten echter steeds vooraf controleren
of de op hen van toepassing zijnde wetgeving hen toestaat om een
verkoop te organiseren (zie ..2). Bij sommige overheidsinstellingen
is dat niet altijd het geval. Afhankelijk van het type overheid gelden
andere regels.
De organisatie van de verkoop vraagt opnieuw een extra inspanning
van de bibliotheekmedewerkers, maar de opbrengst van deze verkopen
komt vaak niet rechtstreeks ten goede aan de bibliotheek. Meestal
spijst de opbrengst de bankrekening van de moederinstelling of directe overheid.
Voorbeeld :
Op het gebied van verkoop zijn in de recente
literatuur een aantal experimenten beschreven. Een eerste experiment behandelt de overeenkomst tussen een bibliotheek en een boekhandelaar in Iowa over de verkoop van boeken
in commissie. De verantwoordelijke bibliotheekmedewerker selecteert maandelijks boekenpakketten voor de verkoper. Indien die de
boeken binnen een periode van negen maanden verkoopt, gaat 60% van de winst naar de
handelaar en 40% naar de bibliotheek. Het resultaat van dit experiment leerde dat een derde

62

van het geselecteerde materiaal werd verkocht.
De gemiddelde prijs per boek bedroeg 8. Elk
boek dat na negen maanden niet verkocht was,
werd aan de boekhandelaar aangeboden voor
20% van de vooropgestelde prijs. De voordelen voor de bibliotheek waren vooral dat ze
ontlast werd van de onderhandelingen met
kopers, van de prijsbepalingen van de boeken
en van de administratieve en geldelijke transacties.64 Deze formule gaat wel uit van een onvoorwaardelijk vertrouwen in de eerlijkheid
van de boekhandelaar.
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Voorbeeld 2:
Een tweede experiment is dat van de Book Nook
aan de Universiteit van Nevada. Op voorstel
van de vriendenkring van de bibliotheek werd
een boekhandel geopend. Zo ontstond een
aanspreekpunt voor schenkingen en tevens een
verkooppunt voor niet opgenomen materiaal.
Deze ‘boekenhoek’, door de week geopend van
0 tot 6 uur, is aantrekkelijk en fris ingericht
in een locatie met een werkruimte voor het
sorteren en verwerken van de schenkingen. Er
worden nummers van periodieken verkocht,
boeken en ook steeds meer niet-boekmaterialen. Gekleurde vaandeltjes geven aan hoe lang
een item al in de winkel ligt. Er wordt voor
gezorgd dat het aanbod voldoende wisselt.
De winkel wordt draaiende gehouden door
een halftijdse werkkracht, wiens salaris deels
door de bibliotheek en deels door de Vrienden
wordt betaald. Dit personeelslid krijgt hulp
van vrijwilligers. Wat de gang van zaken in de
Book Nook zelf betreft: als een schenker zich
aanbiedt, wordt hem of haar gevraagd een formulier te ondertekenen dat duidelijk maakt

dat materiaal dat niet wordt opgenomen in de
bibliotheekcollectie naar eigen goeddunken
kan worden aangewend. De coördinator completeert vervolgens de aanmelding met een
korte beschrijving van de gift en de identiﬁcatiegegevens van de schenker, die nodig zijn
voor de te zenden erkentelijkheidsbrief, het
opstellen van eventuele mailinglists, het bijhouden van statistische gegevens, enzovoort.
Materiaal in slechte staat wordt verwijderd en
materiaal dat na nazicht door de bibliografen
niet geschikt blijkt voor de collectie gaat naar
de Book Nook. Regelmatige bezoekers kunnen
een interesseﬁche invullen en worden verwittigd als er iets naar hun gading arriveert. Van
de ﬁnanciële return worden eerst alle kosten
afgetrokken. De rest van de opbrengst gaat
naar de vriendenkring. De grootste voordelen
zijn immaterieel en moeilijk meetbaar. Het
blijkt een uitstekend middel voor public relations. Vooral het feit dat de bibliotheek hierdoor
op permanente basis meer zichtbaarheid krijgt,
wordt op prijs gesteld.65

De mogelijkheid om uitverkochte titels aan te bieden op een elektronische marktplaats op het web is vrij nieuw. Als verkoper heb je wel
het nadeel dat je dan lidgeld moet betalen, dat kan variëren van een
eenmalig startbedrag over jaarlijkse of maandelijkse bijdragen tot een
bijdrage per titel. Tot nog toe wordt hiervan door de bibliotheken geen
gebruikgemaakt maar blijft het medium gereserveerd voor antiquariaten.66 Commerciële verkoop behoort natuurlijk ook niet meteen tot het
werkterrein van een bibliothecaris.
Steekproef 2004:
In Vlaanderen liggen de gebruiken wat verkoop
betreft ver uit elkaar. Bij enkele is het een jaarlijks weerkerend fenomeen, andere overwegen
het bijvoorbeeld bij een verhuizing, wanneer
men met een aanzienlijke hoeveelheid afgevoerd materiaal geconfronteerd wordt.
Als redenen om niet aan een openbare verkoop
te beginnen noemt men de hoge personeelskosten en ook wel het idee dat dit een slechte politiek is voor een bibliotheek. Zo kan de verkoop

van boeken aan een uniforme prijs, bv. alles aan
één euro, bij het publiek de indruk wekken dat
het bibliotheekpersoneel geen idee heeft van de
waarde van de boeken. Daarnaast wordt ook
geopperd dat de handel in tweedehandsboeken
een vak apart is.
Eén enkele keer bleek de moederorganisatie
over een winkeltje in tweedehandse lectuur te
beschikken. Het idee van de book nook komt
dus ook in Vlaanderen voor!

64 Withers, 49–492
65 Scheschy, 65–70
66 Johnson, 66
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4.3

Ruil

Schenking en ruil zijn vaak geïntegreerd in één werkeenheid (bij de
meeste grote bibliotheken); soms zijn het twee aparte afdelingen (in
enkele grote bibliotheken) of zijn beide geabsorbeerd door andere afdelingen (in middelgrote en kleine bibliotheken).67 Het hoofddoel van
ruiloperaties in bibliotheken is het verwerven van materiaal dat men
niet op een andere wijze kan verkrijgen. Het kan ook gewoon een kostenbesparende manier van verwerving zijn.
Steekproef 2004:
Het komt ook voor dat met een beperkt aantal antiquariaten een overeenkomst wordt
gesloten. Een paar keer per jaar komen de
boekhandelaren rondkijken in het af te stoten
materiaal. Voor de uitgekozen boeken wordt
een redelijk prijsvoorstel gedaan waar al dan

niet nog over kan worden gediscussieerd. Dit
bedrag wordt in een rekening ten voordele van
de bibliotheek geboekt. De collectieverantwoordelijke kan dan te gepasten tijde voor dit
bedrag boeken komen uitkiezen in het antiquariaat, een vorm van ruilkoop dus.

Beleidsverklaringen in verband met ruilactiviteiten zijn in de Verenigde
Staten minder wijdverspreid dan die over schenkingen. In een verklaring over ruil wordt vermeld welke types van publicaties hiervoor in
aanmerking komen en wie de mogelijke ruilpartners zijn; dit laatste
kan ook beperkt blijven tot een omschrijving van een geograﬁsch of
taalgebied. Verder wordt ook opgesomd uit welke bronnen de bibliotheek het materiaal betrekt dat aangeboden wordt als ruilobject. Van dit
laatste hangt vaak de eﬀectiviteit van een ruilprogramma af. In feite zijn
er drie types ruilmateriaal: ten eerste eigen publicaties of publicaties
van de moederorganisatie, ten tweede doubletten en ten derde speciaal
voor dit doel aangezocht materiaal.68
Er zijn twee types ruilovereenkomsten: rechtstreeks tussen instellingen
of onrechtstreeks via bilaterale overeenkomsten. Ruilprogramma’s kennen een lange traditie, maar worden in vraag gesteld wegens de hoge
onkostennota.69 Hoewel er ook positievere meningen te noteren zijn:
Studies at some libraries, however, have indicated that gift and exchange
programs can be cost eﬀective. These studies are usually conducted by
determining the total costs of the library’s gift and exchange operation
– salaries, supplies, postage, value of exchange publications sent, etc. – and
comparing that with an estimate of the total current retail value of the
material added to the collection.70
Voorbeeld:
De Koninklijke Bibliotheek ontvangt jaarlijks
ongeveer 2.000 lopende tijdschriften en .000
monograﬁeën uit 34 landen via internationale
ruil. Die worden geruild tegen publicaties van
onder andere het Nationaal Instituut voor
Statistiek, de Nationale Bank, de FOD’s, de
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rijksdiensten en door de aﬂeveringen van de
Belgische Bibliograﬁe. De Koninklijke Bibliotheek ontvangt tevens ongeveer .000 lopende
tijdschriften die zij naar andere bibliotheken
in het land doorstuurt, bijvoorbeeld naar de
KULeuven en naar het Quetelet Fonds.
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De kosten voor het maken van lijsten kunnen vermeden worden als de
ruilpartners meteen in de rekken kunnen komen selecteren. Meestal
wordt stuk voor stuk geruild, waarbij gezocht wordt naar evenwaardige
items.
Een andere mogelijkheid is het opzetten van een interactieve mailinglist
binnen een groep bibliotheken. Dit bestaat bijvoorbeeld voor medische
bibliotheken (BACKMED) en is zeer succesvol in de Verenigde Staten.
Zulke mailinglists zijn alleen eﬃciënt als er korte lijsten worden gemaakt met een titel die het onderwerp goed omschrijft, zodat het niet
nodig is om alle inzendingen open te klikken om de inhoud ervan te
controleren.7
In de Verenigde Staten is het ruilsysteem sterk uitgebouwd, onder andere door de Universal Serials and Book Exchange (sinds 948). Deze
organisatie regelt de ruil in binnen- en buitenland door maandelijks
lijsten op te stellen. De deelnemende bibliotheken betalen een jaarlijks
lidmaatschap en krijgen een tegoed voor ingezonden materiaal. Voor
het verkrijgen van materiaal worden verzendkosten en een vaste behandelingskost aangerekend. Bibliotheken in ontwikkelingslanden worden
hiervan vrijgesteld. Er bestaan ook regionale verzamelplaatsen waar
vertegenwoordigers van de leden-bibliotheken ter plaatse materiaal
kunnen komen uitzoeken. Vaak gaat het om afzonderlijke aﬂeveringen
van seriële publicaties.72 Uiteraard is het Engelse taalgebied vele malen
groter dan het Nederlandse en kan deze werkwijze moeilijk zonder
meer hier worden gekopieerd, maar op een kleinschaliger manier zit
hier misschien wel een mogelijke opdracht in voor overkoepelende
Vlaamse bibliotheekorganisaties. Een ander voorbeeld is de Smithsonian Exchange Service, opgericht op basis van de conventie van Brussel
van 886, die voor jaren de regels voor internationale ruil vastlegde.
Verder bestaat er ook een Unesco ruilprogramma. Verscheidene bronnen helpen de bibliotheken bij het vinden van potentiële ruilpartners of
speciﬁeke titels. Een van de meest waardevolle is het Handbook on the
International Exchange of Publications van de Unesco met uitgebreide
artikels over internationale ruil.73
Steekproef 2004:
Aan ruil wordt in Vlaanderen slechts zelden
gedacht. De opmerkelijkste uitzondering hierop was een abdijbibliotheek met een samenwerkingsverband tussen gelijkaardige Nederlandse en Vlaamse instellingen met eenzelfde
automatiseringsprogramma. Tussen deze bibliotheken onderling worden alfabetische lijsten met beschikbare titels uitgewisseld, zowel
per e-mail als per post. De eerste die op een
aangeboden werk reageert, krijgt het. Verder
was er bij nog een tweetal instellingen sprake

van een miniem ruilbeleid. Telkens werd het
ontbreken van eigen publicaties als centraal
probleem gemeld bij het opzetten van ruilovereenkomsten.
Een bibliotheek maakt melding van een overeenkomst met een plaatselijke vereniging die
één keer per jaar een grote boekenmarkt organiseert. De vereniging krijgt dan ook heel wat
materiaal van privépersonen aangeboden. Voor
de bibliotheek wordt een uitgebreide voorselectie op basis van het collectieproﬁel gemaakt.
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67 Magrill, 76
68 Magrill, 85: ‘The organization of exchange operations
in a library ought to be
consistent wit its overall collection development policy
and goals. This point is worth
emphasizing because with
exchanges, as with gifts, there
is a tendency to let selection
decisions be swayed by availability and cost considerations.’
69 Magrill, 89: ‘Many libraries
have given up, or substantially reduced, their exchange
programs because analyses
of costs indicate that it is
sometimes less expensive to
buy books and serials than to
obtain them on exchange.’
70 Magrill, 89
7 Johnson, 65
72 Wulfekoetter, 20–2;
Magrill, 88; Lane, 59
73 Magrill, 86

De bibliotheek krijgt met andere woorden de
eerste keuze en wat zij niet opneemt, eindigt
toch nog op de boekenverkoop. Op deze manier komt de bibliotheek, vooral voor haar bewaarcollectie, aan zeer waardevol uitverkocht

materiaal zonder extra uitgaven. De ﬁnanciële
opbrengst is volledig voor de plaatselijke vereniging, maar voor beide is dit een gunstige
overeenkomst.

De grens tussen wegschenken en ruilen is soms vaag. Het gebeurt dat
bibliotheken materiaal wegschenken aan verwante instellingen, in de
hoop op een return in de toekomst.
Er is zeker latente interesse voor een consistenter ruil- en/of afvoerbeleid in Vlaanderen.
Een afvoerbeleid zou bijvoorbeeld een hulp kunnen zijn voor speciﬁeke,
nauwkeurig gedeﬁnieerde bewaarcollecties in sommige bibliotheken,
die onvoldoende bekend zijn en daardoor vaak over het hoofd worden
gezien bij de herbestemming van materiaal. Wat niet meer waardevol is
voor de ene instelling, kan dit nog wel zijn voor een andere. De uitbouw
van een consistent ruilbeleid voor de Vlaamse bibliotheken kan niet
worden toevertrouwd aan één instelling. Het kan zelfs niet uitgebouwd
worden binnen het streekgericht bibliotheekbeleid. Hier is nood aan
een groter overkoepelend initiatief. Bijkomend onderzoek zou allicht
kunnen uitwijzen of bij het invoeren van een regionaal ruilbeleid de
baten opwegen tegen de kosten. Mits men een systeem kan uitdokteren
dat niet te veel arbeid kost en er voldoende interesse bestaat in de sector,
en erbuiten, behoort dit misschien tot de mogelijkheden.
Ook de mogelijkheid van een centraal depot kan worden onderzocht.
Hierin zouden doubletten uit schenkingen kunnen worden bewaard, in
afwachting van opname in een bepaalde collectie naast het materiaal
dat bij het ‘wieden’ in openbare bibliotheken vrijkomt. Maar ook hier
blijft het probleem dat zowel het samenstellen van de lijsten als het nakijken ervan heel wat werk vraagt.
Steekproef 2004:
Het schenkingsbeleid hangt nauw samen met
het afvoerbeleid, en dit werd door een bibliothecaris van een openbare bibliotheek als een
heikel punt omschreven. Het nieuwe Decreet
lokaal cultuurbeleid bracht wat dit betreft geen
soelaas.
De Provinciale Bibliotheek Hasselt was dan
weer best te spreken over de richtlijnen van de
Bestendige Deputatie. Het afvoeren gaat daar
in drie stappen: de eerste gegadigden zijn an-
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dere provinciale instellingen, dan komen de
overige bibliotheken of instellingen. Wat ook
die niet willen, wordt uiteindelijk vernietigd.
Afgevoerde tijdschriften, zo werd opgemerkt,
raakt men aan de straatstenen niet kwijt, zelfs al
stelt men vooraf lijsten met het beschikbare materiaal op. De kern van het probleem is dat aanbod
en vraag met elkaar moeten overeenstemmen in
eenzelfde tijdsbestek en in een klein geograﬁsch
gebied (een stad, een provincie, een regio).
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Voorbeeld :
Sedert 2006 werkt het Vlaams Overlegorgaan
inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk
(VOWB) aan een centraal Vlaams depot waar
 exemplaar van een selectie aan tijdschriften
en boeken bewaard kan worden. Het betreft in
eerste instantie het ontwikkelen van een depotservice (virtueel), er wordt nog niet gedacht
aan de oprichting of ingebruikname van een
centraal depot (gebouw). Momenteel wordt
door een werkgroep een pilootproject rond de
biomedische wetenschappen opgestart. Later
kunnen dan andere vakgebieden volgen.

4.4

Voorbeeld 2:
Binnen het Vlaams Centrum voor Openbare
Bibliotheken (VCOB) wordt een netwerkmagazijn opgericht. De oorsprong van het idee ligt
bij de inventarisering van de werkprocessen in
openbare bibliotheken. Het wieden, afvoeren
en bewaren heeft daarbij de aandacht getrokken. Bij afvoer zijn er argumenten pro (decretale opdracht, actuele collectie, ruimte …) maar
ook tegenargumenten (eerste druk, zeldzame
vraag …). Dit leidde tot een brochure met aanbevelingen en criteria voor afvoer: Wieden in
vertrouwen.74 De remming om publicaties niet
meer beschikbaar te hebben bleef echter bestaan. De oplossing wordt gevonden in netwerkverband: enerzijds kan men hierdoor afvoer
vergemakkelijken en toch de garantie voorzien
dat het werk beschikbaar blijft. In totaal zullen
een 7 à 8.000 publicaties verdeeld over 20 grote
rubrieken in een aantal achtergrondmagazijnen
worden opgeslagen. Een tiental grotere Vlaamse
bibliotheken hebben zich geëngageerd.75

Vernietiging

Weggooien is voor een bibliothecaris eigenlijk de laatste optie, maar
niettemin een vaak toegepaste. Het dient in elk geval in alle discretie te
gebeuren en het afval moet gesorteerd worden met het oog op recyclage.
Steekproef 2004:
De enige bevraagde bibliotheek die nooit doubletten weggooide, was een klein documentatiecentrum, waar de schenkingen vooraf grondig
werden gescreend en waar de schenker zo nodig

naar een andere instelling werd doorverwezen.
Voor de occasionele doubletten werden ruilpartners gezocht.

Veel van wat mensen aanbieden en wat eigenlijk bij wijze van gunst
wordt aangenomen, verkeert in zo’n slechte staat of is dusdanig verouderd dat er geen andere oplossing overblijft dan weggooien. Toch kan
wat op het eerste zicht voor de ene bibliotheek onbruikbaar lijkt – oude
langspeelplaten, jeugdboeken of reisgidsen – vanuit het standpunt van
een erfgoedbibliotheek nog zinvol zijn.

74 Denayer
75 http://www.vvbad.be/node/2633
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5

BOEKHISTORISCH ASPECT: RECONSTRUCTIE VAN VERZAMELINGEN

De relatief jonge discipline van de boekgeschiedenis wenst dat bibliotheken van privépersonen ook na de schenking aan een institutionele
bibliotheek nog gereconstrueerd en onderzocht kunnen worden. In de
praktijk is het echter zelden mogelijk om op voorhand een uitgebreide
inventaris te maken. Bij de selectie gaat dat deel van de privéverzameling dat de bibliotheekcollectie overlapt er onvermijdelijk uit, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Vanwege het verwijderen van de doubletten wordt het onmogelijk om
ooit nog de hele verzameling te reconstrueren. Dit legt onvermijdelijk
een hypotheek op toekomstig onderzoek. Met wat voorbereidende
maatregelen is het mogelijk om hierop te anticiperen (zie voorbeelden).
Sommige automatiseringssystemen maken het mogelijk om een herkomstvermelding toe te voegen. Een andere mogelijkheid is het inkleven van vignetten of het bij elkaar plaatsen van de verzameling.
Steekproef 2004:
In een kleine helft van de instellingen worden
de herkomstgegevens bijgehouden. Zes van
de twintig geënquêteerde bibliotheken doen
dit systematisch, en drie doen het soms, bijvoorbeeld bij een belangrijke schenking. Niet
meegeteld zijn de bibliotheken waar enkel de
vermelding ‘gift’ wordt genoteerd. Meestal zijn
Voorbeeld :
In de Koninklijke Bibliotheek worden de Fonds
spéciaux apart geplaatst. Ze krijgen een eigen
plaatskenmerk. Een Romeins cijfer geeft aan om
welke schenking het gaat, verder zijn de exemplaren met Arabische cijfers genummerd. Zo is
er altijd een overzicht mogelijk van de schenking. Collecties van prominenten (politici, literatoren, …) worden soms in hun geheel opgenomen, ook wanneer zij doubletten bevatten.
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deze gegevens niet in de catalogus opzoekbaar. In één instelling bestond de gewoonte
om voor een instelling die regelmatige schenkingen deed een etiket met de herkomstgegevens (ex dono) in de boeken te kleven, zonder
dat deze gegevens echter in de catalogus worden genoteerd.
Voorbeeld 2:
In de bibliotheeksoftware Brocade bestaat de
mogelijkheid om deelcollecties te vormen door
het toekennen van een sigillum. De Stadsbibliotheek Antwerpen maakt van deze mogelijkheid gebruik om virtuele collecties samen te
stellen. Bij de verwerking van schrijversbibliotheken (Maurice Gilliams, Michel Seuphor)
wordt een dubbel sigillum gebruikt, een voor
de opgenomen werken en een voor de doubletten, zodat na de verwerking quasi moeiteloos
een lijst van de volledige bibliotheek kan worden opgemaakt. Deze lijsten zijn in een PDFversie via de website beschikbaar.76
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Voorbeeld 3:
In het Leuvense Aleph-systeem wordt de mogelijkheid geboden om te zoeken op de schenker. Zo kan je de lijst van de opgenomen boeken uit een bepaalde schenking opvragen. Bij
uitzondering wordt beslist om ook doubletten
in de collectie op te nemen.

Voorbeeld 4:
In de Gentse Universiteitsbibliotheek worden
voor belangrijke collecties speciale fondsen gecreëerd. Het plaatsnummer begint er met een
afkorting van de naam van de schenker. In dit
verband kunnen onder meer genoemd worden:
HER (J.F.J. Heremans, 884), ARM (V. Armellini,
908) en recenter APO (Leo Apostel), ELS (Antonin Van Elslander), ROG (Willy Roggeman).
Uit deze speciale fondsen worden doubletten
niet verwijderd.

Kabinet van mevrouw Solvay
in de Schenkingenzaal van
de Koninklijke Bibliotheek
© Koninklijke Bibliotheek van België

76 http://www.stadsbibliotheekantwerpen.be
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Nawoord

Armarium 2 biedt een inleiding en een houvast voor al wie beroepsmatig betrokken is bij schenkingen aan bibliotheken. In de dagelijkse
bibliotheekpraktijk in Vlaanderen blijken veel van de ‘beste praktijken’
die in deze handleiding aan bod komen, al min of meer te worden
toegepast. Maar deze gids wijst ook op mogelijke valkuilen en geeft
gestalte aan een vooruitziende aanpak ten aanzien van schenkingen.
Dat gebeurt onder meer door de vele praktijkvoorbeelden die de tekst
verlevendigen.
Opvallend is dat de professionele literatuur over dit onderwerp bijna
uitsluitend voortvloeit uit Amerikaanse ervaringen. De verklaring
hiervoor moet wellicht gezocht worden in het feit dat de cultuursector
in de Verenigde Staten voor zijn werkingsmiddelen sterk afhankelijk is
van eigen inkomsten, fundraising en sponsoring. In Vlaanderen kunnen de bibliotheken rekenen op overheidssubsidiëring, maar zijn ze er
tevens sterk afhankelijk van.
De Angelsaksische manier van fondsenwerving is inspirerend voor de
culturele sector in Vlaanderen. Mogelijk draagt deze gids zijn steentje
bij aan de toekomstgerichte visie van het bibliotheekmanagement op
dit terrein.
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Nawoord

Nottebohmzaal in de Stadsbibliotheek Antwerpen
© Michel Wuyts
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