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CULTUUR - ERFGOED. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad
Mechelen, vertegenwoordigd door Musea & Erfgoed Mechelen, en de Vlaamse
Gemeenschap - departement Cultuur, betreffende inventarisatie cultuurhistorisch erfgoed voor De Jezuïetenkerk van Leliëndaal.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Musea & Erf goed Mechelen coördineert een vrijwilligersnetwerk dat de zorg voor en
ontsluiting van erf goed in Mechelen en de regio ter harte neemt. Op deze manier ontstaat
een actieve erfgoedgemeenschap. Met haar vrijwilligerswerking, ondersteunt Musea &
Erf goed Mechelen niet enkel eigen projecten, maar ook de werking van andere
erf goedorganisaties die nood hebben aan extra draagkracht.
• In 2011 werd gestart met de inventarisatie van het religieus erf goed in de historische
kerken. Om tegemoet te komen aan de inventarisplicht van de kerkbesturen, werkt een
vrijwilligersploeg kerk per kerk aan de registratie van het roerend religieus erfgoed.
• Gemeenteraad 28 juni 2016 – agendapunt 32: De gemeenteraad keurt de
samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen, vertegenwoordigd door Musea &
Erf goed Mechelen, en de kerkbesturen van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, de
Sint-Romboutskathedraal en de Jezuïetenkerk van Leliëndaal goed, betreffende de
inventarisatie roerend erfgoed historische kerken in Mechelen.
• College 20 januari 2020: kennisname van de herwerkte samenwerkingsovereenkomst
tussen Stad Mechelen, vertegenwoordigd door Musea & Erf goed Mechelen, en de
kerkbesturen van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, de Sint-Romboutskathedraal en
de Jezuïetenkerk van Leliëndaal betreffende de inventarisatie roerend erfgoed historische
kerken in Mechelen.
• Collegebeslissing 11 januari 2021 - agendapunt 56: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
De vrijwilligers van Erf goedcel Mechelen inventariseren het roerend erfgoed in de historische
kerken.
Hieronder wordt de praktische uitvoering verstaan van het inventariseren en registreren in
databank Erfgoedplus. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de kerkfabrieken. Volgens de
Vlaamse regelgeving hebben kerkfabrieken namelijk de plicht een inventaris op te maken van
hun goederen en deze te delen met de overheid.

Bron: Artikel 35. (01/03/2005- …)
De kerkfabriek maakt een inventaris op van de goederen, vermeld in artikel 34, en
houdt die bij. De kerkraad neemt hiervan akte en neemt de inventaris op in de notulen.
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013380.html#H1027199
De Jezuïetenkerk van Leliëndaal is echter geen kerkfabriek, er is geen inventarisatieplicht
voor de beheerders van de kerk. Omwille van de historische waarde van de kerk werd in
2016 vanuit de stad besloten deze kerk toch mee op te nemen in het inventarisatieproject.
Om deze reden stelt Erf goedcel Mechelen, op vraag van de beheerders van de O.L.V.
van Leliëndaalkerk voor om de samenwerkingsovereenkomst met databank Erf goedplus in
naam van Stad Mechelen af te sluiten, i.p.v. met de beheerders van de O.L.V.
van Leliendaalkerk. Het beheer van de inventaris in de databank gebeurt in dit
geval immers vrijwel uitsluitend door de vrijwilligers van de Erf goedcel. Het betreft hier alleen
het beheer van de inventaris en niet het beheer van het kerkelijk erfgoed zelf .

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Stad Mechelen,
vertegenwoordigd door Musea & Erf goed Mechelen, en de Vlaamse Gemeenschap departement Cultuur, betreffende inventarisatie cultuur-historisch erfgoed voor De
Jezuïetenkerk van Leliëndaal.
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Kerk O.L.V. van Leliëndaal/ overeenkomst
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cjm.vlaanderen.be

Samenwerkingsovereenkomst tussen de collectie van de kerk Onze-LieveVrouw van Leliëndaal (Antwerpen) en de Vlaamse Gemeenschap over Erfgoedplus.be
De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van
mevrouw Els Cuisinier, teamverantwoordelijke Team Cultuurgoederen binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media, p/a Arenbergstraat 9, 1000 Brussel,
Hierna “Departement CJM” genoemd
en
De Stad Mechelen vertegenwoordigd door Musea & Erfgoed, als beheerder van de ‘collectie van de
kerk Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal (Antwerpen), Bruul, 56, 2800 Mechelen,
Hierna “De DEELNEMENDE PARTNER” genoemd

WORDT VASTGESTELD HETGEEN VOLGT

Het departement Cultuur, Jeugd en Media verzamelt informatie over het cultureel erfgoed dat in Vlaanderen aanwezig is, verspreid in velerlei inventarissen of catalogi, en verwerkt ze in een databank “Erfgoedplus.be”. Door het samenbrengen van gegevens uit verscheidene bronnen wordt de oorspronkelijke informatie verrijkt en gesitueerd tegen de achtergrond van een cultureel-historisch kennislandschap.
De erfgoedbank is een dynamisch gegeven: ze is maar relevant indien ze permanent wordt uitgebreid
en geactualiseerd. In het kader van het erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap engageert het
Departement CJM zich om Erfgoedplus.be te faciliteren en op te volgen.
Het succes van de erfgoedbank is grotendeels afhankelijk van de goede samenwerking met vele instellingen, verenigingen en individuen.
Het is in dit perspectief dat partijen huidige samenwerkingsovereenkomst afsluiten.
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WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT
Artikel 1 – Doelstellingen
1. Het Departement CJM verzamelt informatie over cultureel erfgoed in de brede zin (roerend, onroerend, immaterieel erfgoed) als getuigenis van het cultureel-historisch verleden van de Vlaams provincies.
2. De informatie wordt geselecteerd en verwerkt in een erfgoedbank die via het internet wordt ontsloten (Erfgoedplus.be), zodat de aldus samengebrachte informatie gratis toegankelijk gemaakt wordt
voor iedereen die met cultureel erfgoed is begaan (o.m. beleid op alle niveaus, technici die professioneel met erfgoed te maken hebben, onderwijs en toerisme die met informatie over erfgoed werken in een bemiddelende rol en het algemene publiek).
3. De DEELNEMENDE PARTNER verbindt er zich toe de informatie die hij publiceerbaar acht aan het
Departement CJM ter beschikking te stellen met het oog op verwerking in de databank en openbaarmaking ervan. Hij gebruikt hiervoor een door het Departement CJM aangeboden invoermodule.
Hij stelt zoveel mogelijk kwalitatieve informatie ter beschikking waarbij hij waakt over de juistheid
en het authentieke karakter van de ingevoerde gegevens. De DEELNEMENDE PARTNER engageert er zich tevens toe om, vanuit de eigen ervaring en kennis, zich in te spannen om de ingevoerde informatie permanent te actualiseren.
4. Het Departement CJM beoordeelt autonoom en rekening houdend met de finaliteit van de databank
of en in welke vorm de ingevoerde informatie wordt verwerkt en wordt openbaar gemaakt, zonder
dat de DEELNEMENDE PARTNER hieromtrent enig verhaal kan doen gelden. De DEELNEMENDE
PARTNER blijft exclusief verantwoordelijk voor de gevolgen van de openbaarmaking van zijn inventaris en van de andere aan het Departement CJM ter beschikking gestelde informatie.
Artikel 2 – Voorwaarden
1. De informatie wordt door DE DEELNEMENDE PARTNER gratis ter beschikking gesteld aan het
Departement CJM met het oog op de verwerking en openbaarmaking via “Erfgoedplus.be”.
2. Erfgoedplus.be is een dienst voor de gemeenschap en wordt verwezenlijkt met eigen middelen van
de Vlaamse Gemeenschap. De verzamelde en verwerkte informatie wordt binnen de finaliteit van
het project gratis ter beschikking gesteld van iedereen voor gebruik voor niet-commerciële doeleinden. Aanvragen voor gebruik met commerciële doeleinden worden individueel onderzocht en zullen, indien de informatie betrekking heeft op de door de DEELNEMENDE PARTNER medegedeelde informatie, slechts worden toegestaan na instemming van de DEELNEMENDE PARTNER
en van de eventueel andere betrokken partners.
3. De door de DEELNEMENDE PARTNER aangeleverde informatie wordt volgens de in de huidige
overeenkomst nader omschreven modaliteiten ter beschikking gesteld voor alle doelgroepen. De
componenten van de inventaris die niet voor ontsluiting bestemd zijn blijven in beheer van de DEELNEMENDE PARTNER, die via een paswoord toegang krijgt tot deze gegevens.
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Artikel 3 – Technische modaliteiten
1. De DEELNEMENDE PARTNER maakt gebruik van een door het Departement CJM aangeboden
invoermodule (het ‘Erfgoedregister’).
2. Bij het invoeren van nieuwe collectiegegevens dient de DEELNEMENDE PARTNER nauwgezet de
regels voor het invullen van de velden te volgen, zoals omschreven in de handleiding die door het
Departement CJM ter beschikking wordt gesteld.
3. De DEELNEMENDE PARTNER, niet het Departement CJM, blijft verantwoordelijk voor het invullen,
actualiseren, het aanvullen en het corrigeren van de eigen collectiegegevens.
Artikel 4 – Praktische modaliteiten
1. De DEELNEMENDE PARTNER verwerft geen rechten op de informatie die door andere partners
aan het Departement CJM wordt geleverd of deze die door het Departement CJM zelf wordt aangemaakt en zal zich ook niet verzetten tegen de exploitatie van de door haar ter beschikking gestelde informatie in het kader van de finaliteit van de databank zoals omschreven in de huidige
overeenkomst.
2. Het Departement CJM dekt alle kosten m.b.t. de verzameling, de verwerking, de opbouw, het onderhoud en de ontsluiting van de erfgoedbank.
3. Binnen de perken van de budgettaire mogelijkheden staat het Departement CJM ter beschikking
van de DEELNEMENDE PARTNER voor ondersteuning, specifieke begeleiding op maat en vorming.
4. De DEELNEMENDE PARTNER wordt verzocht om deel te nemen aan relevante werk- en overlegvergaderingen.
Artikel 5 – Overdracht rechten
1. De DEELNEMENDE PARTNER erkent uitdrukkelijk dat met betrekking tot de in het kader van huidige overeenkomst aan het Departement CJM ter beschikking gestelde informatie, derden geen
auteursrechtelijke aanspraken kunnen doen gelden. De DEELNEMENDE PARTNER erkent dat hij
over alle noodzakelijke auteursrechten beschikt van de gefotografeerde voorwerpen en van de ter
beschikking gestelde foto’s om de verdere bepalingen in deze overeenkomst aan te gaan.
2. De DEELNEMENDE PARTNER erkent uitdrukkelijk dat het recht op afbeelding van alle ter beschikking gestelde foto’s werd geregeld en de betreffende foto’s in uitvoering hiervan kosteloos door het
Departement CJM mogen worden aangewend voor de doeleinden zoals omschreven in huidige
overeenkomst.
3. De mededeling van de informatie door de DEELNEMENDE PARTNER houdt geen overdracht van
intellectuele rechten in en in de mate dat de DEELNEMENDE PARTNER over auteursrechten beschikt m.b.t. de medegedeelde informatie zal hij deze behouden. De mededeling van informatie
door de DEELNEMENDE PARTNER impliceert wel een uitdrukkelijke toestemming tot het verwerken van deze informatie en dit materiaal in een databank en de ontsluiting van deze databank en
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de mededeling van de bestanddelen (afzonderlijk en/of in hun geheel) aan derden in de vorm en
onder de modaliteiten die door het Departement CJM worden vastgesteld. De DEELNEMENDE
PARTNER kan geen rechten doen gelden op de databank en evenmin op de wijze waarop de gegevens in hun verwerkte vorm aan het publiek worden gepresenteerd.
4. De DEELNEMENDE PARTNER vrijwaart het Departement CJM voor alle auteursrechtelijke aanspraken van derden (met inbegrip van het recht op afbeelding) met betrekking tot alle ter beschikking gestelde informatie.
5. Het Departement CJM behoudt zich, o.m. als producent van de databank, het recht voor om een
betwist werk onmiddellijk uit de databank terug te trekken of te verwijderen wanneer dit werk voorwerp is van enige betwisting met een derde (o.m. op grond van het auteursrecht). De DEELNEMENDE PARTNER vrijwaart het Departement CJM voor alle aanspraken van derden.
6. De DEELNEMENDE PARTNER geeft aan het Departement CJM de toestemming tot het gebruik
van de ter beschikking gestelde informatie en dus met inbegrip van een niet-exclusief exploitatierecht op auteursrechtelijk beschermde werken. In uitvoering hiervan krijgt het Departement CJM
het recht:
-

Om de ter beschikking gestelde informatie te selecteren, te verwerken, te gebruiken en herbruiken voor zover nodig of redelijkerwijze nuttig om de informatie in de databank van het Vlaams
cultureel erfgoed op te nemen;

-

om de (al dan niet verwerkte) informatie op een digitale en/of online drager te reproduceren
(o.m. op het internet);

-

om de ter beschikking gestelde informatie in een databank te verzamelen, waarvan het Departement CJM de structuur, de lay-out en de technische instrumenten bepaalt en ontwikkelt, zodat
zij de producent en tevens de auteur is van Erfgoedplus.be;

-

om de ter beschikking gestelde informatie, na deze desgevallend te hebben verwerkt en in een
databank te hebben opgeslagen, te linken en /of samen te brengen met andere informatie;

-

om de informatie online via Erfgoedplus.be publiek bekend te maken, en dit met eender welk
technisch hulpmiddel, en deze informatie door gebruikers te laten gebruiken of te laten raadplegen;

-

om de informatie ter beschikking te stellen voor grotere, overkoepelende erfgoedinformatieprojecten.

7. De DEELNEMENDE PARTNER behoudt de mogelijkheid om de informatie die hij aan het Departement CJM ter beschikking heeft gesteld in zijn oorspronkelijke vorm verder te gebruiken en eventueel te exploiteren buiten het kader van het project waarvan in huidige overeenkomst sprake is.
8. De rechtmatige gebruiker van Erfgoedplus.be kan alle handelingen verrichten die noodzakelijk zijn
om toegang te krijgen tot en/of normaal gebruik te maken van de inhoud van de databank.
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Artikel 6 – Duur
1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen. Zij loopt
voor onbepaalde duur. Elke partij kan deze overeenkomst ten allen tijde opzeggen mits inachtname
van een opzegtermijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van de brief
of het elektronisch bericht.
2. In geval van beëindiging van de samenwerking door een der partijen, kan de in het kader van huidige overeenkomst ter beschikking gestelde informatie kosteloos in de databank opgenomen blijven.

Opgesteld in twee exemplaren. Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
Plaats, datum :

Namens de DEELNEMENDE PARTNER

Namens de Vlaamse Gemeenschap

Els Cuisinier
Teamverantwoordelijke
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