/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen
Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - IV, toestand
01/01/2017
Voor taken van algemeen belang - GDI-Vlaanderen deelnemers
De gebruiker verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden m.b.t. het gebruik en de
verspreiding van de gegevens:
-

-

-

Elke deelnemer aan GDI-Vlaanderen heeft toegang tot de gegevensbron die toegevoegd is
aan de GDI, en mag deze gebruiken voor zijn taken van algemeen belang. Op deze
toegang en dit gebruik zijn de voorwaarden van toepassing, bepaald in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 10 september 2010, tot bepaling van de nadere regels voor de
toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische
gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.
Deze toegang en gebruik zijn kosteloos en van onbepaalde duur.
De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd.
Door de toegang tot of het gebruik van de gegevensbron verbindt de deelnemer er zich toe
deze voorwaarden na te leven.
De deelnemer is verplicht elk onrechtmatig gebruik van de gegevensbron te vermijden en
adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen om
onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van de gegevensbron te voorkomen,
voor zover die toegang of dit gebruik onder de controle van de deelnemer staat. De
deelnemer is verplicht het AGIV, en indien toepasselijk de eigenaar en/of de beheerder van
de gegevensbron te vrijwaren voor aanspraken van anderen, voortvloeiend uit of verband
houdend met de al dan niet onrechtmatige wijze waarop hij de gegevensbron gebruikt. De
deelnemer dient zich te onthouden van het stellen van onrechtmatige handelingen die de
beschikbaarheid van de gegevensbron hinderen, en zich onthouden van elk gebruik van de
gegevensbron op een wijze die als doel of gevolg heeft schade te berokkenen aan de
AGIV en indien toepasselijk de eigenaar en/of de beheerder ervan.
De deelnemer moet vastgestelde fouten in de gegevensbron onverwijld melden aan de
eigenaar, de beheerder of, indien toepasselijk, het AGIV.
Bronvermelding dient te gebeuren als volgt: Als de gegevens worden geprint, moet de
volgende copyrighttekst worden aangebracht: "© (datum) Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of
verspreid en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of onder
welke andere vorm of op welke andere wijze ook, met technieken die thans bestaan of die
in de toekomst zullen worden ontwikkeld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie". De gebruiker zal in alle
publicaties, rapporten, verslagen en kaartmateriaal waarin melding wordt gemaakt van de
gegevens refereren naar de AAPD en hierbij haar gegevensbron specifiëren alsmede de
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datum van de dag waarop deze bron werd geconsulteerd.
Behoudens andersluidende wettelijke of contractuele bepalingen, gebruikt de deelnemer
de gegevensbron op eigen risico, en zonder enige garantie met betrekking tot feitelijke
juistheid, volledigheid of doelmatigheid. Behoudens dergelijke andersluidende bepalingen
kunnen het AGIV, en indien toepasselijk de eigenaar en/of de beheerder, evenmin
aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge of naar aanleiding van de toegang
of het gebruik van de gegevensbron.
Indien de deelnemer de uitvoering van zijn taak van algemeen belang geheel of
gedeeltelijk opdraagt aan een derde partij, krijgt deze opdrachtnemer toegang tot de
gegevensbron en kan hij deze gebruiken voor de uitvoering van de taak van algemeen
belang die hem is toevertrouwd, mits hij de bepalingen van deze licentie naleeft. De
deelnemer neemt in dat geval alle adequate en afdoende maatregelen om te voorkomen
dat buiten de grenzen van de taak van algemeen belang die hem is toevertrouwd de
opdrachtnemer toegang heeft tot de gegevensbron of deze kan gebruiken. Bij de aanvang
van de opdracht stelt de deelnemer de Opdrachtnemer op de hoogte van de bepalingen
van deze licentie.
Indien de gegevensbron persoonsgegevens bevat zoals gedefinieerd door de Wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, zal de deelnemer, en indien toepasselijk de
opdrachtnemer, de gegevens behandelen in overeenstemming met de bepalingen van
deze wet.
De gegevens mogen niet worden gelinkt met persoonlijke of fiscale gegevens uit andere
databanken, zodat mogelijks afbreuk zou kunnen worden gedaan aan rechts op privacy
van de eigenaars of aan de geheimhouding opgelegd door de belastingwetten.
De deelnemer moet de integriteit van de kadastrale benaming en van de perceelsvomring
bewaren.
De deelnemer heeft niet het recht de gegevens, rechtstreeks of onrechtstreeks, in welke
vorm dan ook, te commercialiseren.
De AAPD kan de deelnemer verzoeken het gebruik van de gegevens te rechtvaardigen en
met name te motiveren dat de beginselen van finaliteit en proportionaliteit werden
gerespecteerd.
Alleen de AAPD is bevoegd om kadastrale uittreksels en afschriften uit de kadastrale
bescheiden af te leveren.
Het gebruik van de gegevensbron is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die van
kracht zijn op het moment van het gebruik door de deelnemer, zoals die worden
bekendgemaakt via de website van AGIV.

Voor taken van GRB heffingsplichtigen
De gebruiker verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden m.b.t. het gebruik en de
verspreiding van de gegevens:
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De gebruiker verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden m.b.t. het gebruik en
de verspreiding van de gegevens:
De gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.
De gegevens mogen door de gebruiker enkel gebruikt worden in het kader van netbeheer.
De AAPD kan de rechtspersoon verzoeken het gebruik van de gegevens te rechtvaardigen
en met name te motiveren dat de beginselen van finaliteit en proportionaliteit werden
gerespecteerd.
De ondertekende instelling aanvaardt, door het eerste gebruik ervan, deze
gebruiksvoorwaarden.
Deze gegevens mogen niet worden verspreid of ter beschikking gesteld van derden,
andere dan degene die voor de instelling een opdracht uitvoeren en dit voor de duur van
deze opdracht. In dat geval moet aan deze derden eveneens worden meegedeeld dat de
gegevens eigendom zijn van de AAPD en dat de AAPD geniet van de intellectuele rechten.
De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. De gebruiker dient bij elk gebruik, waarbij
de informatie uit de dataset wordt gevisualiseerd, de bronvermelding op te nemen, in de
vorm zoals voorgeschreven door AADP.
Kopieën van deze gegevens mogen door de gebruiker enkel als intern werkdocument
worden aangewend.
Alleen de AAPD is bevoegd om kadastrale uittreksels en afschriften uit de kadastrale
bescheiden af te leveren.
De gebruiker heeft niet het recht de gegevens, rechtstreeks of onrechtstreeks, in welke
vorm dan ook, te commercialiseren.
De AAPD is niet aansprakelijk voor eventuele schade dewelke de gebruiker of derden
zouden lijden ten gevolge van, of naar aanleiding van, het gebruik van deze gegevens. De
AAPD garandeert niet de juridische en feitelijke juistheid van de gegevens. De gebruiker
bepaalt zelf de waarde die hij eraan geeft. Deze cartografische gegevens mogen niet
worden gelinkt met persoonlijke of fiscale gegevens uit andere databanken, zodat
mogelijks afbreuk zou kunnen worden gedaan aan recht op privacy van de eigenaars, aan
de geheimhouding opgelegd door de belastingwetten of aan de voormelde auteursrechten
en intellectuele rechten.
Als de gebruiker fouten in de gegevens vaststelt, dient hij/zij die mee te delen aan de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, met het oog op de verbetering
ervan. De eventuele fouten mogen uitsluitend worden verbeterd door de AAPD.
Als deze gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd, kan de AAPD, in overleg met het
AGIV, het gebruik van het digitaal kadastraal percelenplan beëindigen.
De integriteit van de kadastrale benaming en van de perceelsvorming moeten worden
bewaard. Eigenaar: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).
Klanten van CADMAP krijgen via deze dataset gratis toegang tot de WSCAPAKEY.
Hiervoor dienen ze zich te registreren bij het AGIV (www.agiv.be) en toegang aanvragen.
Meer informatie op http://www.agiv.be/gis/diensten/?artid=921.
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