VOORWAARDEN EN STAPPENPLAN
AANSLUITING BIJ COLLECTIE NEDERLAND

Deze helptekst is bedoeld voor deelnemers van Brabant Cloud die hun collectie op Collectie
Nederland willen tonen. Collectienederland.nl is een online platform, waarop digitale collecties van
musea en andere culturele instellingen uit Nederland te zien zijn. Plaatsing van je collectie op
Collectie Nederland vergroot de vindbaarheid en toont je collectie in een nationale context. In deze
helptekst wordt toegelicht aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke stappen doorlopen
worden om jouw collectie op Collectie Nederland te publiceren.

Voorwaarden en richtlijnen
Je hebt aangegeven de data van jouw erfgoedinstelling ook op de erfgoedportal
Collectie Nederland, die wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te
willen tonen. Daartoe moet je aan de voorwaarden voldoen die het RCE heeft gesteld. Het systeem
van Collectie Nederland is gebaseerd op de Europese richtlijnen voor het online publiceren van
collecties.
De voorwaarden zijn:
1. Elk object is voorzien van een unieke identificatie (object- of inventarisnummer).
2. Elk object is voorzien van een titel en/of beschrijving.
3. Elk object is voorzien van een geldige verwijzing naar een afbeelding en/of naar een
webpagina waar het object staat beschreven.
4. Elk object is voorzien van informatie over soort object en/of onderwerp en/of plaats van de
vervaardiging en/of tijdstip van de vervaardiging.
5. De metadata zijn voorzien van een rechtenverklaring met een verwijzing naar één van de
licenties op http://pro.europeana.eu/share-your-data/rights-statement-guidelines/availablerights-statements. Deze licenties kunnen alleen toegekend worden door of met toestemming
van de rechthebbende.1 In tegenstelling tot Europeana.eu ben je bij Collectie Nederland dus
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De rechthebbende is de maker van het object of zijn erfgenamen, die hebben een beschermingsduur voor de

auteursrechten. Gedurende die periode kan alleen de rechthebbende beslissen op welke manier het object openbaar
gemaakt wordt. Als de maker bekend is dan geldt als duur het hele leven van de maker tot 70 jaar na zijn dood. Als
het een anonieme maker of als een bedrijf/instelling/stichting de maker betreft dan geldt de beschermingsduur tot 70
jaar na de eerste publicatie en bij een ongepubliceerd werk van een anonieme maker tot 70 jaar na de vervaardiging.
De grove aanname hierbij is dat al het creatieve werk gemaakt vóór 1870 rechtenvrij is. Als de maker het werk
maakte vóór of in 1870, leefde hij zeer waarschijnlijk in 1948 niet meer en zijn de auteursrechten dus verlopen.
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niet verplicht je metadata te publiceren onder een Creative Commons licentie CC0
verklaring.2
6. Elke afbeelding is voorzien van een rechtenverklaring met een verwijzing naar één van de
licenties op http://pro.europeana.eu/share-your-data/rights-statement-guidelines/availablerights-statements. Deze licenties kunnen alleen toegekend worden door of met toestemming
van de rechthebbende.
7. Elk object is voorzien van een rechtenverklaring en/of vermelding van de rechthebbende.

Stappenplan
1. In de gebruikersovereenkomst met Brabant Cloud kun je aangeven dat je jouw collectie op
Collectie Nederland wil publiceren. Team Brabant Cloud neemt dit dan direct mee in de
aansluiting van jouw collectie bij Brabant Cloud. Als je dit niet hebt aangegeven in de
gebruikersovereenkomst, maar later alsnog je collectie op Collectie Nederland wil publiceren
stuur dan de volgende gegevens naar helpdesk@brabantcloud.nl:
o

de naam van jouw instelling,

o

de naam van de contactpersoon van jouw instelling,

o

de adresgegevens van jouw instelling,

o

welke datasets moeten worden doorgezet.

2. Team Brabant Cloud controleert of de dataset voldoet aan de voorwaarden van het RCE en
geeft indien nodig feedback op de dataset.
3. Team Brabant Cloud mailt de contactgegevens en de harvest-url voor jouw datasets in
Brabant Cloud door aan het RCE, met een cc-mail naar jou.
4. Het RCE controleert of de aangeleverde data aan de voorwaarden voldoen en geeft indien nodig
feedback. Hierbij moet gekeken worden of de deelnemer of Team Brabant Cloud de
aanpassingen moet doorvoeren. De eventuele aangepaste dataset wordt daarna opnieuw naar
het RCE verzonden.
5. Hierna start het technische traject om de data uitwisseling tot stand te brengen voor de
specifieke datasets.
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Zie voor meer informatie over publiceren op Europeana.eu:
https://www.brabantcloud.nl/media/inline/2019/8/16/helptekst_22wat_betekent_aanlsuiting_bij_europeana_22248027046.pdf
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6. Team Brabant Cloud informeert jou als de koppeling tot stand is gebracht en waar je jouw data
kan vinden en controleren.
7. Collectie Nederland update jouw dataset(s) circa eens per vier weken via een automatische
harvest van jouw dataset in de Brabant Cloud. Zorg dat jouw dataset in Brabant Cloud up-todate is, dan gebeurt dit ook automatisch voor Collectie Nederland.
8. Indien je jouw data in de toekomst (gedeeltelijk) van Collectie Nederland wil verwijderen, dien je
hiervoor contact op te nemen met helpdesk@brabantcloud.nl. Team Brabant Cloud zal
vervolgens in samenwerking met het RCE de dataset (gedeeltelijk) verwijderen.
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