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Achtergrond transitie NCC en PiCarta 

 

L.S. 

 

Er blijkt nog veel onduidelijkheid te bestaan over de transitie van UKB naar het WorldShare Platform 

voor afhandeling van interbibliothecair lenen (IBL) en de gevolgen voor overige NCC-bibliotheken. In 

dit document zetten wij de feiten op een rij die u moet weten met betrekking tot de achtergrond van de 

transitie. Tevens verschaft dit document informatie over eventuele vragen die u kunt hebben naar 

aanleiding van de transitie. 

 

Achtergrond 

1. UKB heeft besloten om vanaf 28 januari 2019 al hun eigen IBL-aanvragen af te handelen op 

het WorldShare Platform. UKB blijft t/m 31 maart wel leveren via NCC-IBL. 

2. UKB heeft overige NCC-deelnemers per brief (en via hun eigen website) geïnformeerd over 

de beleids- en tariefwijzigingen vanaf het moment dat IBL op het WorldShare Platform wordt 

afgehandeld. Kort samengevat: 

• UKB levert niet meer aan for-profit-instellingen. Dit geldt voor zowel leen- als kopie-

aanvragen; 

• Tarieven worden gewijzigd: € 13,- voor een leenaanvraag, € 6,50 voor een 

kopielevering, ongeacht het aantal pagina’s; 

• UKB neemt vanaf 1 april 2019 geen aanvragen via de NCC meer in behandeling. 

Voor de volledigheid: dit is de keuze van UKB, niet van OCLC. 

3. Als gevolg van deze keuze kunnen for-profit-instellingen geen aanvragen meer indienen bij 

UKB. Het blijft voor deze groep gebruikers tot de transitie wel mogelijk om via de NCC 

aanvragen in te dienen bij andere bibliotheken.  

Na de transitie kan deze groep ook via OCLC WorldShare® Interlibrary Loan (ILL) aanvragen 

indienen bij andere bibliotheken – bij zowel Nederlandse als buitenlandse bibliotheken. 

4. Alleen bibliotheken die gebruik maken van WorldShare ILL (op het WorldShare Platform) 

kunnen vanaf 1 april 2019 nog aanvragen indienen bij UKB.  

5. In incidentele gevallen neemt UKB nog andere aanvragen in behandeling. UKB zal de NCC-

gebruikers hierover nog nader informeren, o.a. via de UKB-website. 

6. OCLC is om bovengenoemde redenen een project gestart om alle NCC-bibliotheken op 

termijn over te laten gaan naar het WorldShare Platform. Omdat het niet uitvoerbaar is om dit 

in één klap te doen, is – in overleg met UKB – besloten om dit in cohorten te doen. 

• Het eerste cohort omvat bibliotheken die minimaal 150 aanvragen per jaar indienen 

bij UKB. Betreffende bibliotheken hebben inmiddels een voorstel ontvangen en (in de 

meeste gevallen) ook hiervoor getekend. Deze groep bibliotheken gaat vrijwel 

gelijktijdig met UKB over naar WorldShare. 

• Het tweede cohort bestaat uit bibliotheken die 50–150 aanvragen per jaar indienen bij 

UKB. Deze groep kan in het eerste kwartaal van 2019 over naar WorldShare en 

ontvangt binnenkort een voorstel van OCLC. 

• De overige bibliotheken volgen in de loop van 2019. 

• Bibliotheken die graag sneller dan gepland gebruik willen maken van WorldShare 

ILL, kunnen hierover contact opnemen met OCLC. OCLC projectmedewerkers 

kunnen dan – in overleg met de bibliotheek – een geschikt moment vinden. 

https://www.ukb.nl/nieuws

