WETTELIJKE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN
DE OVERSTROMINGSKAARTEN VAN HET
GEOPORTAL VAN LEEFMILIEU BRUSSEL
Door de kaarten van de gebieden met overstromingsgevaar en overstromingsrisico te raadplegen via dit
geoportaal, 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 goedgekeurd krachtens artikel 6 van
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 over 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 moet worden goedgekeurd voor 22
december 2015.

•

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 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.

•

Leefmilieu Brussel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de kaarten die door zijn diensten zijn
opgesteld, en dit conform de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

•

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

•

Het gebruik van deze kaarten is toegestaan voor privédoeleinden of in het kader van opdrachten van
openbare dienstverlening op voorwaarde dat de datum van laatste update wordt vermeld en dat
Leefmilieu Brussel wordt vermeld als bron. Deze vermelding van auteurschap mag geen officieel karakter
verlenen aan het hergebruik van de informatie, en mag geen erkenning van of instemming door de
authentieke bron of door om het even welke andere overheidsinstantie suggereren.

•

Leefmilieu Brussel behoudt zich het recht voor een verzoek om gegevens/informatie te weigeren, op
voorwaarde dat dit wordt verantwoordt door een van de motieven die zijn opgesomd onder artikel 11
van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu‐informatie en tot informatie
betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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