
OPEN LICENTIE

OPEN LICENCE

U  mag  de  door  de  «  Producent  »  beschikbaar  gestelde  «  Informatie »  hergebruiken  met 
inachtneming  van  de  vrijheden  en  voorwaarden  die  in  voorliggende  licentie  zijn  vastgelegd.

Hergebruik van de krachtens deze licentie verspreide Informatie

De « Producent » verleent de « Hergebruiker » het persoonlijke, niet-exclusieve en gratis recht 
om  de  onder  deze  licentie  vallende  «  Informatie  »  wereldwijd  en  voor  onbeperkte  duur  te 
hergebruiken met inachtneming van de hieronder vastgelegde vrijheden en voorwaarden.

Het staat u vrij de « Informatie » te hergebruiken:

• Reproduceren, kopiëren, publiceren en doorgeven van de « Informatie »;
• Verspreiden en opnieuw distribueren van de « Informatie »;
• Aanpassen, wijzigen, extraheren en bewerken op basis van de « Informatie »,
inzonderheid om « afgeleide Informatie » te maken;
•  Exploiteren  van  de  «  Informatie  »  voor  commerciële  doeleinden,  bijvoorbeeld  door  die  te 
combineren met andere « Informatie », of door die op te nemen in uw eigen product of applicatie.

Onder voorbehoud dat:

• Het auteurschap van de « Informatie » wordt vermeld: de bron van de « Informatie » (minstens 
de naam van de « Producent » en de laatste updatedatum ervan.

De «  Hergebruiker  »  mag zich  inzonderheid  kwijten  van  deze voorwaarde door één of  meer 
hyperlinks (URL's) op te geven die doorverwijzen naar de « Informatie » en door te waarborgen 
dat het auteurschap ervan daadwerkelijk vermeld wordt.

Deze vermelding van auteurschap mag geen officieel karakter aan het hergebruik van

de « Informatie » verlenen, noch de indruk wekken van enigerlei erkenning van of instemming 
met de « Hergebruiker » of diens hergebruik door de « Producent » of door enig ander 
publiekrechtelijk lichaam.
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Aansprakelijkheid

De informatie wordt beschikbaar gesteld zoals deze werd geproduceerd of ontvangen door de 
producent en dit zonder enige andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie dan deze waarin 
voorliggende licentie voorziet.
De « Producent » garandeert dat de « Informatie » gratis ter beschikking wordt gesteld met 
inachtneming van de vrijheden en voorwaarden die in voorliggende licentie zijn vastgelegd. Hij 
kan niet garanderen dat de « Informatie » vrij is van eventuele fouten of onregelmatigheden. Hij 
geeft  evenmin  de  garantie  dat  de  «  Informatie  »  doorlopend  wordt  verstrekt.  Hij  kan  niet 
aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei verlies nadeel of schade, van welke aard dan ook, 
welke als gevolg van het hergebruik aan derden wordt toegebracht.
De «Hergebruiker» is zich bewust van het feit dat de «Producent» te allen tijde en om welke 
reden ook het recht heeft om, ofwel de hergebruiksvoorwaarden zoals in voorliggende licentie 
vastgelegd te wijzigen, een einde te maken aan de productie ervan dan wel de inhoud en de 
updatefrequentie ervan te wijzigen, zonder dat de «Hergebruiker» op enige schadevergoeding 
aanspraak kan maken.
De «  Hergebruiker  »  is  als  enige  aansprakelijk  voor  het  hergebruik  van  de  «  Informatie  ». 
Hergebruik wordt toegestaan onder voorwaarde niets aan de openbare informatie te veranderen, 
noch de betekenis ervan te vertekenen. Met name mag hergebruik derden niet misleiden ten 
aanzien van de inhoud, de bron en de updatedatum van de « Informatie ».

Intellectuele eigendomsrechten

De « Producent » garandeert dat de « Informatie » geen intellectuele eigendomsrechten bevat die 
bij derden berusten.
Eventuele « Intellectuele eigendomsrechten » die de « Producent » bezit op documenten die de « 
Informatie » bevatten, vormen geen beletsel voor het vrije hergebruik van de « Informatie ». 
Indien de « Producent » « Intellectuele eigendomsrechten » bezit op de documenten die de « 
Informatie » bevatten, draagt hij die op niet-exclusieve wijze, om niet, voor de hele wereld en 
voor de volledige duur van de « Intellectuele eigendomsrechten » over aan de « Hergebruiker » 
die daar elk gebruik van kan maken met inachtneming van de vrijheden en voorwaarden die in 
voorliggende licentie zijn vastgelegd.

Verenigbaarheid van voorliggende licentie

Ter  vereenvoudiging  van het  hergebruik  van  de «  Informatie  »  is  deze  licentie  opgevat  om 
verenigbaar te zijn met elke vrije licentie waarbij de vermelding van auteurschap als minimumeis 
is voorgeschreven. Zij is inzonderheid verenigbaar met de licenties « Open Government Licence » 
(OGL)  van  het  Verenigd  Koninkrijk,  «  Creative  Commons Attribution  2.0  »  (CC-BY 2.0)  van 
Creative Commons en « Open Data Commons Attribution » (ODC-BY) van de Open Knowledge 
Foundation.

Toepasselijk recht

Op voorliggende licentie is Belgisch recht van toepassing.
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Definities

Intellectuele eigendomsrechten
Hieronder verstaat men het auteursrecht, de naburige rechten en het sui generis recht op de 
databanken als zodanig gedefinieerd in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en 
de naburige rechten en in de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht 
van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Informatie
Gegevens  of  informatie  die  voor  hergebruik  worden  aangevoerd  met  inachtneming  van  de 
vrijheden en voorwaarden van voorliggende licentie.

Afgeleide informatie
Nieuwe  gegevens  of  informatie  die  hetzij  rechtstreeks  werden  aangemaakt  op  basis  van  « 
Informatie », hetzij door « Informatie » te combineren met andere gegevens en informatie die 
niet onder deze licentie vallen.

Producent 
De entiteit die de « Informatie » produceert en ontsluit voor hergebruik met inachtneming van de 
vrijheden en voorwaarden waarin voorliggende licentie voorziet.

Hergebruiker 
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de « Informatie » hergebruikt met inachtneming van de 
vrijheden en voorwaarden van voorliggende licentie.

OVER DE OPEN LICENTIE

In het kader van hun opdrachten van openbare dienst produceren of ontvangen de gewestelijke besturen  

overheidsinformatie die elke natuurlijke of rechtspersoon kan hergebruiken voor andere doeleinden dan die  

van de opdrachten van openbare dienst.

De Open Licentie beoogt het vrije en gratis hergebruik van deze overheidsinformatie te bevorderen, zoals 

gedefinieerd in artikel 2 en 3 van de ordonnantie van 6 maart 2008 houdende omzetting van de Richtlijn  

2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van  

overheidsinformatie.

Worden niet  beschouwd  als  overheidsinformatie  in  de   zin  van de  ordonnantie  van  6  maart  2008  de 
informatie die is opgenomen in bestuursdocumenten waarvan de verstrekking niet tot de opdrachten van 

openbare  dienst  van de  betrokken overheid  behoort;  die  welke  is  opgenomen  in bestuursdocumenten 

waarvan  de  intellectuele  eigendomsrechten  bij  derden  berusten,  die  welke  is  opgenomen  in  de  

bestuursdocumenten  waartoe  de  toegang  is  uitgesloten  op  basis  van  de  geldende  regelingen  inzake  

toegang, onder meer wegens (de bescherming van de staatsveiligheid, defensie of openbare veiligheid, de  

vertrouwelijkheid van statistische of commerciële gegevens, gebrek aan persoonlijk belang wanneer voor de  
toegang tot een bestuursdocument een persoonlijk belang moet worden aangetoond). 

Evenmin als herbruikbare overheidsinformatie wordt beschouwd die welke persoonsgegevens bevat, tenzij  

de overheid die informatie anoniem heeft gemaakt (artikel 4 van de bovengenoemde ordonnantie), en die  

welke staat in bestuursdocumenten die onvoorwaardelijk ter beschikking gesteld worden door een overheid.

OPEN LICENTIE
OPEN LICENCE

25/09/13 3/4



‐‐‐‐Deze licentie werd opgesteld op basis van de open licentie  Etalab, opdracht onder de 
bevoegdheid  van  de  Franse  Eerste  Minister  belast  met  de  ontsluiting  van 
overheidsgegevens  en  de  ontwikkeling  van  het  Franse  Open  Data  platform  (met 
toestemming van Etalab).

www.etalab.gouv.fr

http://www.etalab.gouv.fr/article-etalab-publie-la-licence-ouverte-open-licence-86708897.html 
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