
In het najaar van 2014 vroegen tijdschriftendistributeurs Swets en Story-
Scientia het faillissement aan. Swets, in 1901 gestart als academische 
boekhandel en antiquariaat, was lange tijd marktleider van printabonnementen. 
Net als Swets zag ook Story-Scientia zijn winstmarges afnemen. Een 
jaar voordien had het besloten om enkel nog te focussen op de online 
verkoop van juridische en medische boeken en abonnementenbeheer. 
wetenschappelijke en hogeschoolbibliotheken liepen even op de tippen 
van hun tenen. wat zijn, bijna een jaar later, de consequenties van beide 
faillissementen? META vroeg het aan Erika Meel (Odisee), Stijn Meersseman 
(Arteveldehogeschool,) Veronique Rega (Universiteit Antwerpen), Veerle 
Van Conkelberge (Universiteit gent), Sophie Vandepontseele (Koninklijke 
Bibliotheek) en Marleen Verellen (Katholieke Universiteit Leuven).

V.l.n.r. vooraan: Erika Meel en Veronique Rega
achteraan: Veerle Van Conkelberge, Stijn Meersseman, Sophie Vandepontseele en Marleen Verellen.
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Het failliet van twee 
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Interview: Julie Hendrickx  
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wat betekenden Swets en Story-Scientia voor de sector? 
veronique: Swets was de grootste verdeler van tijdschriften 
in Europa. 

erika: De andere spelers op de markt hebben hun marktseg-
ment een tijd geleden verschoven en richten zich meer tot 
e-tijdschriften, databanken, discovery services, … Swets heeft 
wel verschillende pogingen daartoe ondernomen, maar die 
waren niet zo succesvol. 

stijn: Swets is begonnen als tijdschriftenleverancier en is dat na 
al die jaren ook gebleven. Hun businessmodel is nooit veranderd. 

marleen: Die andere segmenten hebben ze nooit goed weten 
aan te pakken, daar hebben ze verloren. 

sophie: Story-Scientia was veel kleiner dan Swets.

veerle: Voor hen was de lokale verankering belangrijk. Dat 
maakt de gevolgen van hun faillissement voor de Universiteit 
Gent wel groter, bijvoorbeeld voor onze rechtenbibliotheek.

sophie: Wij werkten met beide leveranciers voor onze tijdschrif-
ten. Een deel Swets en een klein deel Story-Scientia. 

stijn: Story was kleiner maar is uiteindelijk aan hetzelfde ten 
onder gegaan als Swets. 

erika: Binnen de associatie KU Leuven hadden we een raamak-
koord voor de tijdschriften met Swets. Daarom waren de meeste 
tijdschriftenabonnementen die vroeger bij andere leveranciers 
liepen al overgedragen naar Swets, ook enkele juridische tijd-
schriften, die vroeger via Story liepen. 

veerle: Bij ons was Story-Scientia vooral een leverancier van 
boeken via een offerte waarbij ze twee van de vijf percelen 
toegewezen hadden. 

Hadden jullie een jaarcontract of een contract voor een lang-
ere periodes? 
veerle: Bij ons was dat altijd voor meerdere jaren. 

sophie: Wij hadden een overheidsopdracht, die elk jaar ver-
lengd werd. Maar eigenlijk moest er een nieuwe opdracht opge-
steld worden. Dus het faillissement was voor ons een kans om 
een nieuwe opdracht uit te schrijven!

veronique: Bij ons waren het jaarcontracten, die max. drie keer 
verlengd konden worden. Telkens van januari tot december. 
Dankzij die jaarcontracten konden we het contract met het fail-
liete Swets meteen stopzetten.

marleen: Bij ons was het een contract van drie jaar dat twee keer 
met een jaar verlengd is geweest. Daardoor zijn we er inderdaad 
vrij eenvoudig aan ontsnapt

veerle: Wij hadden net een nieuwe aanbesteding gedaan waar-
door we ook ontsnapt zijn aan het ergste omdat die nog niet 
hernieuwd was. 

was het nieuws van het faillissement van Swets voor jullie een 
donderslag bij heldere hemel of hadden jullie het zien aanko-
men? 
veerle: We wisten dat er financiële problemen waren. 

marleen: Swets Nederland, dat was voorspelbaar. Maar Swets 
België? Dat was gezond. zij zijn mee gesleurd. 

veerle: Bij onze aanbesteding zijn we benaderd geweest door 
een andere speler die ons aanraadde om eens naar hun jaarre-
kening te kijken. Financieel was het niet meer zo goed. We had-
den natuurlijk geen faillissement verwacht maar er waren wel 
degelijk signalen dat er iets aan de hand was. Hun investeerder 
had zich teruggetrokken dus waren ze op zoek naar een nieuwe. 
Maar die is er dus niet gekomen. 
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sophie: Heeft het ook niet te maken met de huidige economi-
sche modellen die niet meer zijn afgestemd op de markt? Een 
model voor papieren tijdschriften is niet geschikt voor elektro-
nische versies. 

veronique: De voorbije jaren waren er toch wel wat tekens van 
een zekere malaise. Er was een groot personeelsverloop, zeker 
bij de salesmanagers. Begin september kwam er dan een e-mail 
van de commerciële manager van Swets België, waarin stond 
dat ze op zoek waren naar een nieuwe partner… dan weet je dat 
er iets niet goed zit.

stijn: Binnen de associatie Gent was er net een aanbesteding 
uitgeschreven voor een nieuw contract, net voor de Swets-
klantendag (18 september 2014) — waar trouwens geen vuiltje 
aan de lucht bleek te zijn. Vlak daarna werd het faillissement 
van de Nederlandse holding uitgesproken. Ik denk dat het voor 
de mensen van Swets België een verrassing was dat het ineens 
zo snel is gegaan. Maar de onderhandeling met de investeer-
der waren stukgelopen waardoor er niets anders op zat dan de 
holding failliet te laten gaan. Toen was het voor de afdeling in 
België ook een uitgemaakte zaak. 

veronique: 22 september 2014 is Swets Nederland failliet 
gegaan en 24 september hebben wij ons contract met Swets 
België opgezegd. 29 september hebben we dan een nieuwe 

aanbesteding gepubliceerd. Wij zijn onmiddellijk in onze pen 
gekropen. 

marleen: Jullie zijn heel snel geweest. 

erika: Wij konden dat op dat moment nog niet. 

veronique: We hebben geluk gehad dat we de verkorte proce-
dure hebben mogen toepassen, waarbij we 36 kalenderdagen 
moesten laten tussen de publicatie en de ontvangst van offertes 
in plaats van de gebruikelijke 52 kalenderdagen. 

stijn: Hadden jullie dan een contract met Swets Nederland? 
Want Swets België was op dat moment nog niet in faling? 

veerle: Maar zo’n contract kan je toch met wederzijdse toe-
stemming opzeggen? 

veronique: Wij hebben dat kunnen opzeggen omdat we een 
jaarcontract hadden. Dat heeft de universitaire overheid voor 
ons beslist, hun boodschap was duidelijk: “Geen risico’s nemen.”

Hebben jullie organisaties financiële schade geleden? 
veronique: Al bij al valt de schade nog mee. De curator van 
Swets België heeft de borgsom op ons verzoek vrijgegeven ten 
voordele van de UAntwerpen.

sophie: Wij hebben geen contact gehad met die curator: mail, 
telefoon, … hij antwoordde niet. We hebben nochtans verschil-
lende keren om een onderhoud gevraagd. 

veronique: Onze juridische dienst heeft zelf 
contact opgenomen met die curator. Juridisch 
gezien hadden wij recht op die borgsom als 
forfaitaire schadevergoeding. Dus dat is al een 
compensatie geweest voor de geleden schade. 
Wij hebben nu nog één dossier openstaan, 
samen met de Universiteit Gent. Voor de rest 
waren er een paar kleinere facturen die niet 
betaald geweest zijn. 

stijn: Bij ons gaat het enkel om een klein bedrag 
omdat die aanbesteding al lopende was. Vanaf 
juli was alles al on hold gezet in afwachting 
van die beslissing. Er zijn geen verlengingen 
gebeurd, geen facturen, geen betalingen. Wij 
zijn weinig kwijt. 

marleen: Ook bij ons gaat het om kleine bedra-
gen. 

erika: Wij hebben dat volledig uitgerekend. Wij hebben ook 
als enige binnen de associatie Leuven de stap gezet om een 
schadedossier in te dienen. Dat was eerst pro forma 1 euro. En 
we hebben vervolgens nagekeken of we, mits enige moeite, 
in kaart konden brengen wat we effectief betaald maar nooit 
gekregen hadden. En zo zijn we er op uitgekomen dat fac-

turen die we in maart hadden betaald nooit doorgestort zijn 
geweest naar de uitgevers. En andersom, bepaalde zaken 
die wij betaalden, hebben we nooit gekregen. Voor Odisee 
kwamen we zo toch aan een 3000 euro. Dat bedrag is enkel 
gebaseerd op wat we betaald hebben. Want als je een abon-
nementskost hebt van 100 euro waarvoor je tien nummers 
per jaar krijgt, waarvan je er vijf niet hebt gekregen, dan heb 
je vijftig euro schade. zogezegd, want als je die ontbrekende 
nummers apart moet bestellen, kost je dat veel meer. Ook alle 
arbeidskosten van de voorbije maanden zitten daar niet bij: 
dossiers indienen, alle e-mails die verstuurd werden, de onte-
rechte facturen van leveranciers die dan hun schade op jou 
proberen te overhalen, af en toe incassobureaus die je begin-
nen aanschrijven, … dat is daar allemaal niet bij gerekend. Die 
3000 euro is dus puur financiële schade van betaalde, maar 
niet geleverde nummers. 

sophie: Wij betalen na het aanleveren van het eerste nummer 
van een tijdschrift. Wij hadden dus alles al betaald. Vanaf sep-
tember hebben wij niets meer gekregen. En om alle nummers bij 
elkaar te krijgen van kleine uitgeverijen is dat inderdaad moeilijk. 
zij houden per nummer maar een kleine stock bij, dus het gaat 
onmogelijk zijn om alles te recupereren. We moeten nu per num-
mer, per titel, per uitgever werken. Dat neemt ontzettend veel 
tijd in beslag. Na een ruime periode waarin we advies inwonnen, 
zijn we uiteindelijk met EBSCO in zee gegaan. 

erika: Voor wetenschappelijke instellingen is het vervelend 
dat hun collecties niet meer volledig zijn. Bepaalde zaken zijn 
bovendien enkel op papier te krijgen en nog niet elektronisch. 

“VOOR WETENSCHAppELIJKE INSTELLINGEN IS HET VERVELEND DAT HUN 
COLLECTIES NIET MEER VOLLEDIG zIJN.”
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sophie: Als er één nummer ontbreekt daalt natuurlijk de waarde 
van de collectie. 

veronique: Als ik de verschillende schadebedragen hoor, denk 
ik eigenlijk dat we er met zijn allen toch redelijk goed vanaf zijn 
gekomen. Als je kijkt naar de Bayerische Staatsbibliothek, daar 
gaat het over een bedrag van twee miljoen euro! 

sophie: zij gaan waarschijnlijk nooit iets recupereren. 

marleen: Maar dat is de kosten-batenanalyse die je moet doen. 
Erika heeft het voordeel gehad dat er al veel voorbereiding was 
gebeurd in de administratie. Maar het is onbegonnen werk om 
dit voor al onze bibliotheken op poten te zetten.

erika: Omdat wij één van de hogescholen zijn waar de clus-
tervorming een volledige vzw-fusie geworden is, hadden wij 
heel wat zaken al in kaart en administratief op orde gebracht. 
Wij hebben dat ook gedaan omdat we uiteindelijk wel met 
overheidsgeld werken. Dan is transparantie belangrijk. En met 

beperkte moeite konden wij onze schade aantonen. Ook omdat 
we dan een duidelijk teken konden geven dat zo’n faillissement 
geen lachertje is: “Ja, wij hebben inderdaad schade!” We hebben 
een volledig gedetailleerd document in Excel als bewijs moe-
ten meesturen. En ook de facturen moesten we achter de hand 
houden, om aan te tonen dat wij die effectief betaald hebben.

marleen: Als ik één van de voordelen van het faillissement mag 
noemen, dat klinkt misschien vreemd, is dat het in kaart brengen 
van de collectie nu onder zware druk gebeurd is. Tegen heug en 
meug is er een evaluatie gebeurd. Het was eigenlijk een goed 
moment voor de KU Leuven, hoewel er al veel gecentraliseerd 

was, om alle neuzen toch nog iets meer in dezelfde richting te 
krijgen! Op de keper beschouwd, vind ik dat een voordeel. 

stijn: Wij hebben ook van die gelegenheid gebruikt gemaakt 
om een centralisatie door te voeren, die we anders wel eens gin-
gen doen. En ook al werkten we maar met één leverancier voor 
onze vijf mediatheken, dat waren vijf afzonderlijke collecties. En 
er zat overal wel een overlap tussen. Organisatorisch is het nu 
ook de bevoegdheid van één persoon. Er is ook nog maar één 
leveradres van waaruit alles vervolgens verspreid wordt over 
de mediatheken. Daardoor hebben we ook een beter zicht op 
onze collectie. 

marleen: Of elke administratie die nu op dezelfde manier werkt, 
want de dubbele abonnementen waren er bij ons al uit. Maar 
een zelfde manier van naar de dingen te kijken en ze ook admi-
nistratief op een zelfde manier te behandelen! 

veronique: Wij hadden die collectie-evaluaties allemaal al gehad 
dus dat speelde minder. We hebben wel heel kritisch gekeken 

welke abonnementen we nog willen uitbesteden aan een leve-
rancier. 

wat waren de gevolgen van het faillissement van Story-
Scientia? 
veerle: Wij hebben voor boekhandels een nieuwe offerte voor 
boekaankoop uitgeschreven waarin we aanvankelijk niet vroe-
gen naar de financiële en economische draagkracht van de leve-
rancier omdat een boek geleverd en betaald wordt. Het risico 
is kleiner. Maar ons bestuur eiste, met al die faillissementen, dat 
het erin moest staan. De financiële dienst heeft er vervolgens 
ook een aantal doorgelicht en dan waren er een groot aantal 

“ALS IK ééN VAN DE VOORDELEN VAN HET FAILLISSEMENT MAG NOEMEN, 
IS DAT HET IN KAART BRENGEN VAN DE COLLECTIE NU ONDER zWARE DRUK 
GEBEURD IS.”



die gewoon niet in aanmerking kwamen. Dus onze inschrijvin-
gen zijn zeer beperkt. We hadden er twee waarvan er één niet 
op de correcte manier was ingediend. 

marleen: Eigenlijk is dat toch tegenstrijdig. Je bent wettelijk 
verplicht om zulke dingen uit te schrijven terwijl er heel veel 
signalen zijn die zeggen: “niet doen!” De wetgever loopt weer 
hopeloos achter. 

veerle: Er was ook nog de vraag om kortingen te kunnen bedin-
gen. Maar je ziet wel wat het effect daarvan is …

stijn: Niet iedereen heeft blijkbaar de nadelen van Story-Scientia 
als leverancier. In Gent was dat onze huisleverancier. We hebben 
daar uiteindelijk geen verlies aan maar als je naar een andere 
leverancier stapt, kan je niet het volledige pakket terug samen-
stellen. Dus dat was geen optie. We moeten die aankoop ook 
weer verspreiden over verschillende leveranciers. En dat geeft 
nog eens extra last van facturen en opvolging. Het liefst van al 
zouden graag één leverancier hebben, al was het maar omdat 
die alles wat kanaliseert en beter opvolgt.

veerle: Ook bij het faillissement van Story-Scientia hadden wij 
een positief effect. Veel vakgroepen hadden namelijk via Story-
Scientia nog abonnementen lopen. En daar was plots paniek! 
Die zijn boven water gekomen en zijn ineens allemaal gecen-
traliseerd. 

stijn: Doordat die twee falingen in het najaar gebeurd zijn, heb-
ben we ons budget van vorig jaar niet opgekregen. Je kan dat 
positief en negatief interpreteren. 15 procent hebben we niet 
kunnen gebruiken omdat de facturen niet op tijd kwamen. Maar 
dit jaar krijgen we die natuurlijk dubbel. En wij werken niet met 
overlopende rekeningen. We hebben daarom eenmalig een 
bedrag gekregen om dat te kunnen opvangen. Ook dat is weer 
extra rompslomp. 

veerle: Maar nu is de dollarkoers vooral een probleem. Want ik 
denk als we in september hadden kunnen vernieuwen, dat de 
schade wellicht kleiner geweest was

stijn: Nog een verborgen schade!

wat is de impact van de faillissementen op jullie organisaties 
afzonderlijk? Hoe zijn jullie verder gegaan? 
veerle: Wij hebben direct onze contactpersoon bij Swets gebeld 
en haar gevraagd of ze bij ons kwam werken. 

marleen: Een coup! (lacht)

veerle: Wij wilden niet naar een andere intermediair overstap-
pen. Dat vonden we geen alternatief maar meer van hetzelfde. 
Door Marjan aan te nemen, hebben we zoveel expertise in huis 
gehaald. We hebben ook onmiddellijk met de financiële dienst 
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een manier uitgewerkt om dat te bolwerken. Want dit is niet 
alleen afhankelijk van ons bibliotheekbudget. 

veronique: Hoe loopt dat nu, een half jaar later? 

veerle: Het is de beste keuze geweest. Er zijn aan aantal verve-
lende zaken de revue gepasseerd, zoals leveranciers die enkel 
met visa betaald willen worden. Dat zijn dingen waar we ook 

oplossingen voor moeten zoeken. Maar je contacten zijn veel 
directer dan met een intermediair. 

stijn: Wij hebben hetzelfde gedaan als de Universiteit Gent net 
omdat we niet naar de op één na beste van de aanbesteding 
wilden gaan. En de derde was te duur en daardoor geen optie. 
Net als de UGent hebben we het in eigen handen genomen en 
hebben we daar iemand halftijds voor vrij gemaakt. En dat loopt 
nu goed. Het is wel een steile leercurve geweest, veel adminis-
tratieve problemen, aanmaningen, vorderingen, ook meer en 
meer online betalingen.

veerle: Binnen de associatie hebben we allemaal hetzelfde 
gerea geerd. 

marleen: Wij hebben ervoor gekozen om met LM te werken. 
Maar we zijn pas half januari ingestapt, zo verlies je al gauw twee 
maanden en een half het contact met de tijdschriftenuitgevers. 

waarom heeft de KU Leuven de expertise niet in huis genomen? 
marleen: Uit pragmatisme. Op zo’n korte termijn zagen we dat 
niet haalbaar. We zitten met heel wat acquisitiediensten en de 
oefening om de back office echt te centraliseren moeten we 
grotendeels nog maken. 

veerle: We hadden ook het geluk dat ons bestuur ons idee 
gevolgd is. Alles is begonnen met een nota en op twee dagen 
was dat allemaal rond en goedgekeurd. 

marleen: Ik weet het, want wij kwamen tweedes. (lacht)

stijn: Pas op, het in eigen beheer doen heeft ook gevolgen voor 
andere diensten in huis. Want in plaats van één factuur, krijg je er 
ineens twintig of dertig. De boekhouding moet meer verwerken. 

marleen: Je hebt een totaal andere workflow waarschijnlijk. 

sophie: Wij zijn nog altijd aan het nadenken over wat we gaan 
doen. Een deel rechtreeks en een ander deel via een interme-
diair, zoals de KU Leuven doet. Daarom dat ik ook zo benieuwd 
ben naar jullie ervaringen. Ik heb mijn mening daar nog niet 
over gevormd. 

“WIJ WILDEN NIET NAAR EEN ANDERE INTERMEDIAIR OVERSTAPPEN. 
DAT VONDEN WE GEEN ALTERNATIEF MAAR MEER VAN HETzELFDE.”
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Marleen: Hebben jullie eigenlijk veel buitenlandse titels? 

Sophie: Ja, wij hebben een collectie van 1350 titels. Zeker voor 
humane wetenschappen. En het is een mix van papieren en elek-
tronische tijdschriften. Zelf zou ik het liefst van al overschakelen 
naar elektronische tijdschriften wanneer dat mogelijk is. Maar 
bijvoorbeeld voor historische tijdschriften bestaat er niet altijd 
een elektronische titel. Het is echt de bedoeling om die porte-
feuilles te veranderen. Maar dat impliceert tevens een verande-
ring van politiek. En ook voor ons publiek is het eigenlijk niet 
evident om de overschakeling naar elektronische tijdschriften te 
maken. Veel wetenschappers zijn er simpelweg niet toe bereid. 

De uitgevers waren ook betrokken partij. Welke klappen heb-
ben zij moeten opvangen? En hoe gaan zij hier mee om? 
erika: Het is duidelijk dat verschillende leveranciers ook niet 
meer met agenten willen werken. Dat hebben wij ook onder-
vonden. Bepaalde abonnementen kan je dus alleen nog maar 
rechtstreeks verkrijgen. 

Stijn: Dat is inderdaad duidelijk want in heel het verhaal van de 
gebeurtenissen in september is er één van de grote uitgevers 
die de doodsteek heeft gegeven door die bewuste maandag 
al zijn klanten te verwittigen. De vrijdag voordien had de hol-
ding in Nederland bescherming aangevraagd tegen schuldei-
sers. Door die e-mail is er paniek ontstaan en was er niets meer 
te redden. Want de ene na de andere grote leverancier is het-
zelfde beginnen doen. En een aantal dagen later hebben ze de 
feitelijke faling moeten aanvragen. Het is niet daardoor dat het 
faillissement uiteindelijk realiteit is geworden maar het heeft er 
zeker geen goed aan gedaan. Als ze zeggen dat ze die tussen-
stap weg willen, dan hebben ze er alleszins aan mee geholpen. 

veronique: Ik had daarstraks het voorbeeld gegeven van de 
Duitse staatsbibliotheek, die heel veel verlies lijdt maar ik denk 
dat dit voor de uitgevers ook geldt. 

erika: Als hun facturen sinds maart al niet meer betaald werden… 

Stijn: Wij hebben de ervaring dat als je kan aantonen dat je 
Swets destijds betaald hebt, de meeste leveranciers inschikke-
lijk en bereid zijn om een regeling te treffen. Maar dan gaat het 
uiteraard ook niet over gigantische bedragen. 

Marleen: Echt grote financiële verliezen hebben wij als KU 
Leuven gelukkig niet gehad.

erika: Wij kregen nog facturen voor instellingen die al lang niet 
meer bestonden. Zoals voor KU Brussel. Ook gericht aan mensen 
die niet meer bij ons werkten. Ze keken gewoon in hun systeem 
van wie er nog openstaande facturen waren en of ze nog recht-
streekse contactgegevens uit het verleden hadden. En vandaar 
dat ze dan facturen stuurden naar vzw’s die niet meer bestaan, 
in de hoop zo betaling te verkrijgen. We moesten al die facturen 
stuk voor stuk officieel betwisten: “Wij hebben dit reeds betaald 

aan Swets. Om betaling te krijgen moet u een schadeclaim indie-
nen bij Swets en niet bij ons.” Maar zij probeerden de schade op 
ons te verhalen. Terwijl wij geen contract meer hadden met hen 
maar met Swets. Het waren vooral de Nederlandse spelers die 
onmiddellijk aanklopten voor soms kleine dingen, met een incas-
sobureau. Ook vaak zonder telefoonnummer of e-mailadres waar 
je kon reageren. Allesbehalve aangenaam! 

Marleen: Ik heb ook verschillende e-mails en telefoons gekre-
gen. Je moet het inderdaad op papier of op e-mail zetten dat 
je met Swets een contract had en niet met de uitgever. Enkel 
zo kan je dat juridisch correct afhandelen. 

erika: In het raamcontract van de KU Leuven is daar snel over 
gecommuniceerd geweest: welke firma’s sturen incassobureaus, 
wat is er allemaal problematisch… Er werd door KU Leuven een 
correcte juridische verwoording ter beschikking gesteld die 
iedereen dan kon gebruiken en indien nodig nog kon aanpas-
sen. Maar je moest wel onmiddellijk reageren en protesteren. 
Ook dat is schade: tijd, moeite en frustratie. 

Sophie: Tegelijkertijd loop je het risico op dubbele betalingen. 
Wij betalen zoals gezegd vanaf het eerste nummer van een tit-
tel, en hoewel we de andere nummers we niet hebben gekregen 
moesten we wel ons abonnement vernieuwen. Dus we betalen 
voor sommige titels feitelijk twee keer per nummer! 

Zijn de problemen met de leveranciers vandaag nog aan de 
orde of is dat allemaal uitgeklaard? 
Stijn: Alles hangt af van wanneer je bent overgestapt. 

veerle: De incassobureaus zijn nu de slechte voorbeelden maar 
veel uitgevers waren ook heel inschikkelijk. Zo waren wij bijvoor-
beeld heel dankbaar dat de elektronische toegangen niet zijn 
weggevallen — wij hebben heel veel elektronische tijdschriften. 
Soms was een toegang ineens weg maar als je de uitgever dan 
contacteerde, werd er voor gezorgd dat die terug beschikbaar 
was. Ik was daar zeer aangenaam door verrast. 

erika: Daardoor trachten wij ook meer en meer over te stap-
pen op de elektronische versie van tijdschriften. Het risico is 
gewoon kleiner. 

veerle: In ons geval waren leveranciers dikwijls blij dat wij dui-
delijk wisten te zeggen over welke abonnementen het ging. 

Marleen: Bij bepaalde pakketten hebben we ook al aangegeven 
dat we niet meer via een leverancier zouden werken maar het 
liever rechtstreeks zouden doen. Dat horen ze natuurlijk graag! 
We hadden graag nog meer abonnementen zo geregeld maar 
met bepaalde pakketten al dan niet met core titels hebben we 
toch besloten om dat via een intermediair te laten verlopen. 
Vanwege de omvangrijke rompslomp van paperassen die daar-
bij komt kijken. 

“HET IS DUIDELIJK DAT VErScHILLENDE LEVErANcIErS OOK NIET MEEr MET 
AgENTEN WILLEN WErKEN. “

vervolg van p. 18
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veronique: Bij ons is er dezelfde strategie. 

Het lijkt wel alsof het faillissement enkele zaken heeft scherp gesteld. 
Is iemand in huis hebben de toekomst? 
veronique: Ik ben dat model wel genegen. Je ziet het aantal spelers 
ook krimpen. En hoe minder spelers, hoe duurder ze kunnen worden. 
Abonnementskosten zijn op zichzelf al onnoemelijk veel geld en dan 
moet je daarbovenop nog eens een tussenschakel betalen. Als de hoge-
scholen en universiteiten hun krachten zouden bundelen dan kunnen 
we volgens mij evolueren naar een model dat veel goedkoper is dan 
wat de toekomst met commerciële partners ons nog te bieden heeft. 

Marleen: commerciële partners hebben geen meerwaarde meer. 

veronique: Hoe duurzaam is hun businessmodel nog? Als je alleen tijd-
schriftenbeheerder bent, waar haal je je winsten dan vandaan? 

Stijn: Met databanken heb je nog vele inkomsten. Maar Swets leefde 
alleen van de commissie die zij kregen op tijdschriften. Het voordeel dat 
ze boden aan leveranciers werd ook minder en minder. Zeker bij elek-
tronische tijdschriften. Waarom zou een uitgever daar nog een inter-
mediair voor zoeken? Vandaar dat die situatie niet meer leefbaar was. 

Sophie: Door het faillissement van Swets hebben de overgebleven 
spelers nieuwe portefeuilles van onder andere universiteitsbibliotheken 
maar in feite verdienen ze daar niet zo veel op. 

veerle: Soms zeggen ze ook vlakaf dat ze niet geïnteresseerd zijn in 
die kleine spelers. Voor een universiteit willen ze nog wel moeite doen 
maar voor de andere associatiepartners niet. 

Marleen: Met LM is er een contract voor 2 jaar afgesloten. Daarna is 
het zeker een piste om het zelf te doen. Het is zeker de moeite waard 
om dat te onderzoeken. 

veronique: Ik denk dat het in de toekomst aan de intermediairs zal 
zijn om ons te overtuigen voor hen te kiezen. Zeker als je het gentse 
verhaal hoort, dan plaats ik er vraagtekens bij. 

veerle: Het is bij ons ook nog niet zeker of het zo zal blijven. We heb-
ben een jaar gekregen om te testen. Maar aangezien dat ook een cri-
sisjaar was, is die periode verlengt tot maart 2016. En dan evalueren 
we grondig. 

Zo te horen waren er ook best wel wat positieve effecten? 
erika: Wat ons is opgevallen is: dat niemand een aantal tijdschriften 
miste die sinds september niet meer binnen kwamen. 

Marleen: Een positief neveneffect! 

veerle: Bij de reeksen die bij Story-Scientia liepen hebben we er ook 
een paar om die reden stopgezet. 

Stijn: Natuurlijke selectie in de collectie!

erika: Er is de afgelopen maanden onderling veel gecommuniceerd 
en afgetoetst geweest bij elkaar. Niet alleen binnen de grenzen van de 
associaties. We hebben elkaar daar allemaal wat in geholpen. Samen 
sterk! Binnen de sector is er veel vertrouwen. 

Stijn: Er waren dus wel wat positieve neveneffecten maar ik zou het 
toch geen tweede keer willen meemaken (lacht). 

vervolg van p. 43


