Datum:

22-10-2015

Onderwerp:
Van:
E:

Protocol digitale genealogische nalatenschap
Hoofdbestuur
secretaris@ngv.nl

De NGV kent veel digitale gegevensverzamelingen die voor leden beschikbaar zijn. Een bijzondere
verzameling is een stamboomcontainer met genealogische gegevens. De eigenaar van deze gegevens vult de
stamboomcontainer. Deze is daarna raadpleegbaar voor andere personen.
Aanleiding
 Bij het overlijden van de eigenaar van een stamboomcontainer wordt de NGV-ledenadministratie niet
altijd geïnformeerd. De ervaring leert dat een overlijden pas opgemerkt wordt als de betaling van het
lidmaatschap uitblijft en na een rappel een familielid of de testamentair executeur meldt dat de
betrokkene overleden is.
 Een andere situatie ontstaat nadat een lid met een stamboomcontainer verzuimt zijn lidmaatschap te
betalen en na aanmaning wordt geroyeerd.
 Tot slot komt het ook voor dat een lid met een stamboomcontainer het lidmaatschap zelf beëindigt
en zijn stamboomcontainer vergeet te verwijderen.
Voor deze situaties is er duidelijkheid gewenst waar de auteursrechten van de stamboomcontainer komen te
liggen.
Stappenplan
 De erven van een overledene, een geroyeerd lid of een lid dat zijn lidmaatschap zelf beëindigt wordt
gevraagd wat de NGV met de gegevens in de stamboomcontainer moet doen. Er zijn twee
mogelijkheden:
a. De stamboomcontainer wordt verwijderd.
b. De stamboomcontainer krijgt de status inactief, is niet meer herleidbaar naar de eigenaar
maar wel raadpleegbaar.
 Na een ontvangen reactie wordt de aangegeven keuze uitgevoerd.
 Indien er geen reactie op de vraag komt krijgt de stamboomcontainer van de betrokkene na
3 maanden de inactieve status, blijft raadpleegbaar maar niet herleidbaar.
Wanneer een stamboomcontainer na het doorlopen van het bovenstaande stappenplan de inactieve status
heeft gekregen vallen de auteursrechten toe aan de vereniging.
Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit op de website van de
vereniging is geplaatst.
Dit besluit wordt aangehaald als: Protocol digitale genealogische nalatenschap
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