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De ISIL, of de International Standard Identiﬁer for Libraries and Related Organizations, is tot dusver vrijwel de enige code om bibliotheken en andere instellingen
internationaal uniek te identiﬁceren als instelling. De ISIL is een (overwegend)
‘niet-herkenbare code’ (Egghe, 2009: 142). Zonder bijhorende referentielijst kan
men de door de code voorgestelde instelling niet reconstrueren. Het betekenisdragende deel van de code is beperkt tot het geograﬁsche preﬁx (voor België:
be- conform de ISO 3166-1-norm). Enkel dit geograﬁsch preﬁx en de totale lengte
van de ISIL (16 tekens) werden gedeﬁnieerd in de corresponderende ISO-norm
15511:2009. Voor het overige wordt het formaat vrij bepaald door het nationale agentschap dat instaat voor de toekenning en het beheer van de codes. Het
gebruik van de ISIL is niet verplicht en nog maar weinig verbreid. Toch kent de
code interessante toepassingsgebieden zoals RFID en IBL.

Bibliotheek- & archiefgids, 86 (2010) 4

Inleiding

22

“Am Anfang war das Sigel” schrijft Andreas Heise in een
boeiend stuk over de evolutie van het bibliotheeksiglum
in de 19e eeuw tot ISIL in de 21e eeuw (Heise, 2004:
305; zie ook: Wikipedia, 2010a). Het is inderdaad
zo dat de bibliotheeksigla als de (nationale) voorlopers
van de ISIL kunnen worden beschouwd. Het lag dan ook
voor de hand dat deze afkortingen, die tot doel hadden
bibliotheken uniek te identificeren, in een aantal landen
(o.m. in Duitsland en de VS) in de ISIL werden geïntegreerd. Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan de
aanbeveling van de ISIL-werkgroep1 die stelt dat “the
purpose of this International Standard is to define and
promote the use of a set of standard identifiers for the
unique identiﬁcation of libraries and related organisations

with a minimum impact on already existing systems.” (mijn
cursief; ISO/DIS, 2000: 4). Een gevolg van deze integratiepraktijk is wel dat de ISIL internationaal geen vast formaat
heeft en dus formeel ook niet controleerbaar is.
Uit het ontbreken van een vast formaat volgt dat de ISIL,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld ISBN, ISSN of CODEN,
foutendetecterend noch foutencorrigerend kan worden
gemaakt. Dat is een nadeel voor de agentschappen die de
code toekennen en beheren. Tikfouten zullen bijvoorbeeld
niet ontdekt worden. Maar ook kan een foute extensie (het
numerieke gedeelte) er de oorzaak van zijn dat een titel aan
een verkeerde bibliotheek wordt toegekend. In de praktijk
echter zal het nogal meevallen met dit soort fouten omdat
de code vrijwel nooit manueel maar automatisch wordt
toegekend door de bibliotheeksoftware. Ook de RFID-tags
worden in de regel door de leverancier van de RFID-hard-
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en software geprogrammeerd. De kans op fouten is dus
betrekkelijk klein.

Codes 2 in bibliotheken - een lange traditie
Bibliotheken hebben een sterke traditie op het vlak van
codes. Een van de vroegst geattesteerde en breed toegepaste codes in de bibliotheekwereld is het Library of
Congress Catalog Number (LCCN) dat ruim honderd jaar
geleden voor het eerst werd gebruikt, nl. in 1898 en dat tot
op heden in tal van bibliotheken gehandhaafd blijft. De lijst
van codes in de documentaire informatie wordt ieder jaar
langer en de toepassingsgebieden zijn sterk uiteenlopend.
In de wereld van de documentaire informatie waarin het
ondubbelzinnig structureren van en verwijzen naar (bronnen van) informatie cruciaal is, ontstond door de almaar
groeiende internationalisering en samenwerking tussen
instellingen en organisaties op het supranationale niveau
ook behoefte aan een code op instellingsniveau. Janifar
Gatenby (Gatenby, 2008) heeft erop gewezen dat in een
wereld waarin alle informatiebronnen, inclusief bibliotheekcatalogi, steeds meer met elkaar verbonden zijn via internet
er grote behoefte bestaat aan nieuwe codes die de aanbieders van die informatie ondubbelzinnig identificeren. Uit het
Manifest (Rethinking Initiative, 2007) en het White Paper
(Bailey-Hainer, et al., 2005) van de Rethinking Resource
Sharing-groep (bekrachtigd door IFLA in 2007) vloeit voort
dat bibliotheken die in toenemende mate gezamenlijk informatie aanbieden en uitwisselen, analoog zowel als digitaal,
nood hebben aan een code op instellingsniveau.
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De ISIL
De International Standard Identifier for Libraries and Related
Organizations heeft als doel een eenduidige, duurzame en
internationale code te creëren voor bibliotheken en aanverwante organisaties. De code vindt haar toepassing in een
(overwegend) technische context (bibliotheekbeheersystemen, RFID, zelfuitleen, IBL, metadata-interoperabiliteit etc.)
en wordt gebruikt om elke instelling uniek te identificeren.
Vergelijk het met een kenteken van een voertuig of een
rijksregisternummer voor personen.

Oorsprong en achtergrond
De eerste aanzet tot de ISIL werd reeds in 1996 gegeven
in een NISO-werkgroep. In 2003 werd deze als ISO-standaard 15511:2003 voor het eerst ofﬁcieel gepubliceerd.
In 2009 werd de ISO-standaard licht gewijzigd en opnieuw
gepubliceerd als 15511:2009. Sinds 2003 hebben zich
22 landen aangemeld bij het internationaal penvoerend
agentschap in Kopenhagen (de Koninklijke Bibliotheek van
Kopenhagen). Naast de 22 geregistreerde landen zijn er

nog drie, niet-geograﬁsch gebonden agentschappen: OCLC
(preﬁxen: O- en OCLC-), Library of Congress Outside US
(preﬁx: M-) en de Zeitschriftendatenbank van de Staatsbibliothek zu Berlin (preﬁx: ZDB-). Enkel bij deze organisaties
wordt de code niet door een geografisch ISO 3166-1-prefix
voorafgegaan.

Formaat
Het formaat van de code is zeer eenvoudig. Het bestaat
uit een prefix, gevolgd door een verder niet gespecifieerde
string van maximaal dertien tekens. Bij de landcodes wordt
het prefix gevormd door de afkorting van de naam van
het land waarin de instelling zich bevindt conform de ISO
3166-1-norm (Country Codes), gevolgd door het ‘hyphenminus’-teken. Al wat volgt ligt niet vast met dien verstande
dat het totaal aantal tekens niet groter is dan zestien. In de
ISO-tekst van 2009 wordt verder voorgesteld ook de ISO
3166-2 (drieletterige codes van het type: VAN (Antwerpen);
WHT (Henegouwen) te gebruiken. Dit zou weliswaar de
herkenbaarheid (leesbaarheid) zeer ten goede komen,
maar anderzijds het aantal beschikbare tekens op instellingsniveau dermate fors reduceren dat binnen een provincie
onvoldoende combinaties beschikbaar zouden blijven voor
unieke identificatie.

De link met MARC
De MARC-standaard kende reeds lang voor er sprake was
van de ISIL een MARC Code List for Organizations die
aan (vooral Amerikaanse) bibliotheken een siglum toekent
en die gedeeltelijk teruggaat op Charles Evans’ American
Bibliography (Evans, 1903) die op haar beurt geënt was op
Joseph A. Sabin’s Dictionary of Books Relating to America
(Sabin, Eames, Vall, & Bibliographical Society of America.
[from old catalog], 1867). Evans wilde bij alle titels in zijn
American Bibliography vermelden welke bibliotheek in het
bezit was van die titel. Zowel Evans als Sabin gebruikten ter
identificatie van bibliotheken korte tot zeer korte codes. Zo
gebruikte Sabin ‘B’ en ‘H’ om resp. de Boston Public Library
en Harvard College aan te duiden. De codes werden gangbaarder naarmate er meer en meer overzichtsbibliografieën
verschenen en bibliotheken ook naar elkaar begonnen te
verwijzen d.m.v. de codes waarvan telkens ook een volledig overzicht werd gegeven. Deze toenemende populariteit
bracht met zich mee dat de codes ook langer werden.
Vandaag de dag ligt het formaat voor de MARC 21-code
voor organisaties, evenmin als voor de ISIL, vast. Enkel de
maximale lengte van de code werd bepaald, t.w. acht
tekens. Om deze reden heeft de Koninklijke Bibliotheek van
België, in navolging van o.a. Duitsland, ervoor geopteerd
ook de ISIL te beperken tot maximaal acht tekens. Het streven is bibliotheken te stimuleren voor de ISIL en MARC 21
organization code een en dezelfde code te gebruiken en de
totale hoeveelheid codes daardoor te beperken. De MARC
Code uit de List for Organizations kan op verschillende
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plaatsen (tags) in een bibliograﬁsch MARC-record worden
gebruikt. De belangrijkste zijn de 040$a-tag (Cataloging
Source - Original cataloging agency) en de 850$a-tag
(Holding institution). Dit geldt dus ook voor de ISIL. Catalografen zouden de ISIL voor deze tags systematisch moeten
gebruiken.

Workflow

De ISIL in België

Bibliotheken (en ook overige instellingen) die dat nog niet
eerder deden dienen zich te allen tijde via deze website
aan te melden bij het ISIL-agentschap en een ISIL aan te
vragen, ook indien zij reeds een (oudere) code gebruiken.
Instellingen die reeds voor januari 2010 een code effectief
in gebruik hadden dienen contact op te nemen met de
Koninklijke Bibliotheek. De code in de ISIL-databank wordt
dan manueel aangepast, vooropgesteld dat de code niet
conﬂicteert met een andere bestaande code die regulier
(lees: via de website) werd aangevraagd. In dat geval moet
in overleg een andere oplossing worden uitgewerkt. Meestal
volstaat een eenvoudig verzoek per e-mail tot wijziging van
de code. Maar ook in dat geval dient men toch eerst een
code via de website aan te vragen.

De VVBAD en vooral Bibnet hebben enkele jaren geleden
de aanzet gegeven tot gecoördineerd overleg over de
ISIL n.a.v. de introductie van RFID in een aantal (overwegend) openbare bibliotheken. Omdat het toekennen en
het beheer van de ISILs traditiegetrouw een taak voor de
nationale bibliotheken is, werd in 2007 de Koninklijke
Bibliotheek van België bij dat overleg betrokken. In 2009
werd de Koninklijke Bibliotheek door het Internationale
ISIL-agentschap (Nationale Bibliotheek van Denemarken in
Kopenhagen) aangeduid en erkend als Nationaal Belgisch
ISIL-agentschap. Vanaf dat moment kent zij ISILs toe aan
alle Belgische bibliotheken, musea, erfgoedinstellingen,
archieven 3, kortom aan alle instellingen die voldoen aan de
voorwaarden:
• “The purpose of ISIL is to deﬁne and promote the use of
a set of standard identiﬁers for the unique identiﬁcation of
libraries and related organizations with a minimum impact
on already existing systems.”
• “The ISIL is intended for use by libraries and agencies
doing business with libraries, such as suppliers and publishers.”
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Geïnspireerd door de lancering van zelfuitleen in bibliotheken, was
Bibnet samen met de provincies, deVGC en de RFID-leveranciers
vragende partij voor een eenduidige identificator. Er was een standaard nodig om elke bibliotheek die gebruik maakt van RFID tags en
systemen, uniek te identificeren ... vergelijk het met een kenteken van
een auto.
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In 2009 is samen met de KBR beslist tot het toekennen van ISIL-codes,
en zijn de modaliteiten hiervoor vastgelegd. Bibliotheken identificeren
met een code zal ongetwijfeld belangrijk worden voor nog tal van
andere toekomstige toepassingen naast RFID of zelfuitleen. Denk aan
nieuwe vormen van IBL, de verzameling van beleidsrelevante gegevens en de uitwisseling ervan, consultatie van de (digitale) collectie
van je bibliotheek van thuis uit, enz.
Daarom wil Bibnet bibliotheken aanraden om, ook als ze momenteel
nog geen gebruik maken van RFID, zich toch te registreren en een
ISIL-code aan te vragen bij de Koninklijke Bibliotheek. Dit zal de
procedure om nieuwe toepassingen te implementeren op het moment
zelf vereenvoudigen.
Theo Gielen (theo.gielen@bibnet.be),
Ondersteuning lokale bibliotheken, Bibnet

Voor de ISIL werd door de Koninklijke Bibliotheek een
website gelanceerd (isil.kbr.be) die beknopte algemene
informatie over de ISIL verschaft en de mogelijkheid biedt
de code online of via een per post te versturen pdf-formulier
aan te vragen.

Het centraal ISIL-register dient te beschikken over een aantal
elementaire bibliotheekgegevens, o.a. omdat in de toekomst
de lijst van toegekende codes zal worden verstuurd naar
de Library of Congress (MARC 21 Organizational Code)
maar ook omdat het register fungeert als nationaal adresboek voor bibliotheken. In dat verband ook wordt naast de
administratieve informatie een aantal basisgevens over de
bibliotheek zoals de grootte en de aard van de collectie,
de gebruikte bibliotheeksoftware en de URL van de OPAC,
gevraagd.
De ISILs worden ‘on the ﬂy’ gegenereerd door een eenvoudig script op basis van twee soorten gegevens, invariabele
(de plaatsnaam) en variabele (het voorkomen in de database van records binnen dezelfde locatie). Het script kijkt
eerst naar de locatie van de aanvrager (plaatsnaam) en
genereert op basis daarvan een acroniem van drie karakters. Dit zijn de drie karakters die volgen op het prefix BE-.
Normaliter bestaat dit acroniem uit de twee eerste en het
laatste karakter van de plaatsnaam in de taal waarin deze
werd ingegeven. Vervolgens wordt gecontroleerd of de
string BE-XXX (waarbij XXX staat voor het acroniem van de
plaatscode) reeds voorkomt in de database (het kan immers
zo zijn dat in dezelfde plaats reeds een andere instelling
een ISIL heeft aangevraagd) en wordt een ‘teller’ (rangnummer) toegevoegd als suffix (BE-XXX00). Deze techniek brengt
met zich mee dat de codes ook niet van te voren vastliggen:
ze zijn afhankelijk van de reeds in de database aanwezige
codes. Dus ook al zou dat wenselijk zijn, het a priori genereren van een volledige lijst van ISILs, los van reeds gedane
en verwerkte aanvragen op een bepaald moment, is niet
mogelijk.
Samenvattend luidt het advies dat iedere aanvrager zich
registreert en een ISIL aanvraagt, zelfs indien momenteel
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nog geen gebruik gemaakt wordt van toepassingen zoals
RFID of zelfuitleen. Dit vereenvoudigt de implementatie van
toekomstige toepassingen en wanneer leveranciers erom
zouden vragen, kan alleszins reeds de ISIL worden meegedeeld.
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Toepassingsgebied
Mogelijke toekomstige toepassingen van ISIL (behalve
de reeds genoemde RFID en zelfuitleen) zijn o.a. IBL, de
identificatie van BIOS2-gegevens en het gebruik van ISIL in
overkoepelende bibliotheeksystemen en -catalogi (gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk, federaal en, last but not least,
internationaal).
Daarnaast zijn een hele reeks toepassingen denkbaar,
overal daar waar verwezen wordt naar een bibliotheek of
andere instelling en het gebruik van een ‘alias’, een korte
code, wenselijk is. Hiervan afgeleid kan de ISIL ook een
adresboekfunctie vervullen omdat na verloop van tijd de
verstrekker van de code (de nationale bibliotheek) over een
uitgebreid register van bibliotheken zal beschikken. Zoals

gezegd kan de ISIL ook de productie van nationale en internationale gemeenschappelijke catalogi (union catalogues)
faciliteren.
Ten slotte wordt het delen van informatie tussen bibliotheken
bevorderd en vereenvoudigd. Een mooi en sprekend voorbeeld van een ISIL-toepassing is de ISIL-kaart (Wikipedia,
2010b). Dit is een interactieve geografische kaart van alle
Duitse bibliotheken gebaseerd op de ISIL-code. De kaart
is altijd actueel omdat ze haar gegevens opvraagt uit het
ISIL-register van de Staatsbibliothek zu Berlin en wordt ter
beschikking gesteld via Wikipedia.

Slotbemerking
Sinds de eerste brainstormsessies over de ISIL in het midden
van de jaren negentig zijn inmiddels bijna 15 jaar verstreken. De code werd officieel geïntroduceerd in 2003.
Desalniettemin hebben tot dusver wereldwijd slechts 22
landen een nationaal agentschap opgericht en/of dat
aangemeld bij de Nationale Bibliotheek van Kopenhagen

25

ISIL

(tegenover bijv. 160 landen die ISBN-gebruiken). Daarom
zijn er auteurs die twijfelen aan het duurzaam succes van de
ISIL: “It would have promise as a nearly ‘universal identiﬁer’
except that each country must have an agency designated
to assign numbers. At present, ISIL is not widely adopted.
Maintenance of ISIL is completely voluntary on the part of
the institution. ISIL can be an important ‘alias’, one that may
help to support active linking among other disparate identiﬁer schemas.” (Chvatal, Henderson, & Shoffner, 2006).
Anderen maken voorbehoud bij het gebruik van de ISIL door
niet-bibliotheken: “During its short life time ISIL has yet to
become popular even in libraries and it is not yet clear how
successful it is ever going to be among ‘related organisations’. In theory, the system can be extended well beyond its
original ‘library-ish’ scope; in practice, there is no guarantee
that this will happen.” (Hakala, 2006: 363)
In België toonden bibliotheken enkel belangstelling nadat
er een praktische toepassing ontstond (RFID) en ze zijn pas
in 2008 op zeer bescheiden schaal begonnen met de
implementatie ervan. De tijd dat een gebruiker via Google
probleemloos kan ‘deeplinken’ naar de holdings van bibliotheken op basis van de ISIL is naar het zich laat aanzien
nog veraf. Van de oorspronkelijke ambitie om van de ISIL
een wereldwijd gebruikte code te maken die ook door eindgebruikers kan worden gehanteerd (bijvoorbeeld d.m.v. een
Firefox-add-on zoals reeds beschikbaar voor ISBN, DOI en
Handle) is nog geen sprake. Nochtans zijn alle randvoorwaarden voor een succesvolle interoperabiliteit vervuld.
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In 2003 werd de International
Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) officieel geïntroduceerd door de International
Standards Organization (ISO). Toch hebben in 2010 nog
maar 22 landen ervoor geopteerd deze nieuwe ‘duurzame
code’, die gecreëerd werd om ‘bibliotheken en aanverwante organisaties’ ondubbelzinnig te identiﬁceren, aan te
nemen. Nieuwe codes ontwikkelen in een wereld waarin
bibliotheekcatalogi meer en meer verweven geraken met
internet is geen sinecure. Zoekmachines, ongeacht hun
oorsprong of toepassingsgebied, vereisen de duurzame,
unieke en universele identificatie van informatiebronnen
op internet of in bibliotheekcatalogi. In dit artikel over
de nieuwe ISIL-faciliteit van de Koninklijke Bibliotheek
van België willen we vooral aandacht besteden aan het
ontstaan van de code en een kort overzicht geven van zijn
geschiedenis en kenmerken. Verder zullen ook enkele praktische toepassingen en de huidige stand van zaken besproken worden. Onze aandacht gaat ook naar codes in het
algemeen en hun toenemende betekenis voor bibliotheken
en informatiemakelaars. Ofschoon enkele auteurs betwijfelen of de ISIL wel de nodige verspreiding zal krijgen als
institutionele code is de auteur van mening dat de code in
de toekomst aan belang zou kunnen winnen.
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1. Bedoeld wordt het Technical Committee 46 (TC46), Subcommittee 4 (SC4). Deze subcommissie gaat over Technical
Interoperability. Binnen de subcommissie is het de Working
Group 8 (WG8) die zich speciﬁek bezig houdt met de ISIL.
Commissie 46 (Information and documentation) werd opgericht in 1946 en ressorteert onder de Association française
de normalisation. Het secretariaat van de ISIL-werkgroep
is gevestigd in Nieuw-Zeeland. Voorzitter (tot einde 2011)
is Ms. Alison Elliott. Janifer Gatenby, van wie twee artikels
geciteerd worden, is secretaris van de werkgroep. België
en Nederland zijn betrokken bij de activiteiten van de werkgroep als waarnemend lid (‘O’-member).
2. In de (overwegend) Engelstalige literatuur wordt de term
identiﬁer gebruikt. Wij hebben in dit stukje geopteerd voor
de kortst mogelijke term, nl. code. Bijkomend voordeel is dat
deze ook in de vakliteratuur over codetheorie wordt gebruikt
(Hill, 1986). De Nederlandse termen identiﬁcator en identiﬁcatienummer (Van Dale) zijn lang en vervelend in het gebruik
en worden vermeden.
3. Archieven krijgen een aparte behandeling in samenspraak
met het Algemeen Rijksarchief. Aanvragen van archieven
worden voorlopig doorgestuurd naar het Algemeen Rijksarchief en daar verder verwerkt. Voor de Nederlandse aanpak
zie de bijdragen daarover van Tim de Haan (De Haan,
2009; De Haan, Vermeeren, & Vermote, 2008).

Het gaat er niet alleen
om wat hij wil.
Het gaat erom hoe u
hem hiervan voorziet.

Als informatiespecialist doet u meer dan alleen informatie
verzamelen. Door eindgebruikers te voorzien van datgene
dat zij nodig hebben, op het juiste moment en in de juiste
vorm, helpt u hen betere professionals te worden.
Als ‘s werelds toonaangevende aanbieder van
informatiediensten kan EBSCO u hierbij helpen. Wij
doen dit door u toegang te bieden tot content van meer
dan 79.000 uitgevers en door u te ondersteunen met een
team van getrainde professionals. Daarnaast besparen
onze informatiebeheerssystemen u veel tijd, waardoor u
zich kunt richten op uw eindgebruikers.
Hierdoor kunt u zich ervan verzekeren het juiste antwoord
altijd bij de hand te hebben.
Neem vandaag contact met ons op!
mailnl@ebsco.com
tel: +31 297 386 386
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