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Zitting van 17.12.20

#Onderwerp : GR. Toerisme. project : "#mymagicanderlecht #myanderlechtscapes", december 2020 tot
december 2021.#

Openbare zitting

500 GEMEENSCHAPSMATERIE (FR)

535 Toerisme

Het College aan de Raad,
 
 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
 
Overwegende dat de missies van de dienst "Toerisme" uit twee assen bestaat, namelijk die van
het "Bureau voor Toerisme" en het "VVV-kantoor";
 
Overwegende dat de dienst onder andere instaat voor de invulling en het beheer van de sociale
media en de gemeentelijke website voor haar missie als "Bureau voor Toerisme";
 
Overwegende dat het de missie van de dienst "Toerisme" is om het erfgoed van Anderlecht
onder de aandacht te brengen;
 
Overwegende dat de bezoekersactiviteiten van de dienst op elk moment kunnen worden
opgeschort;
 
Overwegende dat de dienst "Toerisme" een participatief communicatieproject wil voorstellen,
bestaande uit het verzamelen van originele foto's, genomen door deelnemers uit Anderlecht, om
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het erfgoed op het grondgebied van Anderlecht te illustreren;
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een ontwerp van reglement voor het communicatieproject
met de deelnemingsvoorwaarden vast te leggen;
 

Stelt voor, dames en heren Gemeenteraadsleden;
 
 
1) het voorstel van participatief reglement als bijlage goed te keuren;

2) toestemming te geven aan de dienst "Toerisme" om een participatief communicatieproject
"#mymagicanderlecht #myanderlechtscapes" voor te stellen, bestaande uit het verzamelen van
originele foto's, genomen door deelnemers aan Anderlecht, om het erfgoed op het grondgebied
van Anderlecht te illustreren;
 
 
Artikel 1
 
Iedere inwoner van Anderlecht mag aan het project deelnemen, met uitzondering van het
personeel van de dienst "Toerisme".
Elke deelnemer kan maximaal één keer per maand een originele foto insturen van openbare
ruimten (zonder personen), genomen op het grondgebied van Anderlecht, met de volgende
gegevens:

naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de deelnemer, vermeld als copyright op de
foto;

titel en locatie van de foto (max. 40 tekens, inclusief tussenruimte);

in voorkomend geval, een positief verhaal over de locatie, het seizoen, het onderwerp.

Foto's moeten per e-mail (bij voorkeur) naar toerism@anderlecht.brussels worden gestuurd.
 
 
 
Artikel 2
 
Het project start in december 2020. Het zal in december 2021 eindigen.
 
 
 
Artikel 3
 
Door hun deelname verlenen de fotografen aan de dienst "Toerisme" van de gemeente
Anderlecht de toestemming om hun werken te publiceren of tentoon te stellen, onder
voorbehoud van vermelding van hun naam en/of hun copyright. Elke foto wordt gepubliceerd op

•

•

•
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de Facebook-pagina "Toerisme Anderlecht". Publicatie is mogelijk op elk ander medium met de
bovengenoemde vermeldingen.
 
 
 
Artikel 4

De verzonden foto's mogen in geen geval: van politieke, religieuze of discriminerende aard zijn,
in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde, niet in overeenstemming zijn met de
geldende voorschriften en mogen geen personen afbeelden.
Ze mogen niet van publicitaire of propaganda-aard zijn.
Alle deelnemers verbinden zich ertoe het recht op privacy te respecteren alsook het recht op het
beeld van de persoon die op de foto wordt weergegeven wanneer deze wordt gebruikt.
 
 
 
Artikel 5
 
Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met het huidige reglement.
 
De dienst "Toerisme" van Anderlecht kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies
van de elektronische inzendingen van de deelnemers die het gevolg zijn van een gebrek van
computernetwerk.
 
 
 
Artikel 6
 
De dienst "Toerisme" van Anderlecht behoudt zich het recht in geval van overmacht het project
op te schorten, te annuleren of te wijzigen, zonder dat de deelnemers of enige andere persoon
een schadevergoeding kunnen eisen.
De gemeentelijke dienst "Toerisme" behoudt zich ook het recht de publicatie van het beeld te
weigeren als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.
 
 
 
Artikel 7
 
De persoonlijke gegevens die de deelnemers aan toerism@anderlecht.brussels bezorgen zullen
worden opgeslagen in de databanken van de dienst "Toerisme" van Anderlecht, die zich ertoe
verbindt alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om de
veiligheid van deze gegevens te garanderen. Ze zullen alleen voor het project worden gebruikt.
Ze zullen niet langer dan 30 kalenderdagen na de afsluiting van het project worden bewaard.
Deelnemers hebben toegang tot hun gegevens, kunnen deze verbeteren of verwijderen. Ze
hebben ook het recht op overdraagbaarheid en op beperking van de verwerking van hun
gegevens.
 
Om hun rechten uit te oefenen of een vraag te stellen over de verwerking van hun gegevens in
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dit systeem, kunnen zij contact nemen met de "Data Protection Officer" van de gemeente
Anderlecht op 02/558.09.61.
 
 
 
Artikel 8
 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de inhoud van het regelement kennen en aanvaarden.
Deelname aan het project impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en
geen enkele betwisting in verband hiermee zal in aanmerking worden genomen.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Marcel Vermeulen  

De Burgemeester-Voorzitter, 
(g) Fabrice Cumps

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Anderlecht, 18 december 2020

De Gemeentesecretaris,

Marcel Vermeulen  

De Burgemeester,

Fabrice Cumps
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