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Standaardlicentie: vademecum 

Leidraad bij het opstellen van een licentie voor hergebruik van overheidsgegevens  

De partijen bij de overeenkomst  

De partijen bij de licentieovereenkomst worden vertegenwoordigd door natuurlijke personen die de licentie 

ondertekenen. Vergewis je ervan dat deze personen wel degelijk handelingsbekwaamheid hebben om een verbintenis 

aan te gaan (bijvoorbeeld bevoegdheidsoverdracht).  

Hieronder vind je een model waarin de partijen bij de overeenkomst worden aangeduid (producent en hergebruiker). 

Dezelfde terminologie wordt gebruikt – producent en hergebruiker - om de samenhang te verzekeren tussen dit model 

en de open licentie op pagina 2.  

Tussen de "producent"  

[De FOD], gevestigd te [………], vertegenwoordigd door [………], in de hoedanigheid van [………], 

En de "hergebruiker":  

De organisatie [………], rechtsvorm [………], met een kapitaal van [………] euro, geregistreerd bij de 

Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer [………], met maatschappelijke zetel te [………], 

vertegenwoordigd door [………], in de hoedanigheid van [………],  

of  

De instelling [………], rechtsvorm [………], met maatschappelijke zetel te [………], vertegenwoordigd door 

[………], in de hoedanigheid van [………],  

of  

Mevrouw, de heer, wonende te [………].  

 

De volgende paragrafen kunnen in de vorm van artikels worden opgenomen.  

Definities  

De termen die in de licentie worden gebruikt, hebben voor de partijen de volgende definities. Ze kunnen aan het begin 

van de overeenkomst in een artikel worden opgenomen om de rechtszekerheid te garanderen (het akkoord van de 

contractanten verkrijgen over de gebruikte termen en de gewenste betekenis). Aan het einde van dit document vind je 

een glossarium.  

 Producent: overheid in de zin van de wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, 

die de intellectuele eigendomsrechten bezit op het product (informatie) en de bevoegdheid heeft om het 

product (de informatie) onder deze licentie beschikbaar te stellen.  

 Hergebruik (hergebruiker): het gebruik van bestuursdocumenten waarover de overheden beschikken, voor 

commerciële of niet-commerciële doeleinden andere dan het oorspronkelijke doel van het vervullen van 

openbare taken waarvoor de bestuursdocumenten zijn geproduceerd.  

 Informatie: product in de zin van gegevens, bestuursdocument dat beschermd is door het auteursrecht en 

de sui generis-wet ter bescherming van databanken.  

 De term “overheidsgegevens” verwijst naar de overheidsinformatie, het voorwerp van de Licentie.  

 Licentie verwijst naar dit document. Het is een document uitgaande van een overheid dat tot doel heeft de 

voorwaarden voor hergebruik voor beide partijen, de licentieverlenende overheid en de licentiehouder, vast 

te leggen.  
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Voorwerp van de Licentie  

Het voorwerp van de licentie bestaat uit alle rechten en verplichtingen die door de licentie moeten ontstaan.  

In de Licentie moeten de voorwaarden zijn bepaald voor het hergebruik door de hergebruiker van de gegevens die ter 

beschikking zijn gesteld, en moeten de tegenprestaties zijn vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de betaling van een 

retributie.  

De exploitatievoorwaarden voor de rechten van de producent moeten in een artikel worden gedefinieerd. 

Rechten verleend aan de hergebruiker 

De Licentie verleent aan de hergebruiker een persoonlijk en niet-exclusief recht om de informatie te hergebruiken, voor 

de doeleinden gedefinieerd in artikel X. Er moet worden gepreciseerd of de hergebruiker zijn recht al dan niet mag 

overdragen, met de voorafgaande toestemming van de producent. 

De Licentie machtigt de hergebruiker om de informatie voor onbepaalde tijd of, integendeel, gedurende een bepaalde 

periode te benutten. Over die periode kan een regeling worden getroffen. 

Aard en kenmerken van de gegevens 

De aard en de kenmerken van de gegevens moeten worden gepreciseerd. Ontvangt de hergebruiker slechts één versie 

of ook latere bijwerkingen (aflopende of voortdurende overeenkomst)? 

Voorbeeld: de overheid bezorgt de hergebruiker de hierna gepreciseerde informatie, als zodanig, zoals ze in 

het bezit is van de producent in het kader van zijn opdracht. 

Benaming 

Beschrijving van de inhoud 

Bron  

Aanmaakdatum of laatste bewerkingsdatum  

Organisatie- en presentatiewijze  

Andere kenmerken 

Doeleinden van het hergebruik  

Om de controle over de gegevens en de benutting ervan te behouden, heeft de producent er alle belang bij een artikel 

te voorzien met betrekking tot het doeleinde van het hergebruik. Dat doeleinde moet een antwoord geven op de 

volgende vraag: waartoe dient dit hergebruik? De producent moet het hergebruik beperken tot dit doeleinde. Hij kan 

voorzien in een machtiging of een andere licentie bij een nieuw doeleinde. 

Voorbeeld: 

Gebruik (intern of extern) 

Doeleinde van het hergebruik  

Modaliteiten voor de overdracht van de informatie  

De producent preciseert hier de technische modaliteiten voor de levering van de gegevens. Gaat het om een eenmalige 

levering? Of zijn er bijwerkingen voorzien in de licentie? Hoe vaak? 

Voorbeeld met een clausule tot vrijstelling van aansprakelijkheid: 
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Formaat en technische modaliteiten (CD-ROM / CSV) 

Plaats van levering  

Leveringsfrequentie 

Indicatieve termijn voor de terbeschikkingstelling (vanaf de ondertekening van de Licentie) 

[behoudens de beschikbaarheid van de gegevens en onverminderd overmacht, staking of sociale onrust, een externe 

gebeurtenis die kortstondig de voortzetting van de dienst verhindert of alle van de wil van de overheid onafhankelijke 

omstandigheden of gebeurtenissen die ondanks alle mogelijke, redelijke inspanningen niet kunnen worden vermeden, zoals 

technische storingen. In deze gevallen kan de overheid niet aansprakelijk worden gesteld]. 

Rechten en plichten van de hergebruiker 

De rechten en plichten van de hergebruiker kunnen best worden gepreciseerd.  

Voorbeeld: 

De hergebruiker verbindt zich ertoe, zonder beperking of voorbehoud, om de licentie en de van kracht zijnde reglementering 

na te leven. De hergebruiker onthoudt zich van elk gebruik dat indruist tegen de wetten en reglementen of dat de openbare 

orde schaadt. 

De hergebruiker mag de informatie niet gebruiken voor een ander doeleinde dan dat waarin voorzien is in artikel X. Elk ander 

hergebruik moet het voorwerp uitmaken van een nieuwe licentie voor hergebruik. 

Bovenstaande alinea’s zijn des te duidelijker als ze gepaard gaan met een nauwkeurige definitie van het 

doeleinde van het hergebruik. 

De hergebruiker is verantwoordelijk voor de uitvoering van de plichten die hij aan derden toevertrouwt, alsof hij ze zelf 

uitvoerde. 

Of: 

De hergebruiker mag het recht om de informatie als zodanig te hergebruiken niet overdragen aan derden bij de licentie. Hij 

moet daarvoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de producent. (antwoordtermijn en beroepsmogelijkheden in geval van 

weigering voorzien als hij zijn aanvraag aangetekend indient). 

De licentie draagt in geen enkel geval de eigendom van de informatie over aan de hergebruiker. 

In het kader van het hergebruik van de informatie verbindt de hergebruiker zich ertoe zowel de bron als de datum van 

bijwerking van de informatie te vermelden, zonder dat dit kan worden geïnterpreteerd als enige garantie vanwege de 

overheid/producent. 

De hergebruiker verbindt zich ertoe de informatie niet onjuist weer te geven of de betekenis ervan te verdraaien. 

Hij ziet er in het bijzonder op toe dat de inhoud en de draagwijdte van de informatie niet verandert door herverwerking 

(aanpassingen aan de gegevens, invoegen van opmerkingen zonder dat deze duidelijk kunnen worden onderscheiden van 

de inhoud van de producent, woordafbrekingen waardoor de betekenis van de tekst of de gegevens verandert). 

De hergebruiker verbindt zich ertoe de in artikel X gedefinieerde intellectuele eigendomsrechten na te leven. 

De hergebruiker zorgt, in voorkomend geval, zelf voor de in te zetten middelen om zijn informaticasystemen af te stemmen 

op het formaat van de informatie. 

De hergebruiker moet de producent inlichten over onjuiste, ontbrekende of onregelmatige gegevens. 

De hierboven vermelde plichten blijven van toepassing tijdens de hele periode van hergebruik van de informatie. 

Rechten en plichten van de producent 

De rechten en plichten van de producent moeten duidelijk gedefinieerd zijn. 

Voorbeeld: 

De producent garandeert dat de informatie geen intellectuele-eigendomsrechten van derden bevat. De eventuele 
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intellectuele-eigendomsrechten van de producent op documenten die informatie bevatten, staan het vrije gebruik van de 

informatie niet in de weg. 

Wanneer de producent over intellectuele-eigendomsrechten beschikt op documenten die informatie bevatten, dan staat hij 

het hergebruik ervan niet-exclusief toe, kosteloos of tegen betaling, wereldwijd, aan de hergebruiker, die deze informatie op 

eender welke wijze mag gebruiken overeenkomstig de vrijheden en voorwaarden bepaald in onderhavige licentie en 

overeenkomstig de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. 

Er kan worden voorzien in een clausule tot vrijstelling van aansprakelijkheid: 

De producent levert de gegevens als dusdanig. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de 

gegevens of voor foute, onregelmatige of gebrekkige gegevens. 

Het is mogelijk dat er een verwijzing moet worden toegevoegd wat de privacybescherming betreft: 

De producent verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. De persoonsgegevens moeten anoniem zijn. 

Prijs 

Als onderhavige overeenkomst voorziet in een vergoeding, dan moet er een artikel worden ingevoegd met 

betrekking tot de prijs, de betaling van de prijs, eventuele betaalachterstand (de berekening en indexering ervan 

kunnen in een bijlage worden toegevoegd). 

Voorbeeld: 

De hergebruiker betaalt een vergoeding die jaarlijks of trimestrieel moet worden gestort op het rekeningnummer vermeld op 

de factuur. 

In geval van niet-betaling zijn er verwijlinteresten verschuldigd. 

Duur van de overeenkomst 

De duur van de overeenkomst moet zijn aangegeven. Het is ook mogelijk te voorzien in de vernieuwing of verlenging 

ervan. 

 Ze neemt van rechtswege een einde bij afloop ervan. 

De producent kan eenzijdig een einde stellen aan de overeenkomst zonder recht te geven op een vergoeding indien de 

hergebruiker een of meerdere voorwaarden uit de licentie niet naleeft. 

Geschil 

Onderhavige licentie is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Er kan een beroep worden ingesteld bij de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (CTB) tegen onder 

andere een beslissing tot intrekking van de licentie, alsook in geval van niet-naleving van een of meerdere clausules 

van de licentie. 

Het beroep moet bij de CTB worden ingediend binnen een termijn van 60 dagen vanaf hetzij de bekendmaking van de 

beslissing, hetzij de vaststelling van het of de gebreken. 

Elk ander geschil met betrekking tot de licentie valt onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbank van het 

arrondissement [………]. 

Overeenkomstig artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek moet de licentie worden opgesteld in evenveel originele 

exemplaren als er partijen met een verschillend belang zijn. Eén origineel exemplaar volstaat voor al wie hetzelfde 

belang heeft. Elk origineel exemplaar moet worden getekend en moet vermelden hoeveel originele exemplaren werden 

opgemaakt. 


