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PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST VOOR HET GEZAMENLIJK 
CONSERVERINGSPLAN VOOR GEDRUKTE TIJDSCHRIFTEN IN DE 
FRANSE GEMEENSCHAP 

TUSSEN: 
 

De Franse Gemeenschap - Algemene dienst voor Territoriale Actie (Service général de l’Action 
territoriale, SGAT), vertegenwoordigd door mevrouw Bénédicte LINARD, minister van Cultuur, 
Media, Jeugdzaken, Volksgezondheid en Vrouwenrechten, wiens kabinet de ondertekening heeft 
gedelegeerd aan de heer Jean-François FUEG, adjunct-directeur-generaal van de Algemene dienst 
voor territoriale actie 

 
Hierna genoemd: Algemene dienst voor Territoriale Actie (SGAT) 

ENERZIJDS, 

EN 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Waarvan de kantoren gevestigd zijn op 
..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Vertegenwoordigd door: 
………………………………………………………………………………………... 
Handelend krachtens een besluit van de provinciale raad/de provinciegriffier/het provinciaal 
college/de gemeenteraad/het college/de algemene vergadering van: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
ANDERZIJDS, 

 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 

 
 

Preambule 
 

Het gezamenlijk conserveringsplan voor gedrukte tijdschriften (PCPP, plan de conservation partagée 
des périodiques), zoals besloten, gecoördineerd en uitgevoerd door de op een bepaald grondgebied 
aanwezige instellingen, wordt een noodzaak die op doordachte wijze in aanmerking wordt genomen 
binnen het Openbaar Netwerk van de Lectuur (Réseau public de la Lecture) van de Federatie 
Wallonië-Brussel. 
Sinds de oprichting van de openbare bibliotheken in de Federatie Wallonië-Brussel hebben deze een 
groot aantal tijdschriften verzamelt die onmogelijk op één plaats kunnen worden bijeengebracht. 
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Economische verplichtingen en beperkingen als gevolg van opslag- en conserveringsmethodes kunnen 
de instellingen ertoe dwingen om afstand te doen van een deel van hun collecties. Het is dan ook 
belangrijk dat het afdanken en uitwisselen van de collecties, en het inrichten van 
conserveringsbibliotheken, in aanmerking worden genomen in het kader van een project van 
gezamenlijke conservering op het grondgebied van de Federatie Wallonië-Brussel. Deze gezamenlijke 
conservering is noodzakelijk om het beheer van de collecties te stroomlijnen en tegelijk een efficiënte 
toegankelijkheid voor het publiek te waarborgen. 

 
Deze conserveringswerkzaamheden worden onderbouwd door het besluit van de regering van de 
Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 
betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbaar Netwerk van de Lectuur 
en de openbare bibliotheken. Hierin wordt aan de ondersteunende operatoren gevraagd om: 

 
• Reële synergieën te organiseren tussen de operatoren in functie van hun specifieke 

competenties, en gezamenlijke opdrachten te verdelen, zoals het opstellen van de catalogus en 
het repertorium van de onderzochte tijdschriften. 

• De coöperatieve diensten te coördineren die reproduceerbare taken verdelen tussen 
ondersteunende operatoren. 

 
 

Artikel 1 – Voorwerp van de partnerschapsovereenkomst 
 

Het gezamenlijk conserveringsplan voor gedrukte tijdschriften van de Franse Gemeenschap is een 
samenwerkingsinstrument dat tot doel heeft een referentiecollectie te identificeren, in de Perioclic-
catalogus op te nemen en ter beschikking te stellen van het publiek, die op communautair niveau 
verdeeld wordt tussen de documentaire instellingen die de overeenkomst met de Algemene dienst voor 
Territoriale Actie hebben ondertekend. 

 
Het plan is erop gericht om een toegankelijke collectie documenten te creëren en de integriteit en 
goede bewaring daarvan te verzekeren. Tegelijk zorgt het plan ervoor dat instellingen die met 
ruimtegebrek kampen, op rationele wijze collecties kunnen afdanken. Plaatselijke bibliotheken kunnen 
op die manier hun collectie tijdschriften inkrimpen of afdanken terwijl ze de garantie hebben dat het 
tijdschrift waarvan ze afstand doen, bewaard blijft in het Openbaar Netwerk van de Lectuur. Daartoe 
controleren ze of het tijdschrift waarvan ze afstand willen doen in het PCPP van het Openbaar 
Netwerk van de Lectuur staat, en nemen ze contact op met het conserveringscentrum om de collecties 
aan te vullen. 

 
 

Artikel 2 – Partners en de inhoud van het conserveringsplan 
 

Alle documentaire instellingen van de Federatie Wallonië-Brussel kunnen aan het plan deelnemen, 
ongeacht hun statuut en hun inrichtende macht. 
Deze partnerschapsovereenkomst wordt ondertekend door elke lokale overheid of instelling die het 
gezamenlijk conserveringsplan voor gedrukte tijdschriften in de Federatie Wallonië-Brussel 
onderschrijft en die zich ertoe verbindt tijdschriften op permanente basis te bewaren (als 
conserveringscentrum (=CC, Franse afkorting ‘PC’) of aangesloten bibliotheek (=AB, Franse 
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afkorting ‘BA’)). 
 

Het betreft alle titels van gedrukte tijdschriften overeenkomstig de in overleg genomen besluiten 
tijdens de vergaderingen van de commissie Gezamenlijke Conservering, onder de 
verantwoordelijkheid van de directie van elke instelling, in overeenstemming met hun 
begrotingskredieten en hun documentair beleid. 

 
Artikel 3 – Organisatie van het gezamenlijk conserveringsplan voor tijdschriften 

 
3.1 – De commissie Gezamenlijke Conservering 

 
De commissie komt om de twee tot drie maanden bijeen voor werkvergaderingen, op uitnodiging van 
het centraal depot (de ‘Réserve centrale’ in Lobbes). Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
ondersteunende operatoren op provinciaal niveau, en op gewestelijk niveau voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

 
Zij zorgen voor de evolutieve uitvoering van dit conserveringsplan en vertegenwoordigen de 
rechtstreekse operatoren op hun grondgebied. Deze commissie bepaalt de oriëntaties van het plan, stelt 
lijsten op van geconserveerde titels en valideert deze. Besluiten worden door de aanwezige leden 
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht hun aantal. 

 
3.2 – Coördinatie van het plan 

 
Het centraal depot (Lobbes) zorgt in nauwe samenwerking met de ondersteunende operatoren voor de 
coördinatie. 

 
Het centraal depot (Lobbes) is verantwoordelijk voor: 

 
• De coördinatie van de commissie Gezamenlijke Conservering; 
• De evaluatie van het PCPP van het Openbaar Netwerk van de Lectuur in samenwerking met de 

partners; 
• Het opstellen van documenten en gemeenschappelijke werkinstrumenten in samenwerking met 

de partners; 
• Het afsluiten en opvolgen van de overeenkomsten met de inrichtende machten van de 

partnerinstellingen; 
• Het informeren van de partners over het plan en de promotie van het plan bij het publiek en de 

besluitvormers; 
• De integratie in Perioclic van de instellingen die besluiten deel te nemen aan de gezamenlijke 

conservering; 
• Het uitvoeren of voltooien van de catalogisering van de titels in het plan in Perioclic, in 

samenwerking met de partners; 
• Het verzorgen van opleidingen over de rapportage van tijdschriften en het gebruik van 

‘Perioclic Pro’ dat aan de instellingen ter beschikking wordt gesteld; 
• Het uitbrengen van een regelmatig verslag over haar activiteiten aan de hand van de notulen 

van de vergaderingen en een vijfjaarlijkse evaluatie die wordt opgesteld door het centraal 
depot en gevalideerd door de commissie Gezamenlijke Conservering. 
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Artikel 4 – Rol en taken van de instellingen die deelnemen aan het PCPP 

 
4.1 – De conserveringscentra (CC) 

 
Elke documentaire instelling die de verantwoordelijkheid aanvaardt voor de permanente conservering 
van ten minste één gedrukt tijdschrift in het kader van het PCPP van het Openbaar Netwerk van de 
Lectuur en die ermee instemt haar collectie te vervolledigen, wordt beschouwd als een 
conserveringscentrum. (=CC) 
Het is dan essentieel dat de instelling deelneemt aan Perioclic en hierin de collecties rapporteert die ze 
conserveert. 

Het conserveringscentrum (=CC) engageert zich om: 
• Het abonnement aan te houden op de gedrukte tijdschriften waarvoor het de 

conserveringsverantwoordelijkheid heeft geaccepteerd; 
• De eigen collectie aan te vullen en beschadigde nummers te herstellen of te vervangen met 

behulp van nummers die worden doorgestuurd door bibliotheken die het tijdschrift tijdelijk 
bewaren; 

• Een verzamelstaat van het tijdschrift op te stellen door de ontbrekende nummers vanaf de 
verschijningsdatum van het tijdschrift nauwkeurig te noteren; 

• In Perioclic de tijdschriften te rapporteren die het conserveert; 
• Kosteloos te voldoen aan verzoeken om communicatie door een raadpleging ter plaatse van 

het materiaal of door het opsturen van fotokopieën of digitale kopieën van de artikels via het 
interbibliothecair leenverkeer (IBL); 

• De nodige maatregelen te nemen voor het opslaan en conserveren van de tijdschriftentitels 
waarvoor het verantwoordelijk is; 

• De door de commissie Gezamenlijke Conservering vastgelegde indicatoren voor de evaluatie 
van het plan te verzamelen en door te geven aan de coördinatoren. 

 
Elke titel die in het PCPP van het Openbaar Netwerk van de Lectuur is opgenomen, wordt idealiter ten 
minste door één conserveringscentrum bewaard. 

 
4.2 – Aangesloten bibliotheken (AB) 

 
Elke documentaire instelling die de verantwoordelijkheid op zich neemt om permanent ten minste één 
gedrukte tijdschrifttitel te conserveren in het kader van het PCPP van het Openbaar Netwerk van de 
Lectuur, zonder een engagement om de eigen collectie aan te vullen en het abonnement aan te houden, 
wordt beschouwd als een aangesloten bibliotheek. (=AB) 
Het is dan essentieel dat de instelling deelneemt aan Perioclic en hierin de collecties rapporteert die ze 
conserveert. 

 
De aangesloten bibliotheken verbinden zich ertoe om: 

 
• Alle maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tijdschrift in de best mogelijke 

omstandigheden en op lange termijn wordt bewaard (het tijdschrift kan niettemin worden 
uitgeleend); 

• Zich als AB te melden bij hun ondersteunende operator of bij het centraal depot (Lobbes); 
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• Een verzamelstaat van het tijdschrift op te stellen door de ontbrekende nummers vanaf de 
verschijningsdatum van het tijdschrift nauwkeurig te noteren; 

• De instrumenten van de bibliotheek voor het beheer van tijdschriften bij te werken; 
• Kosteloos te voldoen aan verzoeken om communicatie door een raadpleging ter plaatse van 

het materiaal of door het opsturen van fotokopieën of digitale kopieën van de artikels via het 
interbibliothecair leenverkeer (IBL). 

 
Een instelling kan voor sommige titels een conserveringscentrum zijn en voor andere titels een 
aangesloten bibliotheek. 

 
Artikel 5 – Opschorting van de verantwoordelijkheid 

 
Als een conserveringscentrum om budgettaire redenen, materiële overmacht (overstroming, brand 
enz.) of wijzigingen in het documentatiebeleid verplicht is om 
 

• Het abonnement op een titel waarvoor het verantwoordelijk is op te schorten, dan verbindt het 
zich ertoe om de PCPP-coördinatoren van het Openbaar Netwerk van de Lectuur en de 
commissie Gezamenlijke Conservering drie maanden vóór de opzegging van het abonnement 
op de hoogte te brengen. 

• Afstand te doen van een titel waarvan het de conservering heeft toegezegd, in welk geval het 
een instelling zal moeten vinden die de conservering van de titel wil overnemen, en beslissen 
om ofwel: 

o Zijn collectie van de titel over te dragen aan de instelling die de verantwoordelijkheid 
ervoor op zich zal nemen; 

o Een engagement als aangesloten bibliotheek te behouden voor de eerder verzamelde 
collectie. 

 
 

Artikel 6 – Statuut en overdracht van collecties 
 

De organisatie van de overdracht van tijdschriften zal gezamenlijk worden bepaald door de bibliotheek 
die zich van haar collectie ontdoet en de bibliotheek die zich ertoe verbindt deze te conserveren. 
De twee betrokken instellingen kunnen een overdrachtsovereenkomst sluiten. Voor bibliotheken van 
het Openbaar Netwerk van de Lectuur worden de overdrachten in verband met de 
conserveringswerkzaamheden van tijdschriften onderbouwd door het besluit van de regering van de 
Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 
betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbaar Netwerk van de Lectuur 
en de openbare bibliotheken. In artikel 3, vierde lid, punt 1°, ter uitvoering van de artikelen 6 en 8 van 
het decreet van 30 april 2009, verplicht dit besluit de ondersteunende operatoren om reële onderlinge 
synergieën te organiseren en, in functie van hun specifieke competenties, gezamenlijke opdrachten 
zoals het opstellen van de catalogus en het repertorium van de onderzochte tijdschriften, te verdelen. 

 
 

Artikel 7 – Duur van de partnerschapsovereenkomst en opzeggingsclausule 
 

Deze partnerschapsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. 
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Deze partnerschapsovereenkomst kan op elke jaarlijkse vervaldag eenzijdig door een van de partijen 
worden opgezegd door verzending van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de 
andere ondertekenende partijen, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden vóór 
de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. 

 
 

Artikel 8 – Geschillen 
 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zal het 
voorwerp uitmaken van een poging tot bemiddeling. 

Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, is het geschil onderworpen aan het Belgisch recht 
en zal het dus worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

 
Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn die een duidelijk belang hebben, waarbij elke 
partij erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen. 

 
 

Gedaan te Brussel, op ......................................................... 
 
 
 
 
 

Voor de partner, 
 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Voor de Franse Gemeenschap, 
 

De minister van Cultuur, Media, Jeugdzaken, 
Gezondheid en Vrouwenrechten van de 
Federatie Wallonië-Brussel, Bénédicte 
LINARD, 
Door de delegatie van 
ondertekeningsbevoegdheid van 
De adjunct-directeur-generaal van de 
Algemene dienst voor Territoriale Actie 
Jean-François FUEG, 
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Bijlagen 
 
 

1. De methodologie van het PCPP van het Openbaar Netwerk van de Lectuur 
 

De PCPP-methodologie beschrijft gedetailleerd alle werkzaamheden die worden uitgevoerd door de 
commissie Gezamenlijke Conservering en het centraal depot (Lobbes) 

 
2. De handleiding voor het catalogiseren van geconserveerde tijdschriften in Perioclic 

 
Deze handleiding voor het invoeren van gegevens is bedoeld voor bibliotheken die deelnemen aan de 
gezamenlijke conservering en die hun tijdschriften in Perioclic beschrijven. Ze moet zorgen voor 
consistentie in het rapporteringsinstrument Perioclic. 

 
3. De evaluaties van het PCPP 

 
Om de vijf jaar wordt het PCPP geëvalueerd. Daartoe moeten de instellingen tijdens het verloop van 
hun activiteiten verschillende indicatoren verzamelen en deze op het moment van de evaluatie 
doorgeven aan de beheerders van het PCPP. In de bijlage vindt u de evaluaties 2010-2014 en 2015-
2019. 

 
4. De lijst van tijdschriften die permanent worden geconserveerd door de partner 

 
Deze lijst bevat de tijdschriften die op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst 
permanent worden geconserveerd (CC en AB) door de partner. Deze lijst kan worden gewijzigd 
overeenkomstig de besluiten van de commissie Gezamenlijke Conservering. De 
conserveringsbibliotheek kan te allen tijde een bijgewerkte lijst ontvangen van de tijdschriften die zij 
conserveert. 
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