
VLAAMSE OVERHEID

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

[C − 2009/36072]

30 OKTOBER 2009. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van licentieovereenkomst voor
toegang tot het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) en de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de
toegang tot het GRB

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand, artikel 16 en 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 houdende vaststelling van de wijze waarop
toegang wordt verleend tot het GRB, de voorwaarden voor het gebruik van de in het GRB opgenomen grootschalige
referentiegegevens en de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de toegang tot het GRB, artikel 2, 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, inzonderheid op artikel 3, 1°, c), het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009;

Gelet op het advies van de GRB-raad, gegeven op 6 oktober 2008;

Gelet op het voorstel van de stuurgroep GIS-Vlaanderen, gedaan op 18 februari 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juni 2009,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt onder het besluit van 30 oktober 2009 verstaan het besluit van de Vlaamse Regering
van 30 oktober 2009 houdende vaststelling van de wijze waarop toegang wordt verleend tot het Grootschalig Referentie
Bestand (GRB), de voorwaarden voor het gebruik van de in het GRB opgenomen grootschalige referentiegegevens en
de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de toegang tot het GRB.

Art. 2. Ter uitvoering van artikel 2, § 3, van het besluit van 30 oktober 2009 worden de vergoedingen voor het
gebruik van het GRB-product vastgesteld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Ter uitvoering van artikel 12, § 1, van het besluit van 30 oktober 2009 wordt het model van
licentieovereenkomst vastgesteld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 30 oktober 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS
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I. ALGEMENE VOORWAARDEN ONGEACHT HET DOEL VAN HET GEBRUIK
1. Definities
1.1. Tenzij het anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze overeenkomst gebruikt worden,

dezelfde betekenis als in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en/of het
decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentiebestand en het uitvoeringsbesluit van 30 oktober 2009
houdende de vaststelling van de wijze waarop toegang wordt verleend tot het GRB en de voorwaarden voor het
gebruik van de erin opgenomen grootschalige referentiegegevens (verder « uitvoeringsbesluit »).

1.2. Verder heeft in deze overeenkomst de volgende term de volgende betekenis :
1° hit : een door de gebruiker uitgevoerde ophaalroutine via een GRB-dienst met als resultaat een extract uit het

GRB-product; het aantal hits wordt door de licentiegever bijgehouden in een telsysteem.
2. Voorwerp van de overeenkomst
2.1. Het voorwerp van het gebruiksrecht is het GRB-product, zoals bepaald is in de bijzondere voorwaarden van

de overeenkomst. Als dat in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst bepaald is, verkrijgt de gebruiker ook
een publicatierecht.

2.2. De gebruiker verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht op een of meer GRB-producten,
en, in voorkomend geval, een publicatierecht.

3. Verplichtingen van de gebruiker
3.1. De gebruiker is verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik van het GRB-product en verbindt zich ertoe het

GRB-product alleen te gebruiken voor het doel zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst en
volgens de bepalingen van deze overeenkomst. Het gebruik van het GRB-product mag geenszins tot doel of gevolg
hebben dat de licentiegever in zijn werking schade berokkend wordt.

3.2. De gebruiker is verplicht om :
1° de licentiegever te vrijwaren voor aanspraken van anderen, voortvloeiend uit of verband houdend met de

onrechtmatige wijze waarop de gebruiker het GRB-product gebruikt;
2° vastgestelde fouten in het GRB-product onverwijld te melden aan de licentiegever, volgens de door de

licentiegever daartoe beschikbaar gestelde voorzieningen;
3° bij alle informatie en publicaties van de gebruiker, waarbij gebruikgemaakt wordt van grootschalige

referentiegegevens uit het GRB-product, altijd de volgende bronvermelding op te nemen : « Bron : Grootschalig
Referentie Bestand Vlaanderen, AGIV, reproductie verboden »;

4° adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen :
(i) om onrechtmatig gebruik van het GRB-product te voorkomen en te vermijden dat via zijn toegang anderen

onrechtmatig toegang krijgen tot het GRB-product;
(ii) het GRB-product te beveiligen tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of onrechtmatig gebruik of

verstrekking van grootschalige referentiegegevens aan anderen;
(iii) te waarborgen dat alle personen, die op grond van deze overeenkomst de gegevens die in GRB-producten

opgenomen zijn, mogen gebruiken in opdracht van de gebruiker, alle bepalingen van dit besluit en de licentieover-
eenkomst zullen naleven;

5° zich te onthouden van het stellen van handelingen die de werking van het GRB hinderen.
6° zich te onthouden van gebruik van het GRB-product dat als doel of gevolg heeft schade te berokkenen aan de

werking van het Vlaamse Gewest of het Agentschap
3.3. De gebruiker moet zelf en voor eigen rekening zorgen voor apparatuur en andere faciliteiten om in

voorkomend geval, (i) de fysieke digitale drager te gebruiken of (ii) toegang te krijgen tot de netwerken waarop de
GRB-dienst beschikbaar is.

3.4. De gebruiker wordt aanbevolen om steeds gebruik te maken van de meest recente beschikbare versie van het
GRB-product.

4. Verplichtingen van de licentiegever
4.1. De licentiegever verbindt zich ertoe het GRB-product ter beschikking te stellen van de gebruiker op de wijze

en binnen de termijn zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.
5. GRB-dienst
5.1. De gebruiker kan gebruikmaken van de GRB-dienst door middel van een toegangscode. Die toegangscode is

strikt vertrouwelijk en kan alleen gebruikt worden om toegang te krijgen tot het GRB en gebruik te maken van de
GRB-dienst.

5.2. De gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de toegangscode en voor het bewaren van het vertrouwelijk
karakter ervan en verbindt er zich toe de toegangscode niet door te geven aan anderen.

5.3. Voor het verkrijgen van een toegangscode moet de gebruiker de naam van een contactpersoon meedelen aan
de licentiegever. Die contactpersoon is verantwoordelijk voor het gebruik van de GRB-dienst-toepassing door de
gebruiker en moet, op vraag van de licentiegever, gevolg geven aan verzoeken om in te grijpen in de werking van de
GRB-dienst. De gebruiker kan op elk moment een andere contactpersoon aanduiden als hij de licentiegever daarvan
behoorlijk op de hoogte stelt. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de
persoonsgegevens.

5.4. De licentiegever streeft in zijn dienstverlening voor de GRB-dienst naar een optimale kwaliteit en continuïteit.
Storingen in de werking van de GRB-dienst worden binnen een zo kort mogelijke termijn verholpen. De GRB-dienst
kan tijdelijk onderbroken worden voor onderhoudswerkzaamheden van allerlei aard. In de mate van het mogelijke
wordt de gebruiker daarvan vooraf op de hoogte gebracht.

5.5. De licentiegever stelt de GRB-dienst-helpdesk, die adviseert over de toepassingen en de technische
randvoorwaarden van de GRB-dienst, ter beschikking van de gebruiker. De GRB-dienst-helpdesk is telefonisch of via
e-mail bereikbaar tijdens de kantooruren.

6. Intellectuele eigendomsrechten
6.1. De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de grootschalige referentiegegevens en de

GRB-producten en de gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de aan de gebruiker verstrekte grootschalige referentiegege-
vens eigendom zijn en blijven van de licentiegever. De toegang tot en het gebruik van de grootschalige
referentiegegevens strekt niet tot overdracht van enig recht. De gebruiker verkrijgt alleen een niet exclusief en niet
overdraagbaar recht om het GRB-product te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 16 april 2004,
het uitvoeringsbesluit en deze overeenkomst.

6.2. De licentiegever is de producent van het GRB, in de zin van de wet van 31 augustus 1998 betreffende de
rechtsbescherming van databanken, en is titularis van alle databankrechten met betrekking tot de grootschalige
referentiegegevens die in het GRB opgenomen zijn.
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6.3. Het gebruiksrecht dat aan de gebruiker wordt toegekend, verleent de gebruiker niet het recht om de software
waarvan de GRB-dienst gebruikmaakt of die op de fysieke digitale drager voorkomt, te verkopen, bekend te maken of
op een andere manier beschikbaar te stellen van andere personen, of te reproduceren of op een andere manier te
vermenigvuldigen, te reverse-engineeren, tenzij dat toegestaan is krachtens deze overeenkomst of dwingende
wettelijke bepalingen.

7. Duur en einde van de overeenkomst

7.1. De overeenkomst treedt in werking op de ingangsdatum zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden van de
overeenkomst en is gesloten voor de duur zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst. De
standaardduur voor een abonnement van een GRB-dienst is één kalenderjaar.

7.2. Voor het einde van de periode waarvoor ze werd gesloten, kan de licentiegever deze overeenkomst eenzijdig
en zonder voorafgaand beroep op de rechter beëindigen, op voorwaarde van kennisgeving per aangetekende brief aan
de andere partij. Dat kan als de andere partij gedurende meer dan dertig dagen na schriftelijke kennisgeving per
aangetekende brief verzuimt een inbreuk op een van de bepalingen van deze overeenkomst te herstellen.

8. Vergoeding

8.1. Bij toepassing van artikel 5, 6, 8 en 9 van het uitvoeringsbesluit wordt overeenkomstig de bijzondere
voorwaarden van de overeenkomst het gebruiksrecht kosteloos toegekend aan de gebruiker.

8.2. Bij toepassing van artikel 7 en 10 van het uitvoeringsbesluit moet de gebruiker een vergoeding betalen voor
het gebruiksrecht. Het bedrag van die vergoeding is vermeld in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.

8.3. Bij uitoefening van een publicatierecht wordt de vergoeding vastgesteld zoals vermeld in artikel 11 van het
besluit. Het bedrag van die vergoeding is vermeld in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.

8.4. Bij de terbeschikkingstelling via fysieke digitale drager wordt de vergoeding verrekend per km2, afgerond op
1 km2. Een factuur wordt aan de gebruiker verstuurd binnen één maand na ondertekening van deze overeenkomst. De
fysieke digitale drager wordt na betaling van de factuur ter beschikking gesteld van de gebruiker binnen de termijn
zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.

8.5. De bijwerkingskosten voor een fysieke digitale drager moeten, in voorkomend geval, zoals vermeld in de
bijzondere voorwaarden van de overeenkomst, betaald worden op het einde van elk kalenderjaar en voor de eerste keer
op het einde van het kalenderjaar dat volgt op de eerste verjaardatum van inwerkingtreding van deze overeenkomst.
Als de gebruiker een overeenkomst voor een bijwerkingsabonnement sluit na de tweede verjaardatum van de
inwerkingtreding van deze overeenkomst, moet de gebruiker ook de bijwerkingskosten betalen die betrekking hebben
op de voorafgaande jaren na de inwerkingtreding van deze overeenkomst waarvoor de gebruiker geen bijwerkings-
abonnement vroeg.

8.6. Bij gebruik van de GRB-dienst moet de gebruiker zich registreren. De toegangscode wordt binnen de termijn
zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst per e-mail verzonden aan de contactpersoon
overeenkomstig artikel 5.3 van deze overeenkomst.

8.7. Bij de start van de looptijd van het abonnement wordt het telsysteem van de licentiegever geïnitialiseerd op
nul hits voor de gebruiker. Op het einde van de looptijd van het abonnement wordt het totaal aantal hits van de
gebruiker getoetst aan de voorgedefinieerde hoeveelheden van de aangeboden abonnementsklassen. De gebruiker
betaalt een vergoeding die gelijk is aan de forfaitaire vergoeding van de abonnementsklasse overeenkomstig zijn
gebruikte aantal hits. Na afloop wordt het abonnement telkens stilzwijgend met één kalenderjaar verlengd. Het
telsysteem wordt bij de start van een nieuwe looptijd weer geïnitialiseerd op nul hits. De gebruiker kan deze
overeenkomst opzeggen door middel van een aangetekende brief aan de licentiegever, met inachtneming van de
opzegtermijn van drie maanden. Bij gebruik van een GRB-dienst houdt de licentiegever per gebruiker het aantal
uitgevoerde hits bij aan de hand van een telsysteem. De gebruiker wordt op elektronische wijze op de hoogte gebracht
van het aantal uitgevoerde hits.

8.8. Elk factuur moet betaald worden binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum.

8.9. De licentiegever is gerechtigd om de vergoeding één keer per kalenderjaar te wijzigen. Bij een verhoging van
meer dan vijf procent is de gebruiker gerechtigd deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de ingangsdatum
van de prijswijziging. De licentiegever brengt de gebruiker minimaal drie weken voor de ingangsdatum van de
prijswijziging op de hoogte van de prijswijziging, zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om de overeenkomst op
te zeggen overeenkomstig artikel 11.2 van deze overeenkomst.

9. Overdracht van de gebruiksrecht

9.1. De gebruiker mag het gebruiksrecht op een of meer GRB-producten of het publicatierecht alleen overdragen
aan anderen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever.

10. Aansprakelijkheid

10.1. De gebruiker gebruikt het GRB-product op eigen risico.

10.2. De licentiegever stelt alles in het werk om te zorgen dat de informatie van het GRB-product correct en
nauwkeurig is, maar kan niet garanderen dat de informatie van het GRB-product geen fouten bevat. De licentiegever
kan ook op elk moment wijzigingen in het GRB-product en de wijze van terbeschikkingstelling aanbrengen. De
licentiegever streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke compatibiliteit met vorige versies waarop het GRB-product ter
beschikking werd gesteld. Hij stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de GRB-dienst,
maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen
voordoen. Onder geen beding kan de licentiegever aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke foutieve informatie,
wijzigingen, storingen of onderbrekingen, of kunnen op basis daarvan terugbetalingen of prijsaanpassingen gedaan
worden, tenzij in geval van aanwijsbare opzettelijke fout door de licentiegever.
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10.3. De licentiegever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van de gebruiker of enige andere
persoon :

1° ten gevolge van of naar aanleiding van het gebruik van het GRB-product;
2° ten gevolge van of voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige informatie of fouten, in welke zin dan ook, die

voorkomen in de inhoud van het GRB-product, verstrekt door de licentiegever of als gevolg van een fout of nalatigheid
van de licentiegever;

3° ten gevolge van of naar aanleiding van het gebruik van de GRB-dienst.
10.4. In geen geval kan de licentiegever aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse schade en verlies

van winst, besparingen, gegevens en imago of enige andere financiële of commerciële verliezen, beschadiging van de
programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van de apparatuur of programma’s van de gebruiker,
ongeacht of die zich voordoen in het kader van een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid.

11. Wijziging van deze overeenkomst
11.1. Deze overeenkomst kan door de licentiegever op elk ogenblik gewijzigd worden. De wijzigingen treden in

werking dertig kalenderdagen na de kennisgeving van de wijziging door de licentiegever aan de gebruiker of op een
latere datum in de kennisgeving vermeld.

11.2. Als de gebruiker de gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, kan hij, binnen de tien werkdagen na de
kennisgeving van de wijziging, zijn overeenkomst via aangetekende brief schriftelijk opzeggen met een opzegging-
stermijn van minstens drie maanden. De postdatum van de aangetekende brief is daarbij bepalend. In afwezigheid van
een opzegging of in geval van een opzegging anders dan bij aangetekende brief of via een aangetekende brief met een
postdatum buiten de gestelde termijn wordt de gebruiker van rechtswege geacht de gewijzigde voorwaarden aanvaard
te hebben. Tijdens deze opzeggingstermijn gelden alleen de oorspronkelijke voorwaarden van de overeenkomst.

12. Nietigheid
12.1. De nietigheid van een of meer bepalingen van deze licentieovereenkomst heeft geen enkele invloed op de

geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.
13. Toepasselijk recht en beroepsprocedure
13.1. Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschil zijn alleen de

rechtbanken van Gent bevoegd.
13.2. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze overeenkomst met betrekking tot het hergebruik van

overheidsinformatie worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie voor de Openbaarheid van Bestuur, volgens de
voorwaarden van het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.

Gedaan te ........................................................................ [plaats] op ........................................................................ [datum]
Opgemaakt in X exemplaren, waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.
Voor de licentiegever, Voor de gebruiker,
................................................. .................................................
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 30 oktober 2009 houdende vaststelling van het model

van licentieovereenkomst voor toegang tot het GRB en de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de toegang tot
het GRB.

Brussel, 30 oktober 2009.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

K. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2009/36106]

Provincie Antwerpen. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

BALEN. — Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 8 oktober 2009 verleent
goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Dienstencluster Vredelaan Deelplan Brandweerkazerne » dat de
gemeenteraad van Balen op 29 juni 2009 definitief vastgesteld heeft.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[C − 2009/36107]

Provincie Antwerpen. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

BORNEM. — Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 8 oktober 2009 verleent
goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Luipegemkouter » dat de gemeenteraad van Bornem op 8 septem-
ber 2009 definitief vastgesteld heeft, met uitzondering van de passage « witte of » in artikel 1.2.2. Afsluitingen,
artikel 2.2.2. Afsluitingen, artikel 3.2.2. Afsluitingen en artikel 4.2.2. Afsluitingen op p. 16, 19, 22 en 25 van de
stedenbouwkundige voorschriften.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2009/36108]
Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Aanvulling gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

ZEMST. — Bij besluit van 22 oktober 2009 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant de aanvulling van
het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan van Zemst, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van
10 september 2009, bestaande uit een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte, goedgekeurd.
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