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In 2016 bestaat het wettelijk depot in België vijftig 

jaar. De Koninklijke Bibliotheek van België viert deze 

verjaardag een heel jaar lang, met een waaier aan 

activiteiten. Maar hoe zit dat nu precies in elkaar, dat 

depot?

1 miljoen documenten in 50 jaar

Op 1 januari 1966 treedt de wet op het wettelijk depot in 

werking. Als gevolg van deze wet moeten alle publicaties 

die in België verschijnen én alle publicaties van Belgische 

auteurs in het buitenland worden gedeponeerd bij de Ko-

ninklijke Bibliotheek van België. Zo wordt de bewaring 

verzekerd van alle publicaties van ons land. 50 jaar later 

zijn op die manier al meer dan één miljoen boeken bijeen-

gebracht.

Het geheugen van het Belgische uitgeverswezen

Vandaag is deze wet, die het voortbestaan van de voltalli-

ge productie van het Belgische uitgeverswezen verzekert, 

50 jaar oud. Het is de taak van de Koninklijke Bibliotheek 

de wetgeving toe te passen en de duizenden publicaties 
die elk jaar in de instelling aankomen in ontvangst te ne-
men. Op die manier staat de Koninklijke Bibliotheek van 
België in voor de zorgvuldige bewaring van monogra!eën, 

tijdschriften, jaarboeken, elektronische publicaties op usb-
stick enzovoort. Al die publicaties samen vormen als het 

ware het geheugen van het uitgeverswezen in ons land. In 

heel wat gevallen is de Bibliotheek de enige plek waar be-
paalde publicaties nog te vinden zijn.

Sophie Vandepontseele

50 Years of Print
EEN VOLLEDIG JAAR IN HET TEKEN VAN VIJFTIG JAAR WETTELIJK DEPOT IN BELGIË

Het wettelijk depot, dat zijn meer dan 40.000 boeken en 15.000 

tijdschriften die elk jaar worden toegevoegd aan de collecties van de 

Koninklijke Bibliotheek. © KBR
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Belgische Bibliografi e: onze ‘inventaris’

Dit geheugen wordt maandelijks opgelijst in de ‘Belgische 
Bibliogra! e’. Net als vele andere landen publiceert ook 
België dit bibliogra! sch hulpmiddel dat alle periodieke en 
niet-periodieke publicaties van het land inventariseert. 

Omdat ze telkens opnieuw de Belgische boekenproduc-
tie van het moment registreert, is de Belgische Bibliogra-

! e een bron die rechtstreeks getuigt over onze culturele 
geschiedenis. Dankzij deze thematische opdeling kan je 
bijvoorbeeld zien dat België een vruchtbaar publicatiege-
bied is voor kinderboeken, beeldverhalen en publicaties in 

de sociale wetenschappen. In 2015 zijn meer dan 3.000 kin-

derboeken en beeldverhalen en bijna 2.700 publicaties in het 
vakgebied van sociale wetenschappen aan de collectie toe-
gevoegd via het wettelijk depot. Dat is respectievelijk 25% en 

20% van alle boeken die in de catalogus werden opgenomen.

De Belgische Bibliogra! e is trouwens ook een uitgelezen 

werkinstrument voor de actoren van het boekenvak en fun-

geert als een uitstalraam voor uitgevers en auteurs. Tevens 
biedt ze een waardevol corpus van gegevens aan onderzoe-
kers die belang stellen in de geschiedenis van de uitgevers-

wereld in ons land. U kunt de Belgische Bibliogra! e online 
raadplegen op de website van de Koninklijke Bibliotheek 
van België: www.kbr.be .

Evenementen om het Belgische literaire erfgoed te 

vieren

Om deze verjaardag te vieren en tegelijk een zo breed mo-

gelijk publiek te sensibiliseren organiseerde de Koninklijke 
Bibliotheek een brede waaier aan evenementen. Deze op 
het eerste gezicht heel verschillende activiteiten vullen el-
kaar aan, want samen zorgden ze ervoor dat alle vragen 

en problemen in verband met het wettelijk depot aan bod 
kwamen en geïllustreerd werden.

Mini-tentoonstelling

De tentoonstelling 50 Years of Print, die vanaf april 2016 het 
hele land zal rondreizen, toont de cyclus die een boek in 

zijn ‘leven’ doorloopt, aan de hand van het begrip ‘wette-

lijk depot’. Deze mini-tentoonstelling wil een band creëren 
tussen de bezoeker en de duizenden boeken die worden 
opgenomen in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek. 
Na de première tijdens de Foire du Livre hield de mini-ten-

toonstelling, die zich tot een breed publiek richt, halt in de 

Koninklijke Bibliotheek. Nadien vertrok ze op reis, achter-
eenvolgens naar een aantal openbare bibliotheken in ons 

land en naar de Boekenbeurs in Antwerpen. In 2017 doet 
ze dan opnieuw een aantal openbare bibliotheken aan.

Never judge a book by its cover
Met een tweede tentoonstelling, Never judge a book by its 

cover, wilde de Koninklijke Bibliotheek van België de ver-
scheidenheid van de publicaties tonen die ze via het wet-
telijk depot verwerft. Daartoe wordt het boek voorgesteld 

als een volwaardig kunstobject. Want onder de duizenden 

boeken die bij het Wettelijk depot worden gedeponeerd, 
zijn sommige net dat tikkeltje exclusiever en origineler dan 

andere. Sommige hebben een bijzondere vorm of een spe-

ciale inhoud. Deze ongewone tentoonstelling was tot 31 
mei gratis te bezichtigen in de Nassaukapel van de Konink-
lijke Bibliotheek. De Bibliotheek stelde er via het wettelijk 

depot verkregen ’atypische’ boeken voor die de bezoeker 
uitnodigen om de onbekende schatten van haar collecties 
te ontdekken.

Tweedaags colloquium rond het wettelijk depot

Op 28 en 29 april 2016 vond een internationaal wetenschap-
pelijk colloquium plaats, volledig gewijd aan het wettelijk 

depot en aan zijn toekomstperspectieven. De talrijk opge-
komen deelnemers bleken zich bewust te zijn van de vele 
uitdagingen waaraan de Koninklijke Bibliotheek het hoofd 
dient te bieden. Hoewel het ’wettelijk depot’ een bekend 

begrip is, bleek het interessant om het in eerste instantie in 
een historisch perspectief te plaatsen en vervolgens te on-
derwerpen aan een vergelijkende benadering. De nationale 

bibliotheken van Frankrijk, Nederland en het Verenigd Ko-
ninkrijk legden uit hoe het wettelijk depot in deze landen 
is georganiseerd. Uit de besprekingen bleek hoe moeilijk 
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Met respectievelijk 3.305 en 2.639 geïnventariseerde publicaties in deze domeinen nemen de jeugdliteratuur en de sociale wetenschappen bijna de helft van alle publicaties 

in België voor hun rekening. Een bewijs van het belang van deze sectoren in het uitgeverslandschap in ons land. 
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het is een ideale wetgeving op te stellen die het mogelijk 
maakt tot een evenwicht te komen tussen het bewaren van 

erfgoed enerzijds en economische belangen anderzijds. De 
deelnemers hebben uitgebreid gedebatteerd over zaken als de 
bewaring van elektronische publicaties en de rol van een Wet-

telijk depot in de context van deze actuele problemen. De be-
doeling van het colloquium was een debat te voeren over de 
documentaire aspecten van het wettelijk depot. Het publiek 
was divers en bestond uit studenten, onderzoekers, specialis-

ten in de communicatie- en informatietechnologieën en acto-
ren van de uitgeverswereld. Dit grote debat heeft gewezen op 
de noodzaak aan dialoog tussen de verschillende actoren van 
de uitgeverswereld en de onderzoekssector. Zaken als Open 

Access, het elektronisch wettelijk depot en web archiving zijn 
immers stuk voor stuk onderwerpen die verband houden 
met de problematiek van het wettelijk depot, dat een relevant 

hulpmiddel is om zowel de papieren als de elektronische pro-
ductie van de Belgische uitgeverswereld te verzamelen. De 
handelingen van dit colloquium worden gepubliceerd in het 
tijdschrift Archief- en Bibliotheekwezen in België.

Prix Rossel

In december van dit jaar wordt ook nog de Prix Rossel uitge-

reikt in de Koninklijke Bibliotheek, die daarmee aantoont dat 
ze zich bewust is van de plaats die ze inneemt in de boekenke-
ten en van de rol die ze in de Belgische uitgeverswereld op zich 

dient te nemen. Deze eerste samenwerking getuigt van de be-

reidheid van de Koninklijke Bibliotheek om zich ten volle in te 
schakelen in de uitgeverssector in ons land, door die sector te 
ondersteunen en er alle zichtbaarheid aan te verlenen die een 

nationale bibliotheek aan de sector kan bieden. De gelukkige 

winnaar van deze prestigieuze prijs van de Franstalige litera-
tuur in België krijgt meteen de kans om zijn boek o$cieel, en 
zonder uitstel, af te geven bij het Wettelijk depot.

Toekomst in digitale tijden

De digitalisering van de uitgeverswereld vormt een uitdaging 

voor de praktische mogelijkheid om de regels van het wette-
lijk depot toe te passen. In de digitale wereld worden docu-

menten niet langer uitgegeven op papier maar toegankelijk 
gemaakt op onlineplatformen. In plaats van een exemplaar 

van een boek te kopen, betalen lezers voor onlinetoegang 
met of zonder de mogelijkheid het bestand te downloaden. 

Informatie wordt continu bijgewerkt en kan van de ene op de 
andere dag uit het landschap verdwijnen. De grootste uitda-

ging voor de geschiedenis van de uitgeverssector in ons land 

bestaat vandaag in het digitaal bewaren van dit erfgoed voor 
de toekomstige generaties.

Digitale informatie evolueert vandaag voortdurend en blijft 

exponentieel toenemen. Ook die informatie maakt deel uit 
van ons erfgoed en dient dus het voorwerp te zijn van een 

structureel beleid van conservering voor de toekomstige ge-

neraties.

In het besef dat de wetgeving op het wettelijk depot niet lan-

ger voldoet aan de huidige uitdagingen werken de Koninklijke 
Bibliotheek van België en het kabinet van de Staatssecretaris, 
mevrouw Elke Sleurs, samen met alle belanghebbenden – 

waartoe ook de uitgeverssector behoort – aan een project dat 

een kader moet bieden om het verzamelen, conserveren en 
raadplegen van elektronische publicaties online te organiseren.

Om de conservering van alle Belgische publicaties te blijven 
garanderen moet de regeling van het wettelijk depot zich blij-
ven aanpassen aan de context van de uitgeverswereld en de 

productie door rekening te houden met de evolutie van de ge-
drukte en digitale dragers naargelang ze verschijnen. Om het 
verzamelen en signaleren van de productie van de Belgische 
uitgeverswereld blijvend te verzekeren, moet de Koninklijke 

Bibliotheek van België technische, technologische en juri-
dische instrumenten ter beschikking blijven stellen om het 
hoofd te kunnen bieden aan de evolutie van de context waar-
in de productie van de Belgische uitgeverswereld groeit.

De auteur

Sophie Vandepontseele, van opleiding historica, heeft al 

bijna 20 jaar ervaring in de informatie- en documenta-

tiesector en staat vandaag aan het hoofd van de Opera-

tionele directie Hedendaagse verzamelingen van de Ko-

ninklijke Bibliotheek van België. Ze heeft de leiding over 

de drie hoofddiensten die actief zijn in het domein van 

het wettelijk depot en werken aan de uitbreiding van de 

collecties van de Koninklijke Bibliotheek: de Belgische 

bibliogra�e, de dienst Ontwikkeling van de hedendaag-

se verzamelingen en de dienst Onderzoek en Innovatie. 

De voornaamste opdracht van deze operationele direc-

tie bestaat in het beheer van de correcte integratie van 

de nieuwe verzamelingen, meer bepaald dankzij de ca-

talogisering, een belangrijk instrument om dit erfgoed 

te ontsluiten voor het publiek.

Tijdens Museum Night Fever 2016 werd het 

Wettelijk depot in de schijnwerpers geplaatst 

dankzij een geluidsparcours van het kunste-

naarscollectief Inoutput.  © KBR


