
PROTOCOL TOEKENNING ISIL-CODES  

voor  OPENBARE BLIOTHEEKORGANISATIES 

 

1 In 2003 zijn door VOB aan alle zelfstandige bibliotheekorganisaties ISIL-codes verstrekt op basis van 

hun bestaande NCC-aansluitnummers, of bij het ontbreken daarvan op basis van in overleg met 

OCLC ter beschikking gestelde nieuwe NCC-aansluitnummers. 

 
2 Indien een nieuwe bibliotheekorganisatie een ISIL-code wenst dan kan zij deze aanvragen bij de 

Koninklijke Bibliotheek. Per organisatie wordt slechts één unieke ISIL-code verstrekt. De 

toegekende ISIL-code wordt geregistreerd in de database G!DS in het Landelijke Basisbestand 

Bibliotheken. Registratie en daardoor ook uitgifte van dubbele NCC-nummers is niet mogelijk. 

 
3 Het beheer van de ISIL-codes is functioneel belegd bij de dienstcoördinator G!DS van de Koninklijke 

Bibliotheek. Aanvragen van ISIL-codes kan per mail bij de dienstcoördinator G!DS, via 

gids@bibliotheek.nl.   

 
4 De Koninklijke Bibliotheek publiceert de toegekende ISIL-codes op www.gidsvoornederland.nl onder 

“Bibliotheken”. Actuele lijsten van toegekende ISIL-codes worden op verzoek in digitale vorm ter 

beschikking gesteld aan OCLC. 

 

5 Indien twee of meer bibliotheken fuseren stelt de Koninklijke Bibliotheek in overleg met de nieuwe 

organisatie uit de ISIL-codes van de fusieorganisaties een ISIL-code vast voor de nieuwe 

organisatie. De overige ISIL-codes moeten in geautomatiseerde systemen zoals het 

bibliotheeksysteem (ILS) en a-select verwijzen naar de nieuwe ISIL. Bestaande ISIL-codes kunnen 

door de verwijzing in de geautomatiseerde systemen in gebruik blijven. In G!DS wordt voor dit doel 

een tweede ISIL-code toegekend voor administratieve toepassingen. 

 
6 Het provinciaal en landelijk G!DS-beheer kent de ISIL-codes toe in de database G!DS voor alle 

bibliotheeklocaties. 

 

 
7 Bibliotheekorganisaties dienen wijzigingen in locaties te verwerken via het beheer van hun eigen 

gegevens in het Landelijke Basisbestand Bibliotheken in G!DS van de Koninklijke Bibliotheek. 

Wijzigingen in ILS-codes en ISIL-codes en het opheffen van vestigingen zijn in G!DS pas mogelijk 

door tussenkomst van het landelijk beheer G!DS. 

 
8 De Koninklijke Bibliotheek draagt zorg voor een ‘harde koppeling’ tussen de logistieke codes in 

de bibliotheeksystemen (ILS-codes) en de ISIL-codes voor locaties. 
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