RICHTLIJNEN INZAKE TOEVOEGINGEN AAN DE GEOGRAFISCHE
DATA-INFRASTRUCTUUR VAN VLAANDEREN
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen
Artikel 1. Deze richtlijnen zijn in uitvoering van artikel 13 van het decreet van 20 februari
2009 betreffende de Geografische Data-infrastructuur Vlaanderen.,
Hoofdstuk II - Registratie
Art. 2. Het agentschap Informatie Vlaanderen houdt een register, GDI-catalogus genoemd,
bij van de geografische gegevens, geografische diensten en metagegevens die toegevoegd
zijn aan de GDI. Het agentschap Informatie Vlaanderen zorgt ervoor dat dit register
permanent publiek raadpleegbaar is via het Vlaams geoportaal, minstens in tabelvorm.
Hoofdstuk III – Toevoeging
Art. 3. De geografische gegevens, geografische diensten en metagegevens worden als
toegevoegd aan de GDI beschouwd van zodra het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICTbeleid dit vaststelt. Hiertoe dient het stuurorgaan over enkele basiskenmerken te beschikken
van hetgeen wordt toegevoegd en over informatie betreffende de toegang, gebruik en
hergebruik.
Afdeling I - Metagegevens
Art. 4. De deelnemers kunnen metadatagegevens opstellen via de toepassing die het
agentschap Informatie Vlaanderen hiervoor ter beschikking stelt of via een eigen toepassing,
zolang het opstellen conform artikel 14 van het GDI-decreet verloopt.
Art. 5. Om het mogelijk te maken dat de metadatagegevens kunnen opgenomen worden in
het register dienen alle metadatagegevens aangeboden te worden aan het agentschap
Informatie Vlaanderen, ofwel via de metadata-editor van het agentschap Informatie
Vlaanderen ofwel via een metadata catalogue service, zoals bepaald in de verordening (EG)
nr. 976/2009 van de Commissie van 19 oktober 2009 tot uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de netwerkdiensten. Een metadata
catalogue service is een zoekdienst die geëxploiteerd kan worden door de zoekdienst die het
agentschap Informatie Vlaanderen aanbiedt zoals voorzien in artikel 26, paragraaf 4 van het
GDI-decreet.

Afdeling II - Geografische gegevensbronnen en geografische diensten
Onderafdeling I - Algemene informatieplicht

Art. 6. §1. De deelnemer die geografische gegevensbronnen of geografische diensten
toevoegt aan de GDI maakt volgende elementen kenbaar aan Het agentschap Informatie
Vlaanderen:
• naam van de geografische gegevensbron
• URL van de metadata
§2. Wijziging van één van deze elementen wordt door de deelnemer gemeld aan Het
agentschap Informatie Vlaanderen.
Onderafdeling II - Specifieke informatieplicht betreffende toegang en gebruik
Art. 7. §1. De deelnemer die geografische gegevensbronnen of geografische diensten
toevoegt aan de GDI maakt volgende elementen kenbaar aan Het agentschap Informatie
Vlaanderen:
1. eventueel voorstel voor verplichte registratie (bij het gebruik voor de vervulling
van taken van algemeen belang), zoals bepaald in artikel 2 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de
toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de
geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI,
en de motieven daartoe. Deze voorwaarde wordt in overleg met het stuurorgaan
Vlaams Informatie-en ICT-beleid bepaald;
2. eventuele voorstellen voor bijkomende voorwaarden van beperkte en
technische draagwijdte voor de kennisgeving (bij het gebruik voor de vervulling van
taken van algemeen belang), zoals bepaald in artikel 5 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de
toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de
geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.
Deze voorwaarde wordt in overleg met het stuurorgaan Vlaams Informatie-en ICTbeleid bepaald;
3. ;
4. eventuele voorstellen van vergoeding en berekeningswijze voor de toegang en
gebruik door instanties die geen deelnemer aan GDI-Vlaanderen zijn, zoals
bepaald in artikel 19, §2 GDI-decreet;
5. eventuele voorstellen van vergoeding voor publieke toegang, zoals bepaald in
artikel 19, §2 GDI –decreet.
§ 2. Wijziging van één van deze elementen wordt door de deelnemer gemeld aan het
agentschap Informatie Vlaanderen.

Art.8. het agentschap Informatie Vlaanderen kan ter ondersteuning van de informatieplicht
een sjabloon ter beschikking stellen.
Onderafdeling III - Vaststelling en bekendmaking
Art. 9. § 1. het agentschap Informatie Vlaanderen doet een voorstel van indeling van de
geografische gegevensbron volgens de indeling van artikel 12 van het GDI-decreet en legt
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dit samen met de algemene en specifieke informatieverplichting van de deelnemer voor aan
het stuurorgaan Informatie- en ICT-beleid ter vaststelling of ter goedkeuring
§ 2. Voor indeling van de geografische gegevensbron als een INSPIRE-dataset zoals
voorzien in artikel 12 1° van het GDI-decreet moet voldaan zijn aan volgende vijf criteria:
1. De dataset heeft betrekking op ruimtelijke fenomenen binnen het werkingsgebied van
het Vlaams gewest of de Vlaamse gemeenschap én waarvoor het Vlaams gewest of de
Vlaamse gemeenschap bevoegd is
2. De dataset is beschikbaar in elektronisch formaat
3. De dataset wordt beheerd door een deelnemer
4. De dataset valt onder één of meer INSPIRE-thema’s
5. De deelnemer moet over de nodige (eigendom of gebruiks)rechten beschikken
§ 3. Nadat de stuurorgaan Informatie- en ICT-beleid de indeling en de algemene en
specifieke informatieverplichting heeft vastgesteld of goedgekeurd, wordt de geografische
gegevensbron toegevoegd aan de GDI. Vervolgens werkt het agentschap Informatie
Vlaanderen het register bij.
Hoofdstuk IV - Kwaliteitsverzekering
Art. 10. § 1. De deelnemer is ertoe gehouden om de kwaliteit van de toegevoegde
geografische gegevensbron te verzekeren en de verstrekking ervan te garanderen, zolang
hij de publieke taak uitoefent die heeft geleid tot de aanmaak en het beheer van de
geografische gegevensbron. Wanneer de deelnemer deze publieke taak niet meer zal
uitoefenen laat hij dit weten aan het agentschap Informatie Vlaanderen die dit meedeelt aan
het stuurorgaan Informatie en ICT-beleid.
§ 2. De deelnemer verbindt er zich toe om wijzigingen aan de toegevoegde geografische
gegevensbron onmiddellijk door te voeren in de GDI evenals de metagegevens - indien
nodig - aan te passen.
§ 3. De deelnemer verbindt er zich toe om foutmeldingen, zoals bepaald in artikel 4, punt 5
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere
regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de
geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI, binnen
een redelijke termijn te onderzoeken, desgevallend maatregelen te treffen en het resultaat
van het onderzoek en eventuele maatregelen kenbaar te maken aan diegene die de melding
heeft gemaakt.
Hoofdstuk V - Verwijdering
Art. 11. Indien er gegronde redenen zijn voor verwijdering (bv. tengevolge van wijzigingen
aan de bijlage van het decreet, zoals bepaald in artikel 12 van het GDI-decreet, indien het
beheer niet langer verzekerd is doordat de publieke taak niet langer wordt uitgeoefend,
indien de overeenkomst met derden die eigenaar zijn komt te vervallen, …) meldt de
deelnemer dit via het agentschap Informatie Vlaanderen aan het stuurorgaan Informatie- en
ICT-beleid.
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