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Inleiding
In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen van open
data door instanties in Vlaanderen. Deze licenties sluiten aan bij de krachtlijnen van de conceptnota
rond open data van de Vlaamse overheid van 23 september 2011. Volgens de conceptnota moet
open data de norm worden binnen de Vlaamse overheid en moet hergebruik van open data
toegestaan zijn, ook voor commerciële doeleinden, gratis of tegen een billijke vergoeding. Hiervoor
moet worden gebruik gemaakt van eenvoudige, gestandaardiseerde licentiemodellen.
De modellicenties die in deze nota worden voorgesteld, gaan uit van een aantal basisprincipes:
•

•
•

•

•
•

•
•

Een beperkt aantal verschillende modellen wordt voorgesteld om rekening te kunnen
houden met bepaalde omstandigheden of wensen van de overheden. Binnen deze modellen
worden zo veel mogelijk bepalingen echter hetzelfde geformuleerd, om zo veel mogelijk
eenvoud en uniformiteit te garanderen.
De licenties zijn opgesteld in een juridisch sluitende, maar ook begrijpelijke taal. Hierdoor
wordt zo veel mogelijk transparantie naar de mogelijke gebruikers gegarandeerd.
De formulering van de licenties sluit zo dicht mogelijk aan bij de inhoud en bewoordingen
van de bestaande modellicentie zoals die werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 8
oktober 2007.
De licenties zijn op een voldoende algemene wijze geformuleerd, zodat zij ook door lokale
overheden kunnen worden toegepast, en als goede praktijk kunnen dienen voor instanties
op andere bestuursniveaus.
De formulering van de licenties moet zo veel mogelijk interoperabiliteit garanderen, om de
combinatie met andere datasets te faciliteren.
De licenties zijn toepasselijk op het verstrekken van datasets zowel door middel van een bulk
download via een portal of website als door het gebruik van andere distributiekanalen, zoals
web services.
De licenties zijn enkel toepasselijk op datasets die beschermd worden door het auteursrecht
of het sui generis databankenrecht.
Als uitgangspunt geldt dat de data die worden ter beschikking gesteld geen
persoonsgegevens bevatten. Voor het verstrekken van persoonsgegevens moeten immers
meer specifieke contracten worden opgesteld, en is vaak ook tussenkomst van de Vlaamse
Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer nodig. Voorlopig
wordt dus geen rekening gehouden met de verstrekking van persoonsgegevens in deze
licentiemodellen.

Vijf licentiemodellen worden voorgesteld:
1. Een Creative Commons Zero verklaring, waarbij de instantie afstand doet van haar intellectuele
eigendomsrechten. Hierdoor kan de gebruiker de data hergebruiken voor eender welk doeleinde,
zonder een verplichting op naamsvermelding.1

1

Voor meer informatie over de geldigheid van de CC0 verklaring onder het Belgische recht, zie de juridische
nota bij de licentiemodellen.
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2. Gratis Open Data Licentie: onder deze licentie doet de instantie geen afstand van haar
intellectuele rechten, maar mag de data voor eender welk doel hergebruikt worden, gratis en
onder minimale restricties.
3. Open Data Licentie tegen Billijke Vergoeding: onder deze licentie stelt de instantie nog steeds
haar data ter beschikking voor eender welk hergebruik, maar wil zij voor alle soorten hergebruik
een billijke vergoeding ontvangen.
4a. Gratis Open Data Licentie voor Niet-Commercieel Hergebruik: om te voldoen aan het principe
van open data, moet de data beschikbaar zijn onder minimale restricties voor zowel nietcommercieel als commercieel hergebruik. Eventueel kan wel een onderscheid gemaakt worden
tussen de vergoedingen, wanneer de instantie dit wenst.2 Voor commercieel hergebruik kan dan
een billijke vergoeding worden gevraagd, terwijl niet-commercieel hergebruik gratis wordt
gemaakt.3 Deze licentie betreft het gratis niet-commercieel hergebruik. Licentie 4b wordt dan
toepasselijk voor het commercieel gebruik.
4b. Open Data Licentie tegen Billijke Vergoeding voor Commercieel Hergebruik: wanneer een
onderscheid wordt gemaakt op basis van het commercieel karakter van het hergebruik voor het
vragen van een vergoeding, vormt deze licentie de tegenhanger van de Gratis Licentie voor NietCommercieel Hergebruik.
De licentiemodellen 4a en 4b moeten steeds in combinatie worden toegepast, zodat zij samen alle
soorten hergebruik vatten.

2

Zie de Handleiding bij de licentiemodellen voor meer uitleg.
Het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk, maar lijkt ons weinig waarschijnlijk. Daarom werd geen aparte
licentie voor niet-commercieel gebruik tegen een billijke vergoeding opgenomen.
3
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1 CC0 verklaring
“Op de data beschikbaar op deze website is een CC0-verklaring van toepassing.4 De volledige Engelse
tekst van deze verklaring vindt u op de website van Creative Commons. Hieronder vindt u een
Nederlandse samenvatting van de verklaring. De officiële versie van de licentie is de Engelse versie.
De instantie die een werk onder deze verklaring plaatst, heeft het werk in het publiek domein
geplaatst door het wereldwijd afstand doen van al haar rechten op het werk onder het auteursrecht,
met inbegrip van alle gerelateerde en naburige rechten, voor zover dit is toegelaten door de wet. U
kan het werk kopiëren, wijzigen, en openbaar maken, ook voor commerciële doeleinden, zonder het
vragen van toestemming.
De octrooirechten of merkenrechten van enig persoon, of de rechten van andere personen op het
werk of het gebruik ervan, zoals het recht op afbeelding of privacy worden op geen enkele manier
aangetast door de CC0 verklaring.
Tenzij expliciet aangegeven, geeft de instantie die dit werk onder een CC0 verklaring plaatst geen
enkele garantie over het werk, en wijst hij de aansprakelijkheid af voor elk gebruik van het werk,
binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving.
Wanneer u het werk gebruikt of citeert, mag u niet de indruk wekken dat het werk door de
rechthebbende wordt erkend of goedgekeurd.”
5

Toelichting met betrekking tot de geldigheid van de CC0 verklaring in België :
De Belgische auteurswetgeving stelt dat dat de morele rechten van de auteur in principe onvervreemdbaar zijn. Dit zijn: het
recht op vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren, het recht om het werk bekend te maken (het divulgatierecht),
en het recht op eerbied voor zijn werk (het recht op integriteit). Globale overdracht of afstand van deze rechten is niet
mogelijk. De auteur kan wel toestemmen om het werk anoniem of onder een pseudoniem bekend te maken, of het werk op
een bepaalde manier te wijzigen. De auteur blijft wel steeds het recht behouden om, niettegenstaande enige afstand, zich te
verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van zijn werk dan wel tegen enige andere aantasting
hiervan, die zijn eer of zijn reputatie kan schaden.
Een toepassing van de CC0 verklaring houdt in dat enkel het recht op vaderschap wordt afgestaan. De overige morele
rechten kunnen niet worden overgedragen. De CC0-verklaring voorziet uitdrukkelijk dat de auteursrechten worden
afgestaan voor zover dit wettelijk mogelijk is.
Het toepassen van de CC0 verklaring ontslaat de bestuursinstantie niet van haar verplichtingen inzake de kwaliteit van haar
data. Zij moet steeds de nodige datakwaliteit nastreven die nodig is om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken
waarvoor de data werd verzameld. Een rechter kan oordelen dat de productwetgeving van toepassing is op data-producten.
Productaansprakelijkheid kan niet ontweken worden via een bepaling in een licentie.
Zonder naamvermelding is de oorspronkelijke bron moeilijker direct vindbaar, maar het ontslaat de instantie niet om de
kwaliteit van de data te verzekeren. Schade die direct gelinkt kan worden aan de oorspronkelijke brondata kan aangerekend
worden aan de oorspronkelijke eigenaar van de data. Ook andere verplichtingen zoals openbaarheid van bestuur en het
archiefdecreet blijven onverminderd gelden.

4

Indien de CC0 verklaring enkel wordt gebruikt voor een specifieke dataset, wordt de eerste zin van de
verklaring vervangen door “Op [naam dataset] is een CC0-verklaring van toepassing”.
5
Zie ook punt 3.2 ‘geldigheid van de CC0-verklaring’ van de juridische nota bij de modellicenties
Licentiemodellen open data v1.1

5

2 Gratis Open Data Licentie
Licentie
Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van datasets in het bezit van een instantie
die als ‘open data’ gratis ter beschikking worden gesteld. Door het uitoefenen van de rechten
verleend in deze Licentie met betrekking tot de aangeboden dataset (het ‘product’), aanvaardt de
licentienemer de voorwaarden van de Licentie.
Artikel 1. Interpretatie
Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden,
dezelfde betekenis als in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van
overheidsinformatie.
Artikel 2. Definities
Product: bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever wordt ter beschikking
gesteld aan de licentienemer. Bestuursdocumenten die persoonsgegevens bevatten vallen niet onder
de definitie van product in deze licentie.
Licentiegever: de instantie zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende
het hergebruik van overheidsinformatie, die houder is van de intellectuele eigendomsrechten op het
product en die de bevoegdheid heeft om om de data onder deze licentie ter beschikking te stellen;
Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de
licentiegever het recht werd verleend om het Product te verspreiden en ter beschikking te stellen
voor hergebruik;
Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie
gebruiksrechten krijgt op het product.
Artikel 3. Voorwerp van de licentie
De licentienemer krijgt het niet-exclusieve, wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor
elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en
commercieel exploiteren van het product.
Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer
De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.
De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te
nemen zoals gespecifieerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de
licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product.
Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het
redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding
worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie
Vlaanderen v. 1.0”.
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De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij
verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt
of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.
De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te maken op de
geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke
bepaling.
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten
die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.
De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis
van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik
van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.
Artikel 6. Prijs
De toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product zijn gratis.
Artikel 7. Einde van de licentie
De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt automatisch beëindigd wanneer de licentienemer
de voorwaarden ervan niet naleeft.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van
de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor
andere doeleinden.
De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet
verantwoordelijk voor de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van
het hergebruik van het product onder de bepalingen van deze licentie.
Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure
Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie
moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en
Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden vastgelegd in het decreet betreffende
het hergebruik van overheidsinsformatie.
Informatie over de licentie
Deze licentie werd opgesteld door de Vlaamse overheid om het hergebruik van bestuursdocumenten
als open data te stimuleren. Zij is op dergelijke wijze ontworpen dat zij compatibel is met andere
open licenties die een naamsvermelding als voorwaarde bevatten, zoals de Engelse Open
Government Licence, de Franse Licence Ouverte, de Creative Commons Attribution licentie 3.0 of de
Open Data Commons Attribution licentie 1.0.
Licentiemodellen open data v1.1
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Dit is versie 1.0 van de Gratis Open Data Licentie. Wanneer de Vlaamse overheid dit nodig acht, kan
zij een nieuwe versie van de licentie aanbieden. De licentienemer kan echter de informatie die hij
onder deze licentie heeft verkregen blijven hergebruiken indien hij dat wenst.
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3 Open Data Licentie tegen Billijke Vergoeding
Licentie
Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van datasets in het bezit van een instantie
die als ‘open data’ ter beschikking worden gesteld tegen een billijke vergoeding. Door het uitoefenen
van de rechten verleend in deze Licentie met betrekking tot de aangeboden dataset (het ‘product’),
aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van de Licentie.
Artikel 1. Interpretatie
Tenzij andere vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze Licentie gebruikt worden,
dezelfde betekenis als in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van
overheidsinformatie.
Artikel 2. Definities
Product: bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever wordt ter beschikking
gesteld aan de licentienemer. Bestuursdocumenten die persoonsgegevens bevatten vallen niet onder
de definitie van product in deze licentie.
Licentiegever: de instantie zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende
het hergebruik van overheidsinformatie, die houder is van de intellectuele eigendomsrechten op het
product en die de bevoegdheid heeft om om de data onder deze licentie ter beschikking te stellen
Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de
licentiegever het recht werd verleend om het Product te verspreiden en ter beschikking te stellen
voor hergebruik;
Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie
gebruiksrechten krijgt op het product.
Artikel 3. Voorwerp van de licentie
De licentienemer krijgt het niet-exclusieve, wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor
elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en
commercieel exploiteren van het product.
Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer
De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.
De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te
nemen zoals gespecifieerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de
licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product.
Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het
redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding
worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Open Data Licentie tegen
Billijke Vergoeding Vlaanderen v. 1.0”.
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De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij
verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt
of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten
die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.
De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis
van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik
van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.
Artikel 6. Prijs
De licentienemer betaalt een billijke vergoeding voor de toegang tot, de verstrekking en het
hergebruik van het product, waarvan het bedrag en de betalingswijze duidelijk is aangegeven op de
website. De licentienemer krijgt toegang tot het product na de betaling van de vergoeding volgens de
richtlijnen aangegeven door de instantie.
Artikel 7. Einde van de licentie
De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt automatisch beëindigd wanneer de licentienemer
de voorwaarden ervan niet naleeft.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van
de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor
andere doeleinden.
De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet
verantwoordelijk voor de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van
het hergebruik van het product onder de bepalingen van deze licentie.
Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure
Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie
moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en
Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden vastgelegd in het decreet betreffende
het hergebruik van overheidsinsformatie.
Informatie over de licentie
Dit is versie 1.0 van de Open Data Licentie tegen Billijke Vergoeding. Wanneer de Vlaamse overheid
dit nodig acht, kan zij een nieuwe versie van de licentie aanbieden. De licentienemer kan echter de
informatie die hij onder deze licentie heeft verkregen blijven hergebruiken indien hij dat wenst.
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4a.

Gratis Open Data Licentie voor Niet-Commercieel Hergebruik

Licentie
Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van datasets in het bezit van een instantie
die als ‘open data’ gratis ter beschikking worden gesteld voor niet-commercieel hergebruik. Door het
uitoefenen van de rechten verleend in deze Licentie met betrekking tot de aangeboden dataset (het
‘product’), aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van de Licentie.
Artikel 1. Interpretatie
Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden,
dezelfde betekenis als in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van
overheidsinformatie.
Artikel 2. Definities
Product: bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever wordt ter beschikking
gesteld aan de licentienemer. Bestuursdocumenten die persoonsgegevens bevatten vallen niet onder
de definitie van product in deze licentie.
Licentiegever: de instantie zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende
het hergebruik van overheidsinformatie, die houder is van de intellectuele eigendomsrechten op het
product en die de bevoegdheid heeft om om de data onder deze licentie ter beschikking te stellen;
Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de
licentiegever het recht werd verleend om het Product te verspreiden en ter beschikking te stellen
voor hergebruik;
Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie
gebruiksrechten krijgt op het product.
Artikel 3. Voorwerp van de licentie
De licentienemer krijgt het niet-exclusieve, wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor
elk rechtmatig niet-commercieel doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven,
publiceren, en aanpassen van de data.
Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer
De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.
De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te
nemen zoals gespecifieerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de
licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product.
Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het
redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding
worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie voor
Niet-Commercieel Hergebruik Vlaanderen v. 1.0”.
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De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij
verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt
of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.
De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het product geen inbreuk te maken op de
geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke
bepaling.
De licentienemer verbindt zich ertoe het product niet te hergebruiken voor commerciële doeleinden
met enig winstoogmerk.
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten
die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.
De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis
van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik
van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.
Artikel 6. Prijs
De toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product zijn gratis.
Artikel 7. Einde van de licentie
De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt automatisch beëindigd wanneer de licentienemer
de voorwaarden ervan niet naleeft.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van
de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor
andere doeleinden.
De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet
verantwoordelijk voor de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van
het hergebruik van het product onder de bepalingen van deze licentie.
Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure
Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie
moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en
Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden vastgelegd in het decreet betreffende
het hergebruik van overheidsinsformatie.
Informatie over de licentie
Dit is versie 1.0 van de Gratis Open Data Licentie voor Niet-Commercieel Hergebruik. Wanneer de
Vlaamse overheid dit nodig acht, kan zij een nieuwe versie van de licentie aanbieden. De
licentienemer kan echter de informatie die hij onder deze licentie heeft verkregen blijven
Licentiemodellen open data v1.1
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hergebruiken indien hij dat wenst. Om alle soorten hergebruik toe te laten wordt deze licentie steeds
aangeboden in combinatie met de Open Data Licentie tegen Billijke Vergoeding voor Commercieel
Hergebruik.
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4b.

Open Data Licentie tegen Billijke Vergoeding voor Commercieel
Hergebruik

Licentie
Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van datasets in het bezit van een instantie
die als ‘open data’ ter beschikking worden gesteld voor commercieel gebruik tegen een billijke
vergoeding. Door het uitoefenen van de rechten verleend in deze Licentie met betrekking tot de
aangeboden dataset (het ‘product’), aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van de Licentie.
Artikel 1. Interpretatie
Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden,
dezelfde betekenis als in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van
overheidsinformatie.
Artikel 2. Definities
Product: bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever wordt ter beschikking
gesteld aan de licentienemer. Bestuursdocumenten die persoonsgegevens bevatten vallen niet onder
de definitie van product in deze licentie.
Licentiegever: de instantie zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende
het hergebruik van overheidsinformatie, die houder is van de intellectuele eigendomsrechten op het
product en die de bevoegdheid heeft om om de data onder deze licentie ter beschikking te stellen;
Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de
licentiegever het recht werd verleend om het Product te verspreiden en ter beschikking te stellen
voor hergebruik;
Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie
gebruiksrechten krijgt op het product.
Artikel 3. Voorwerp van de licentie
De licentienemer krijgt het niet-exclusieve, wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor
elk rechtmatig commercieel of niet-commercieel doeleinde, met inbegrip van het reproduceren,
doorgeven, publiceren, aanpassen en commercieel exploiteren van de data.
Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer
De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.
De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te
nemen zoals gespecifieerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de
licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product.
Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het
redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding
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worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Open Data Licentie tegen
Billijke Vergoeding voor Commercieel Hergebruik Vlaanderen v. 1.0”.
De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij
verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt
of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.
De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het product geen inbreuk te maken op de
geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke
bepaling.
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten
die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.
De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis
van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik
van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.
Artikel 6. Prijs
De licentienemer betaalt een billijke vergoeding voor de toegang tot, de verstrekking en het
hergebruik van het product, waarvan het bedrag en de betalingswijze duidelijk is aangegeven op de
website. De licentienemer krijgt toegang tot het product na de betaling van de vergoeding volgens de
richtlijnen aangegeven door de instantie.
Artikel 7. Einde van de licentie
De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt automatisch beëindigd wanneer de licentienemer
de voorwaarden ervan niet naleeft.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van
de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor
andere doeleinden.
De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet
verantwoordelijk voor de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van
het hergebruik van het product onder de bepalingen van deze licentie.
Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure
Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie
moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en
Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden vastgelegd in het decreet betreffende
het hergebruik van overheidsinsformatie.
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Informatie over de licentie
Dit is versie 1.0 van de Open Data Licentie tegen Billijke Vergoeding voor Commercieel Hergebruik.
Wanneer de Vlaamse overheid dit nodig acht, kan zij een nieuwe versie van de licentie aanbieden. De
licentienemer kan echter de informatie die hij onder deze licentie heeft verkregen blijven
hergebruiken indien hij dat wenst. Om alle soorten hergebruik toe te laten wordt deze licentie steeds
aangeboden in combinatie met de Gratis Open Data Licentie voor Niet-Commercieel Hergebruik.
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