WETTELIJKE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN
DE OVERSTROMINGSKAARTEN VAN
LEEFMILIEU BRUSSEL
Door de kaarten van de gebieden met overstromingsgevaar en overstromingsrisico te raadplegen
via de geodata diensten, aanvaardt u de toegangs‐ en gebruiksvoorwaarden van de wettelijke
bepalingen van de website van Leefmilieu Brussel: www.leefmilieubrussel.be.
Deze
voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn vanaf het moment waarop u toegang krijgt tot de
kaarten.

Leefmilieu Brussel vestigt bovendien uw aandacht op de volgende punten:


De overstromingsgevaar‐ en overstromingsrisicokaarten die werden opgesteld
overeenkomstig aan artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 24 september 2010 over de beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s hebben
geen wetgevende waarde en hebben slechts indicatieve draagwijdte. Ze vormen in de
eerste plaats een hulpmiddel voor de besluitvorming en een werkbasis voor de opstelling
van het toekomstige Overstromingsrisicobeheerplan (ORBP), dat geïntegreerd is in het
Waterbeheerplan voor de periode 2022-2027.



In de huidige staat van de Brusselse reglementering geven deze kaarten alleen maar een
bestaande of voorspelbare toestand weer. Ze hebben geen autonome rechtsgevolgen of
gevolgen die verband houden met het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening
(BWRO) en de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.



Leefmilieu Brussel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de kaarten die door
zijn diensten zijn opgesteld, en dit conform de wet van 19 april 2014 houdende de
invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en
houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van
hetzelfde Wetboek.



Leefmilieu Brussel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van
eventuele fouten die voortvloeien uit het gebruik van de gegevens door derden (ongepast
gebruik, verkeerde interpretatie...).



Het hergebruik van deze kaarten is toegestaan met inachtneming van de ordonnantie 27
oktober 2016 ertoe strekkende een opendatabeleid uit te stippelen en houdende
omzetting van de Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26
juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Leefmilieu
Brussel behoudt zich het recht voor om bepaalde voorwaarden op te leggen naargelang
het hergebruik in overeenstemming is met voornoemde ordonnantie.



Zonder afbreuk te doen aan het opendatabeleid dat door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wordt voorgestaan, behoudt Leefmilieu Brussel zich het recht voor een verzoek
te weigeren van milieugegevens / informatie of van een administratief document dat voor
de opstelling van deze kaarten is gebuikt, indien dit gerechtvaardigd is op basis van een
van de voorwaarden die zijn opgesomd in artikel 19 van de ordonnantie van 16 mei 2019
betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.
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