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De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Collegebeslissing 26 oktober 2020 – agendapunt 60: verwijzing naar gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
•

•

•

•

Het Stadsarchief Mechelen biedt sinds 2014 bronnen voor genealogisch onderzoek online
aan via de website www.mechelsegenealogischebronnen.be. Het gaat op de eerste plaats over
bronnen met persoonsgegevens, die volledig openbaar zijn, zoals bijvoorbeeld de registers
van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, parochieregisters etc. Op jaarlijkse basis
doorzoeken vele duizenden mensen deze bronnen en hun bijhorende metadata. Door de
uitgebreide digitale zoekmogelijkheden wordt de gezochte informatie in een oogwenk
online gevonden en is het zich verplaatsen naar de archiefdienst niet meer noodzakelijk.
Hiermee biedt het Stadsarchief Mechelen een verregaande digitale dienstverlening aan het
publiek aan en behoort daarmee tot de top in Vlaanderen. De site kent een groeiende
waardering bij het publiek met jaarlijks stijgende bezoekerscijfers (2018: 23.000
bezoeken; 2019: 28.500 bezoeken).
De website en databank werden gemaakt door de firma Vanden Broele in opdracht van de
Stad Mechelen. Genoemde firma staat ook in voor de achterliggende databank die wordt
ondersteund door het softwarepakket ScanSearch. De grote aantallen data worden bewerkt
en aangeleverd door medewerkers en vrijwilligers, wiens inzet erg gewaardeerd wordt.
Een gezamenlijke digitale doorzoekbaarheid van genealogische bronnen uit de regio
betekent een enorme meerwaarde naar het publiek en de zorgdragers toe. Dit voornemen
past ook in de regionale opdracht en erkenning die het Stadsarchief heeft vanwege de
Vlaamse overheid. Daarom wil het Stadsarchief Mechelen aan de gemeenten en steden uit
de regio (zoals bv. Lier, Duffel en Sint-Katelijne-Waver) de kans geven om de
genealogische bronnen waarvoor zij zorg dragen via de website en de bijhorende databank
te ontsluiten.
De Stad Lier is de eerste regiopartner die zich bij het platform aansluit en gebruikmaakt
van de website www.mechelsegenealogischebronnen.be. Het is de bedoeling dat in de toekomst
nog andere regiopartners zich aansluiten. De bijgevoegde overeenkomst bepaalt de
engagementen tussen het Stadsarchief Mechelen (namens de stad Mechelen) en de

•

gemeenten en steden uit de regio die zich wensen aan te sluiten. Deze overeenkomst
wordt afgesloten voor onbepaalde duur en kan in onderling overleg worden beëindigd.
Aangezien dit genealogische platform, naast de Stad Lier, ook andere gemeenten uit de
regio wil en zal aantrekken, dekt de oude naam (Mechelse Genealogische Bronnen) de
lading niet meer. Na een brainstorm werd er beslist de naam te wijzigen naar
‘Genealogische Bronnen Rivierenland’. Deze nieuwe naam sluit beter aan bij de
geografische afbakening van de regionale werking en is een knipoog naar de ‘onofficiële’
benaming van de regio. Een nieuwe URL (www.genealogischebronnenrivierenland.be) dient nog
geïmplementeerd te worden, maar afspraken met de Mechelse ICT-dienst zijn reeds
gemaakt. De oude URL (www.mechelsegenealogischebronnen.be) blijft nog geruime tijd bestaan
om de overgang mogelijk te maken.

Juridische grond
•

De bijgevoegde partnerovereenkomst werd door de juridische diensten van de Stad
Mechelen en de Stad Lier gecontroleerd en correct bevonden.

Financiële gevolgen
•

•

Het Stadsarchief Mechelen is gerechtigd op eigen initiatief aanpassingen en uitbreidingen
aan de databank en de website te doen. Het Stadsarchief Mechelen betaalt hiervoor de
kosten aan Vanden Broele en communiceert steeds tijdig naar de regiopartners toe.
Hosting en jaarlijkse abonnementen met betrekking tot het Mechelse deel op de website
worden door de dienst ICT betaald aan Vanden Broele.
De partner betaalt de jaarlijkse gebruiks- en hostingkosten en het onderhoud van zijn deel
van de website. Daarnaast betaalt de partner de scankosten en/of oplaadkosten bij het
toevoegen van digitale beelden en eventuele bijhorende metadata aan zijn deel van de
website.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de partnerovereenkomst goed tussen stad Mechelen en de
aansluitende steden en gemeenten uit de regio inzake het gebruik van
mechelsegenealogischebronnen.be.
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Partnerovereenkomst over het gebruik van
mechelsegenealogischebronnen.be

Tussen het Stadsarchief Mechelen namens de Stad Mechelen (Grote Markt 21, 2800
Mechelen), vertegenwoordigd door de heer Alexander Vandersmissen, waarnemend
burgemeester, en de heer Erik Laga, algemeen directeur (hierna ‘het Stadsarchief
Mechelen’ genoemd),
en (de archiefdienst van) de gemeente/stad ……………………………………………………………………….
met adres …………………………………………………………………………………………………………………….…………
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ……………………………….., burgemeester, en de
heer/mevrouw ……………………………….., algemeen directeur (hierna ‘de partner’ genoemd)
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT
A. Voorafgaand: context en doel van de overeenkomst
Het Stadsarchief Mechelen biedt sinds 2014 bronnen voor genealogisch onderzoek online
aan via de website https://www.mechelsegenealogischebronnen.be/. In 2020 wordt de
naam van de website gewijzigd naar https://www.genealogischebronnenrivierenland.be/.
Deze website bevat bronnen met persoonsgegevens, die volledig openbaar zijn, zoals
bijvoorbeeld de registers van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, parochieregisters
etc. Op jaarlijkse basis doorzoeken vele duizenden mensen deze bronnen en hun
bijhorende metadata. Door de uitgebreide digitale zoekmogelijkheden wordt de gezochte
informatie in een oogwenk online gevonden en is het zich verplaatsen naar de archiefdienst
niet meer noodzakelijk. Hiermee biedt het Stadsarchief Mechelen een verregaande digitale
dienstverlening aan het publiek aan.
De website en databank werden gemaakt door de firma Vanden Broele in opdracht van de
Stad Mechelen. Genoemde firma staat ook in voor de achterliggende databank die wordt
ondersteund door het softwarepakket ScanSearch.
Een gezamenlijke digitale doorzoekbaarheid van genealogische bronnen uit de regio
betekent een enorme meerwaarde naar het publiek en de zorgdragers toe. Daarom wil het
Stadsarchief Mechelen aan de gemeenten en steden uit haar regio de kans geven om de
genealogische bronnen waarvoor zij zorg dragen via de website en de bijhorende databank
te ontsluiten. Onderstaande overeenkomst bepaalt de engagementen daarbij van beide
partijen.
B. Engagement van het Stadsarchief Mechelen
1. Het Stadsarchief Mechelen geeft de partner gratis toegang tot het aan de partner
voorbehouden deel van de databank en bijhorend gedeelte met betrekking tot de
online publicatie van gegevens.
2. Het Stadsarchief Mechelen zorgt voor een opleiding over het gebruik van de
databank en de website. Het Stadsarchief spreekt daarnaast met de partner

richtlijnen af over het plaatsen van de metadata die horen bij de online geplaatste
digitale beelden.
3. Het Stadsarchief Mechelen garandeert via Vanden Broele, dat er een back-up
genomen wordt van de gegevens (beelden1 en metadata) van de partner in de
databank en dat een export van deze gegevens mogelijk is. De eventuele kosten
verbonden aan dergelijke export zijn ten laste van de partner.
4. Het Stadsarchief Mechelen engageert zich voor een vlotte beschikbaarheid,
toegankelijkheid en werking van de databank en de website. Indien er op deze
vlakken problemen zijn, worden die door het Stadsarchief Mechelen meteen aan de
firma Vanden Broele doorgegeven. Het Stadsarchief Mechelen volgt het oplossen
ervan op en communiceert hierover naar de partner.
5. Het Stadsarchief Mechelen is gerechtigd op eigen initiatief aanpassingen en
uitbreidingen aan de databank en de website te doen. Het Stadsarchief Mechelen
betaalt hiervoor de kosten en communiceert steeds tijdig naar de partners toe.
6. Het Stadsarchief Mechelen kan ook op voorstel van de partner zorgen voor de
toevoeging van invoersjablonen voor nieuwe soorten bronnen, van nieuwe velden
bij bestaande invoersjablonen, voor metadata bij bronnen, en nieuwe
functionaliteiten. De hieruit voortkomende mogelijke kosten worden in onderling
overleg verdeeld tussen het Stadsarchief Mechelen en de partner.
7. Het Stadsarchief Mechelen is niet verplicht om op voorstellen van de partner zoals
vermeld in bovenstaand artikel in te gaan.
8. Het beheer van de teksten en de nieuwsberichten op de website is in handen van
het Stadsarchief Mechelen. De partner kan desgewenst teksten en nieuwsberichten
aanleveren. Deze worden na goedkeuring door het Stadsarchief Mechelen geplaatst.
9. Het Stadsarchief Mechelen verleent in haar communicatie zoveel mogelijk
bekendheid aan de website.
10. Het Stadsarchief Mechelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke
fouten, gebreken, tekortkomingen of schadegevallen die voortvloeien uit het
gebruik van de website en de onderliggende databank.
C. Engagement van de partner
11. De partner betaalt de jaarlijkse gebruiks- en hostingkosten en het onderhoud van
zijn deel van de databank.2

Het gaat over de webvriendelijke beelden en niet over de moederbeelden. Het bijhouden van een back-up van
die laatste is de verantwoordelijkheid van de partner zelf.
2
De partner betaalt een gebruiksrecht van 585,00 euro/jaar en een eenmalige opstartkost (naar offerteprijs).
Hosting tot 30 GB, opvolging hosting en de administratie van de hosting bedraagt voor de partner 395,00
euro/jaar. Per extra 10 GB geldt een prijs van 30 euro/jaar. Facturatie gebeurt bij aanvang van elk kalenderjaar.
Bij opstart in de loop van een kalenderjaar wordt na opstart pro rata gefactureerd voor het resterende
kalenderjaar.
1

12. De partner betaalt de scankosten en/of oplaadkosten bij het toevoegen van digitale
beelden en eventuele bijhorende metadata aan zijn deel van de databank.3
13. De partner bepaalt zelf welke gebruikersrechten worden toegekend aan de
gebruikers binnen zijn deel van de databank.
14. De partner heeft geen toegang tot de onderdelen van de databank die aan andere
partners toevallen.
15. De partner engageert zich om zoveel mogelijk opgeladen digitale beelden van
metadata te voorzien.
16. De partner is echter niet verplicht om de opgeladen digitale beelden van metadata
te voorzien maar zorgt dan wel minstens voor een archivistisch zinvolle en duidelijke
boomstructuur.
17. Indien de partner bij de opgeladen digitale beelden metadata plaatst, hoort dit te
gebeuren volgens de richtlijnen van het Stadsarchief Mechelen.
18. De partner is verantwoordelijk voor de eigen invoer en het beheer van gegevens
en blijft steeds eigenaar ervan. De partner garandeert daarbij de wettelijke regels
te kennen en toe te passen.
19. De partner vaardigt verplicht iemand af naar de gebruikersgroep van Mechelse
Genealogische Bronnen die minstens eenmaal per kalenderjaar samenkomt op
initiatief van het Stadsarchief Mechelen. Binnen deze gebruikersgroep worden
ervaringen uitgewisseld tussen de partners en adviezen over aanpassingen en
uitbreidingen aan de databank en website geformuleerd.
D. Duur en opzegging van de overeenkomst
20. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
21. De overeenkomst kan in onderling overleg worden beëindigd.
22. De overeenkomst kan éénzijdig worden opgezegd door het Stadsarchief Mechelen
of door de partner als blijkt dat de wederpartij niet aan de voorwaarden van de
overeenkomst voldoet. In eerste instantie zullen de tekortkomingen worden
besproken en zal er getracht worden tot een minnelijke oplossing te komen. Indien
dit niet lukt, stuurt de benadeelde partij een ingebrekestelling met de
tekortkomingen, alsook een termijn om dit aan te pakken. Indien dit geen
verbetering brengt, wordt de overeenkomst opgezegd met een aangetekende brief.
De opzegging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van
het aangetekend schrijven.
23. Wanneer de nalatige partij beelden en metadata uit de databank wil exporteren,
zijn de eventuele onkosten verbonden aan de export voor zijn rekening. Indien de
uittredende partner geen export wil, draagt de nalatige partner de kosten van het
3

De kostprijs voor het zelf toevoegen van zones en data bedraagt 225,00 euro/jaar.

verwijderen van de bronnen. Het al dan niet (online) laten staan van beelden en
metadata van uittredende partners wordt onderling overeengekomen.
24. Betwistingen rond de uitlegging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst
zullen volgens de regels van het Belgisch recht worden beoordeeld voor de
rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen.

Opgemaakt in tweevoud en ondertekend
op ……………………………… (datum)
Namens het Stadsarchief Mechelen
De burgemeester

De algemeen directeur

Namens (de archiefdienst van) de gemeente/stad ………………………………………..................
De burgemeester

De algemeen directeur

