
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 februari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/2 Regularisering dossier interbestuurlijk project 
Bibliotheekportalen. Goedkeuring.

Bibnet (thans Cultuurconnect) en de Vlaamse provincies sloten in  2011 een 
interbestuurlijke overeenkomst m.b.t. de organisatie en uitvoering van het project 
‘bibliotheekportalen’. Dit samenwerkingsproject loopt nog steeds en heeft als doel 
om de verschillende provinciale bibliotheeksystemen een gemeenschappelijke 
catalogusomgeving te bieden en deze catalogi met mekaar te koppelen. Deze 
gekoppelde ‘bibliotheekportalen’ verzekeren bibliotheekgebruikers van een 
uniforme dienstverlening en zijn ook het portaal waarlangs gebruikersdiensten die 
Cultuurconnect op Vlaams niveau ontwikkelt, doorstromen naar alle bibliotheken.

De provincieraad keurde in de zitting van 23 juni 2011 de overeenkomst 
‘bibliotheekportalen’ goed. De overeenkomst beschrijft het project en het 
financieringsmodel, met jaarlijkse bijdragen van de participerende provincies en de 
Vlaamse overheid. De overeenkomst gold tot 31 december 2013, met een clausule 
van automatische stilzwijgende jaarlijkse verlenging tenzij één van beide partijen 
de overeenkomst opzegt. Van deze opzegoptie is geen gebruik gemaakt, aangezien 
Bibliotheekportalen ondertussen een wezenlijk onderdeel van de PBS-
dienstverlening van de provincie is geworden. In de deputatiezitting van 28/5/2015 
werd nog eens formeel ingestemd met de verlenging, bij deze vragen we tevens de 
instemming door de provincieraad.

Op 25 juli 2013 stemde de deputatie in met een addendum bij deze overeenkomst, 
m.b.t. de uitbreiding van de bibliotheekportalen dienstverlening met het project 
‘Open Bib ID’ (thans gekend als ‘Mijn Bibliotheek’). Omdat de oorspronkelijke 
(basis)overeenkomst door de provincieraad werd goedgekeurd is het echter vereist 
om ook het addendum door de provincieraad te laten goedkeuren. Bij deze wordt 
de provincieraad gevraagd het addendum goed te keuren.

Er dient tevens ingestemd te worden met een extra bepaling die niet expliciet 
opgesomd stond in de overeenkomsten. Er werd geen borgstelling gevraagd aan 
Bibnet/Cultuurconnect bij het sluiten van de overeenkomst omwille van het feit dat 
het ging om een overeenkomst tussen een overheid en een vzw die volledig 
gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid met de expliciete decretale opdracht 
om diensten m.b.t. de digitale bibliotheek te ontwikkelen. Bij deze wordt gevraagd 
in te stemmen met de ontheffing aan de vereiste tot borgstelling.

In de overeenkomst bepaalt artikel 6, §6, 2° dat kosten aan het project die zijn toe 
te wijzen aan een specifiek bibliotheeksysteem voor rekening van de provincie zijn. 
Gelet op deze bepaling in de overeenkomst en het feit dat enkel 
Bibnet/Cultuurconnect door zijn specifieke situatie als uitdrukkelijk bevoegde 
projectorganisatie van de Vlaamse Overheid, in het kader van de overeen gekomen 



samenwerking met de andere partners de verantwoordelijkheid voor de realisatie 
van dit project op zich kan nemen, kan voor extra noodwendige 
ontwikkelingsopdrachten een beroep gedaan worden op artikel 26, §1, f) van de 
wet op de overheidsopdrachten dd. 15 juni 2006 (werken, diensten of leveringen 
die omwille van hun technische of artistieke specificiteit slechts aan één bepaalde 
aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen toevertrouwd worden). In het 
deputatiebesluit van 16 juni 2016 m.b.t. de raming van de kosten voor het project 
in 2016 werd hier naar verwezen. De provincieraad wordt gevraagd op zijn beurt in 
te stemmen met de bepalingen uit het deputatiebesluit van 16 juni 2016.

Het volledige dossier met alle aangehaalde stukken is digitaal beschikbaar.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 26 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 23 juni 2011 m.b.t de overeenkomst met de 
vzw Bibnet omtrent het interbestuurlijk project Bibliotheekportalen en het 
deputatiebesluit van 11 augustus 2011 m.b.t. goedkeuring gepland inkooporder en 
machtiging ondertekenen overeenkomst;

Gelet op het deputatiebesluit van 25 juli 2013 m.b.t de goedkeuring van addendum 
omtrent ‘Open Bib ID’ bij deze overeenkomst;

Gelet op het deputatiebesluit van 28 mei 2015 m.b.t. het instemmen met de 
verlenging van deze overeenkomst;

Gelet op het deputatiebesluit van 16 juni 2016 m.b.t. de kostenraming 2016 van 
het project;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De provincieraad hecht op zijn beurt zijn goedkeuring aan het addendum m.b.t. 
Open Bib ID en stemt in met de beslissingen uit de aangehaalde deputatiebesluiten 
van 28 mei 2015 en 16 juni 2016.

Artikel 2:
De provincieraad stemt in met het ontheffen van de borgstellingsverplichting aan 
Cultuurconnect in het kader van deze overeenkomst.


