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ISBD 

Het ISBD (International Standard Bibliographic Description) is een geheel van normen die de structuur 

en de vorm (inhoud en presentatie) van bibliografische beschrijvingen definiëren. 

VELD MET TITEL EN VERANTWOORDELIJKHEIDSVERMELDING 

Het veld met de titel en de verantwoordelijkheidsvermelding bevat ook aanwijzingen voor de algemene 

beschrijving van het type bron, de paralleltitel en de aanvulling van titel. Bijkomende informatie wordt 

verstrekt bovenaan elk element van het veld. 

1.1 Hoofdtitel 

De hoofdtitel bestaat uit de titel van de bron in de vorm waarin hij voorkomt in de voorgeschreven 

informatiebronnen voor het veld met de titel en de verantwoordelijkheidsvermelding. Hij omvat de 

alternatieve titels en de verbinding tussen een alternatieve titel en het eerste deel van de hoofdtitel. 

1.2 Paralleltitel 

Een paralleltitel bestaat uit een titel in een taal en/of geschrift die verschilt (verschillen) van die van de 

hoofdtitel en die wordt voorgesteld als een equivalent van de hoofdtitel op de voorgeschreven 

informatiebron(nen). 

1.3 Aanvulling van de titel 

De aanvulling van de titel bestaat uit een woord of een uitdrukking, of een groep van letters, verbonden 

met of ondergeschikt aan de hoofdtitel, de paralleltitel(s) of de titels van de onderscheiden werken die 

voorkomen in de bron. 

1.4 Verantwoordelijkheidsvermelding 

Een verantwoordelijkheidsvermelding bestaat uit (een) na(a)m(en), uitdrukking(en) of groep(en) van 

letters betreffende de identificatie en/of de functie van eender welke natuurlijke persoon of groep die 

verantwoordelijk is voor de creatie van de intellectuele of artistieke inhoud van een werk dat is 

opgenomen in de bron of die ertoe heeft bijgedragen of die verantwoordelijk is voor de realisatie van dit 

werk. 

EDITIEVELD 

De vermelding van editie bestaat uit een woord, een uitdrukking of een groep van letters die betrekking 

hebben op: 

A. Alle exemplaren van een bron, uitdrukkelijk geïdentificeerd als een benoemde en/of genummerde 

editie; 

of 
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B. Alle exemplaren van een bron in een bijzondere vorm, met significante verschillen ten opzichte van 

andere exemplaren die in dezelfde vorm zijn verschenen, ongeacht of de bron al dan niet een 

uitdrukkelijke vermelding in dit verband bevat: vermeldingen betreffende een benoemde en/of 

genummerde editie, een reproductie in facsimile, een reproductie of een revisie van een bron in zijn 

geheel. 

De vermelding van editie bevat gewoonlijk het woord “editie” (of het equivalent in een andere taal) of 

een naburige term, vergezeld van een rangtelwoord (“2de editie” enz.) of een term die wijst op welk 

verschil ook met andere edities (“nieuwe editie”, “herziene editie”, “standaardeditie”, “editie in grote 

letters”, “vierde staat”, “May 1970 script” enz.) 

BIJZONDER VELD VOOR BEPAALDE TYPES BRONNEN (OF BEPAALDE 

CATEGORIEËN VAN PUBLICATIE) 

Dit veld bevat gegevens die specifiek zijn voor een bijzondere categorie of een bijzonder type van 

bronnen. Beschikt men over informatie voor een type bron die niet tot deze bijzondere gevallen behoort 

en kan deze informatie thuishoren in een ander veld van de beschrijving, dan wordt ze gegeven in dat 

ander veld. 

De taal en/of het geschrift van de elementen binnen het veld 3, de volgorde van deze elementen en de 

voorgeschreven interpunctie voor het veld zijn opgenomen in de richtlijnen betreffende elk bijzonder 

type van bron dat gebruik maakt van dit veld. Tot vandaag omvatten deze types bronnen de 

cartografische bronnen (voor wiskundige gegevens), de genoteerde muziek (voor de vermeldingen 

betreffende de muzikale presentatie) en de reekspublicaties (voor de informatie betreffende de 

nummering). 

VELD PUBLICATIE, PRODUCTIE, DISTRIBUTIE ENZ. 

De term “publicatie, productie of distributie” heeft betrekking op alle soorten activiteiten in het domein 

van publicatie, productie, distributie, uitgifte en terbeschikkingstelling in verband met bronnen. Veld 4 

wordt ook gebruikt om de gegevens over te schrijven die betrekking hebben op de materiële 

vervaardiging van de bron maar die worden onderscheiden van de activiteiten van publicatie, productie, 

distributie enz., ook al kan dezelfde persoon of groep beide beoefenen. Zo een persoon of een groep 

beide activiteiten combineert, i.e. die van publicatie, productie, distributie … enerzijds en die van 

materiële vervaardiging van de bron anderzijds, of ook wanneer men niet zeker is dat de persoon of 

groep enkel verantwoordelijk is voor de activiteit van publicatie, productie, distributie … of enkel voor 

de activiteit van materiële vervaardiging, dan wordt de vermelding verwerkt als een vermelding van 

publicatie, productie, distributie enzovoort. 

VELD MATERIËLE BESCHRIJVING 

Het veld van de materiële beschrijving omvat het type materiële presentatie en het materieel belang, de 

overige materiële eigenschappen, de afmetingen evenals de vermelding van het begeleidingsmaterieel. 

VELD COLLECTIE 



3 
 

Het veld van de collectie wordt gebruikt wanneer de beschreven bron deel uitmaakt van een ruimere 

bibliografische bron: collectie of monografie in meerdere delen. 

VELD AANTEKENINGEN 

Het veld met de aantekeningen bevat om het even welke beschrijvende informatie die niet is verstrekt 

in de andere velden van de beschrijving, maar die wordt geacht belangrijk te zijn voor de gebruikers van 

de bibliografische beschrijvingen. De aantekeningen kwalificeren en ontwikkelen de in de andere velden 

gegeven beschrijving en kunnen betrekking hebben op om het even welk aspect van een bron. De 

aantekeningen kunnen ook de bibliografische geschiedenis van de bron geven en de relaties met andere 

bronnen aangeven. 

VELD IDENTIFICATOR VAN DE BRON EN VAN DE 

VERWERVINGSMODALITEITEN 

Het veld met de identificator en de verwervingsmodaliteiten omvat de identificator van de bron, de 

sleuteltitel en de verwervingsmodaliteiten. De identificator van een bron is eender welk nummer dat of 

alfanumerieke aanduiding die verbonden is met een bron en die bron identificeert overeenkomstig een 

internationale norm zoals een genormaliseerd internationaal nummer van het boek of een 

genormaliseerd internationaal nummer van de reekspublicaties; het kan ook een omschrijving zijn die 

een uitgever heeft toegekend. 

 

Voorbeeld: 

 

Le catalogage : méthode et pratiques / par Isabelle Dussert-Carbone et Marie-Renée Cazabon. - Nouv. 

éd. - Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 1991. - 479 p. : ill. ; 24 cm. - (Collection Bibliothèques, ISSN 

0184-0886). - Bibliogr. p. 465-476. - ISBN 2-7654-0458-5 

 

Dit is een voorbeeld van beschrijving conform de norm ISBD(M): let op de interpunctie, de ruimtes, de 

streepjes, de volgorde van de gegeven informatie. 

De gegevens die worden getoond in het blok ISBD zijn afkomstig van het document dat wordt 

beschreven. Voor de boeken dient men de titel en de auteurs over te nemen zoals ze vermeld staan op 

het titelblad, niet op de cover. 
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Overzicht van de regels inzake het wettelijk 

depot 

A. Algemene bepalingen 

1. Sinds 1 april 2008 is het wettelijk verplicht om bij KBR 2 exemplaren te deponeren van alle in 
België uitgegeven niet-periodieke publicaties, boeken en brochures en alle in het buitenland 
uitgegeven niet-periodieke publicaties, boeken en brochures waarvan de auteur (of een van de 
auteurs) in België gedomicilieerd is. Van de periodieke publicaties (dagbladen, tijdschriften, 
jaarlijkse publicaties) dient 1 exemplaar te worden gedeponeerd. 

2. De term ‘publicatie’ geldt in de brede betekenis van het woord: 

 gedrukte publicaties; 
 microfilms; 
 documenten die verschijnen op cd, cd-rom, dvd, USB-sleutel of andere digitale dragers. 

Digitale publicaties deponeren gebeurt voorlopig nog op vrijwillige basis.  

Voor al deze publicaties is het depot van 2 exemplaren verplicht zodra de publicatie aan het 
publiek aangeboden wordt, zelfs wanneer het om een beperkt publiek gaat (leden van een 
vereniging, personeel van een bedrijf enz.).  

3. Voor de Belgische uitgaven geldt de depotplicht voor: 

 uitgevers, 
 mede-uitgevers, 
 drukkers/uitgevers, 
 auteurs die zelf hun werken uitgeven (‘in eigen beheer’). 

4. Auteurs die in België gedomicilieerd zijn maar van wie de werken in het 
buitenland verschijnen (met inbegrip van de vertalingen van deze werken), moeten de 
benodigde exemplaren zelf deponeren.  

5. Deze wettelijke verplichting is van toepassing op: 

 rechtspersonen (met inbegrip van de publiekrechtelijke personen), 
 natuurlijke personen die individueel handelen, 
 natuurlijke personen die handelen als leden van verenigingen die geen 

rechtspersoonlijkheid hebben. 
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6. Hoewel de wet a priori niet in uitzonderingen voorziet, voert ze toch een onderscheid in 
tussen de publicaties die rechtstreeks moeten worden gedeponeerd (‘depot van ambtswege’) 
en de publicaties die enkel op initiatief van de algemeen directeur van KBR moeten worden 
gedeponeerd. 

Het depot van ambtswege, dat zoals gezegd wettelijk verplicht is, omvat: 

 alle niet-periodieke publicaties van ten minste vijf bladzijden (omslagbladzijden niet 
inbegrepen); 

 de publicaties van minder dan vijf bladzijden die tot een reeks behoren; 
 de tijdschriften die minder dan eenmaal per week verschijnen. 

Enkel op aanvraag te deponeren: 

 de niet-periodieke publicaties van minder dan vijf bladzijden die niet tot een reeks 
behoren, 

 dagbladen, weekbladen, prenten, aardrijkskundige kaarten en andere (niet vergezeld van 
een gedrukte tekst), 

 foto’s. 

7. Bezorg uw te deponeren publicaties aan KBR op een van deze 3 manieren: 

 Ter plaatse afgeven 

Kleine pakketten mogen aan het onthaal (Kunstberg 28) worden afgeleverd.  

 Verzenden met de post 

Kies in het postkantoor voor ‘Retour Retail’, dan betaalt u geen verzendkosten voor uw 
publicatie. 

Postadres: 

KBR 
Wettelijk depot 
Keizerslaan 4 
1000 Brussel 

 Leveringen 

Grote pakketten kunnen op onderstaand adres worden geleverd: 

KBR 
Wettelijk depot 

https://www.kbr.be/nl/publicaties-deponeren/
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Gerechtsplein 8-9 
1000 Brussel 

(Leveren is alleen mogelijk van maandag tot vrijdag, van 08.00 uur tot 16.00 uur. U vindt een 
bel naast de garagepoort.) 

Verpak uw zending zorgvuldig zodat de stukken in volmaakte staat aankomen. 

Bezorg ons samen met uw publicaties een verklaring in tweevoud, op papier of online (dit geldt 
echter niet voor tijdschriften, daarvoor geldt een aparte regeling). Uw pakket geniet de 
regeling port betaald door bestemmeling onder het stelsel ‘retour retail’. Zorg ervoor dat het 
stuk in volmaakte staat aankomt. De zendingen mogen niet gesloten worden, noch persoonlijke 
briefwisseling bevatten. 

8. Een depot geeft geen aanleiding tot betaling, met uitzondering van publicaties waarvan de 
verkoopprijs meer dan € 305 bedraagt. Dit bedrag wordt in het begin van elk kalenderjaar 
aangepast aan de index van de consumptieprijzen, met als referte-index die van de maand 
december 2007. 

B. Niet-periodieke publicaties (boeken, brochures, etc.)  

1. Elke professionele of niet-professionele uitgever moet 2 exemplaren van iedere 
uitgave deponeren van de boeken en brochures die onderworpen zijn aan het depot van 
ambtswege. Ze moeten dit doen binnen de vijftien dagen volgend op de datum van de eerste 
verspreiding van het werk. 

Moeten niet worden gedeponeerd: herdrukken die geen wijziging hebben ondergaan qua 
inhoud en opmaak en slechts verschillen van de vorige uitgave door het verbeteren van 
zetfouten. 

2. Tenzij de algemeen directeur van KBR hierover speciaal anders beslist, is de 
depotverplichting niet van toepassing op publicaties die volledig of hoofdzakelijk 
voor reclamedoeleinden bestemd of van kortstondig belang zijn, zoals catalogi en 
prospectussen van handelsondernemingen, telefoongidsen, dienstregelingen, prijslijsten, 
kalenders en agenda’s. 

3. Overdrukken (= herdrukken van een gedeelte van een boek of van een tijdschrift) moeten 
van ambtswege worden gedeponeerd als ze aan het publiek worden aangeboden en minstens 
vijf bladzijden tellen (omslagbladzijden niet inbegrepen). Overdrukken van minder dan vijf 
bladzijden die tot een reeks behoren moeten hoe dan ook worden gedeponeerd. 

4. De uitgevers van niet-periodieke publicaties, met inbegrip van de natuurlijke personen en de 
rechtspersonen die als dusdanig optreden, moeten bij KBR hun inschrijving in het register der 
uitgevers vragen.  

https://www.kbr.be/nl/bereikbaarheid/
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KBR kent aan elke uitgever een nummer toe dat hem wordt meegedeeld. 

5. Elke uitgever moet in een apart register, zonder opengelaten ruimten of doorhalingen, alle 
werken vermelden die moeten worden gedeponeerd. Elke inschrijving krijgt een volgnummer in 
een jaarlijkse doorlopende reeks die telkens begint met het nummer 1. De inschrijving bestaat 
uit 

 de opgave van de naam van de auteur 
 de volledige titel van het werk 
 het aantal boekdelen 
 het aantal bladzijden 
 de maand en het jaartal van het beëindigen van de druk 
 de datum van het wettelijk depot 

De registers worden inhoudelijk gecontroleerd door KBR, die kan vragen om het register voor te 
leggen. 

De verplichtingen van de paragrafen 4 en 5 zijn niet van toepassing op de auteurs die zelf hun 
werk uitgeven. 

6. Alle exemplaren van eenzelfde werk, dat van ambtswege moet worden gedeponeerd, 
moeten op duidelijk zichtbare wijze en met duurzame letters de depotvermelding dragen: een 
‘D’, gevolgd door de opgave van het jaar van deponering, het inschrijvingsnummer van de 
uitgever bij KBR en het volgnummer van het werk in het register van de uitgever. 

Voorbeeld: D/2019/11.128/9. 

Voor de auteurs die zelf hun werk uitgeven, worden het inschrijvingsnummer en het 
volgnummer vervangen door de naam van de auteur, gevolgd door het woord ‘uitgever’. 

Voorbeeld : D/2017/Jan Jansens, uitgever. 

Deze vermeldingen moeten voorkomen op de rugzijde van de titelbladzijde of op een van de 
voorafgaande bladzijden, ofwel op het einde van de tekst of op een van de daarop volgende 
bladzijden.  

7. Het depot van ieder werk dient vergezeld te gaan van een depotverklaring. Hiervoor bestaan 
2 opties: 

 Online via wettelijkdepot.be. Hiervoor heeft u een account nodig. Vul de metadata van het 
te deponeren werk online in en stuur nadien de gedrukte publicaties op. Digitale 
publicaties uploadt u rechtstreeks op de website. 

http://www.wettelijkdepot.be/
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 Op papier: stuur de papieren publicaties op samen met het juiste en volledig 
ingevulde depotformulier. Voeg de verklaring altijd in 2 exemplaren toe. KBR stempelt 
een van deze exemplaren af en stuurt het terug als kennisgeving van ontvangst. Iedere 
verklaring moet worden gevoegd bij het werk waarop ze betrekking heeft. 

C. Periodieke publicaties (tijdschriften, jaarboeken etc.) 

1. Elke uitgever en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als dusdanig optreedt moet 
van ambtswege één exemplaar deponeren van elk nummer van een door hem uitgegeven 
tijdschrift dat minder dan eenmaal per week verschijnt. Dit moet gebeuren binnen vijftien 
dagen volgend op de datum van de eerste verspreiding. Voor de andere periodieke publicaties 
(dagbladen, weekbladen) kan het depot worden voorgeschreven bij speciale beslissing van de 
algemeen directeur, die de betrokkenen hiervan bericht geeft. 

Het eerste nummer van elk tijdschrift dat voor het eerst verschijnt of dat een wijziging in zijn 
titel, zijn formaat of zijn periodiciteit heeft ondergaan, moet wel verplicht 
gedeponeerd worden. 

2. Om identieke verklaringen te vermijden wordt voor ieder gedeponeerd tijdschrift een enkele 
verklaring opgemaakt voor één kalenderjaar. Deze globale en jaarlijkse verklaring, in 
tweevoud gedaan op de depotformulieren (te downloaden via de website), moet het laatste 
gedeponeerde nummer van ieder kalenderjaar vergezellen. 

Let op: voor de eerste verzending van ieder nieuw tijdschrift of van een tijdschrift waarvan de 
titel, het formaat of de periodiciteit wijzigt, maakt u een afzonderlijke verklaring op in 
tweevoud. 

3. Tijdschriften moeten de aanduidingen van het wettelijk depot niet dragen, noch 
ingeschreven worden in het speciaal register van de uitgever. Uitgevers die enkel tijdschriften 
publiceren, dienen geen inschrijvingsnummer aan te vragen in het register der uitgevers bij 
KBR. 

4. Jaarlijkse publicaties (annalen, jaarboeken, jaarverslagen) worden als tijdschriften 
beschouwd. Hun depot dient vergezeld te gaan van de verklaring zoals bedoeld voor de 
tijdschriften, in dubbel opgemaakt. 

5. De uitgever van een overdruk die van ambtswege moet worden gedeponeerd, moet hiervoor 
al de bijzondere verplichtingen nakomen zoals die gelden voor de uitgevers van niet-periodieke 
publicaties.  

D. Belgische auteurs die publiceren in het buitenland 

Ieder Belgisch auteur die in België gedomicilieerd is en waarvan een werk (met inbegrip van de 
vertalingen) in het buitenland wordt uitgegeven, moet 

https://www.kbr.be/nl/depotformulieren
https://www.kbr.be/nl/depotformulieren
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 2 exemplaren van elke uitgave bij KBR deponeren 
 binnen de 2 maanden volgend op de datum van publicatie 

Elk gedeponeerd exemplaar moet vergezeld zijn van een afgedrukte verklaring in tweevoud op 
de depotformulieren of online zijn aangegeven via www.wettelijkdepot.be. 

E. Vrijwillig depot voor online publicaties 

De uitgevers van online publicaties (periodieke en niet-periodieke publicaties) kunnen deze 
publicaties op vrijwillige basis deponeren via www.wettelijkdepot.be. 

Maak uw account aan op www.wettelijkdepot.be. U krijgt 3 opties om te deponeren, 
afhankelijk van het type publicatie: 

 monografie 
 eerste nummer van een tijdschrift 
 volgende nummers van het tijdschrift 

F. Boetes 

In 2014 werd de wet op het wettelijk depot gewijzigd. Het bedrag van de boete die opgelegd 
wordt aan uitgevers of auteurs die hun verplichting inzake wettelijk depot niet naleven, werd 
aangepast. De nieuwe boetes liggen tussen € 156 en € 1.500. 

Wie binnen het jaar volgend op zijn eerste overtreding opnieuw in de fout gaat door niet te 
deponeren, riskeert een administratieve boete die kan oplopen van € 300 tot € 6.000. 

Voortaan is de algemeen directeur van KBR gemachtigd om de boetes op te leggen. 
Deze wetswijziging werd op 13 juni 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

  

https://www.kbr.be/nl/depotformulieren/
http://www.wettelijkdepot.be/
http://www.wettelijkdepot.be/
http://www.wettelijkdepot.be/
https://www.kbr.be/nl/wet-van-25-april-2014
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ISBN 

Het ISBN (International Standard Book Number) identificeert een bepaalde uitgave van een 
werk. Het onderscheidt dus de verschillende versies van een boek. Het is bedoeld om het werk 
van uitgevers, bibliotheken en boekhandelaars te vergemakkelijken. 

Structuur van een ISBN 

Het ISBN bestaat uit dertien cijfers die verdeeld zijn in 5 segmenten: 

 het eerste is een voorvoegsel dat wordt toegepast op het product ‘boek’ (978 of 979), 
 het taalgebied. De structuur ligt niet vast per land maar per taalgebied: 2 of 10 voor de 

Franstalige landen, 90 en 94 voor de Nederlandstalige landen, 
 het voorvoegsel van de uitgever, 
 een welbepaald boek in de productie van de uitgever, 
 een controlecijfer. 

Voorbeeld: 

FR   978-2-7654-0912-0 

NL   978-90-1234-567-8 

  

ISBN aanvragen 

Het Nationaal Centrum ISSN krijgt geregeld aanvragen binnen voor een ISBN. Het centrum 
beheert echter geen ISBN, alleen ISSN. 

Voor een ISBN kunt u bij deze instanties terecht:  

 Uitgevers gevestigd in Vlaanderen en in Brussel: 
Meta4books vzw 
Te Boelaerlei, 37 
2140 Borgerhout 
Tel.: +32 (0)3 369 04 85 
info@boekenbank.be 
www.boekenbank.be 

Meta4books vzw heeft het mandaat voor de Vlaamse ISBN-toekenningen gekregen van ISBN 
Nederland, het centrale ISBN-kantoor voor het Nederlandstalige gebied. Deze vzw verwerkt alle 
aanvragen die vanuit Vlaanderen of Brussel komen. 

 

https://www.kbr.be/nl/issn/
http://www.boekenbank.be/
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 Uitgevers gevestigd in Wallonië en in Brussel: 

Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre (AFNIL) 
35, rue Grégoire de Tours 
75279 Paris Cedex 06 
Tel: +33 1 44 41 29 13 
afnil@electre.com 
www.afnil.org 

  

http://www.afnil.org/
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ISSN 

Identificatie van Belgische seriële publicaties 

Het ISSN (International Standard Serial Number) is een genormaliseerd internationaal nummer 
dat seriële publicaties identificeert. Elk ISSN is uniek en vertegenwoordigt één enkele seriële 
publicatie. 

Het Nationaal Centrum ISSN België is gehuisvest in KBR en beheert, sinds 1976, de nummering 
van de Belgische seriële publicaties. ISSN worden gratis toegewezen. Opgelet: het Centrum 
beheert niet de ISBN. 

Een ‘seriële publicatie’ wordt gedefinieerd als alles wat verschijnt: 

 in gedrukte of niet-gedrukte vorm en 
 in genummerde en/of gedateerde volumes en 
 gedurende een duur die niet wordt beperkt op voorhand. 

Alles wat verschijnt in gedrukte of niet gedrukte vorm in genummerde en/of gedateerde 
volumes, gedurende een duur die niet wordt beperkt op voorhand. 

Seriële publicaties omvatten onder andere: 

 tijdschriften 
 kranten 
 jaarlijkse publicaties (jaarboeken, verslagen en repertoria) 
 memoires 
 verslagen 
 collecties van monografieën 

Alle dragers zijn mogelijk: papier (gedrukt), microvorm, diskette, cd-rom, dvd, online… 

Verschijnt een seriële publicatie op meer dan één drager (bv. op papier en online)? Dan wordt 
er voor elke drager een afzonderlijk ISSN toegewezen. 

Een ISSN bestaat uit acht tekens – twee groepen van elk vier tekens gescheiden door een 
streepje. De eerste 7 tekens zijn cijfers, het laatste is een controleteken dat een cijfer of de 
letter X kan zijn. 

Voorbeeld: ISSN 0003-180X 

ISSN aanvragen 

https://www.kbr.be/nl/ISBN
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Download het aanvraagformulier voor een ISSN, vul het in en stuur het op: 

 via e-mail naar issn@kbr.be 
 per brief: 

Nationaal Centrum ISSN België – KBR 
Keizerslaan 4 
1000 Brussel 

Gelieve 1 exemplaar van uw publicatie of een kopie van uw voorontwerp bij het document te 
voegen. 

Wereldwijde databank 

Het Internationaal Centrum houdt ook het Internationale ISSN-register bij. Dit is de wereldwijde 
databank van de ISSN en de overeenstemmende bibliografische beschrijvingen. De 
beschrijvingen van de Belgische publicaties worden online ingevoerd in dit register. 

mailto:issn@kbr.be
http://www.issn.org/understanding-the-issn/the-issn-international-register/

