
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/15448]

21 NOVEMBER 2019. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 okto-
ber 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de
ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en
organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator;

Gelet op de ordonnantie van 29 juli 2015 houdende de oprichting van
het Brussels Planningsbureau, in bijzonder zijn artikel 4;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Regering, gewijzigd door de
besluiten van 16 maart 2001 en 29 november 2001, van 30 maart, 15 juni,
13 juli en 19 oktober 2006, van 19 juli 2007, van 22 mei 2008 en van
30 juni 2011;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gewijzigd door het besluit van
22 december 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
3 juli 2017;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de
Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor
ruimtelijke informatie;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 19 mei 1994 betreffende de opdracht van promotie, van distributie
en dienstverleningen aan de gebruikers van het Brussels UrbIS (R C)
product door het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 4 juli 1996 ter uitbreiding van de opdrachten en de diensten van het
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest en voor de
vaststelling van de nieuwe tarifering van de aangeboden diensten, in
het kader van de promotie, de distributie en dienstverlening aan de
gebruikers van het product Brussels UrbIS (R C);

Overwegende het advies van de Raad voor het Leefmilieu van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 14 september 2017;

Overwegende het advies van de Economische en Sociale Raad voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 september 2017;

Overwegende het advies van de Commissie voor de Bescherming
van de persoonlijke levensfeer, gegeven op 11 october 2017;

Overwegende het advies van de Raad van Staat gegeven op
2 april 2019;

Op voorstel van Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing,
Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken
van gewestelijk Belang;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 — Algemeen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° de ordonnantie : de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende
de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

2° het samenwerkingsakkoord : het samenwerkingsakkoord van
2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van
een infrastructuur voor ruimtelijke informatie;
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3° het GeoBru-comité : het comité dat bedoeld wordt in artikel 18 van
de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke infor-
matie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

4° de referentiegegevens : authentieke gegevens zoals vermeld op
artikel 2 6° van de ordonnantie van 8 mei 2014.

HOOFDSTUK 2 — Oprichting en onderhoud van het Brusselse portaal voor
de verspreiding van ruimtelijke informatie

Art. 2. Het Brusselse portaal voor de verspreiding van ruimtelijke
informatie wordt opgericht en onderhouden door het Centrum voor
Informatica voor het Brussels Gewest, conform de modaliteiten die
door het GeoBru-comité zijn vastgelegd.

Art. 3. Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest
exploiteert het Brusselse portaal voor de verspreiding van ruimtelijke
informatie.

Art. 4. Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest
staat de overheidsinstanties bij op materieel en technisch vlak bij de
uitvoering van artikel 13, paragrafen 1 tot 3 en 5 van de ordonnantie.

HOOFDSTUK 3. — GeoBru-comité

Art. 5. § 1. De structuur van het GeoBru-comité is gebaseerd op
contactpunten, met geïdentificeerde functies, bij de overheidsinstanties.

Bepaalde contactpunten worden aangewezen om voor de overdracht
te zorgen van metagegevens en van verzamelingen ruimtelijke gege-
vens tussen hun overheidsinstantie en het Brusselse portaal voor de
verspreiding van ruimtelijke informatie en staan garant voor de
wetenschappelijke en technische kwaliteit van de doorgegeven infor-
matie, afhankelijk van de evolutie van de thema’s in kwestie.

Voor de gegevensoverdracht naar het portaal valt de controle van de
overeenstemming met de regelgeving betreffende de bescherming van
het privéleven onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsadvi-
seurs bij de verschillende overheidsinstanties die bijdragen leveren aan
het portaal, of van hun contactpunt (eventuele machtiging aan een
andere veiligheidsadviseur).

De verschillende contactpunten bij elke overheidsinstantie zullen
instaan voor de goede coördinatie bij hun overheid, elk voor de
materies die hen aanbelangen.

§ 2. Het GeoBru-comité wordt samengesteld, met stemrecht, uit het
Brussels Planningsbureau, het Brussels Instituut voor Milieubeheer, het
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest, Brussels Steden-
bouw en Erfgoed, Mobiel Brussel en de Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB).

Elke andere overheidsinstantie die bijdraagt tot het Brusselse portaal
voor de verspreiding van ruimtelijke informatie kan er vertegenwoor-
digd worden, zonder stemrecht, in overeenstemming met de interne
reglement vastgestelde volgens paragraaf.

§ 3. Het Brussels Planningsbureau zal instaan voor de coördinatie
van het GeoBru-comité, met de wetenschappelijke steun van het
Brussels Instituut voor Milieubeheer voor overheidstaken die een
impact hebben op het milieu.

Het Brussels Planningsbureau zorgt voor de operationele band met
de Regering en met de overheidsinstanties die omschreven zijn in de
ordonnantie.

§ 4. Het GeoBru-comité stelt zijn interne reglement op met de
organisatieregeling en de financieringsregeling voor de communicatie-
activiteiten.

Het GeoBru-comité keurt het interne reglement unaniem goed.

Art. 6. Het GeoBru-comité bepaalt of een gegeven beschouwd moet
worden als een referentiegegeven.
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Als de lijst met de gegevens die beschouwd moeten worden als
referentiegegevens gewijzigd wordt, wordt de bijgewerkte lijst te zijner
tijd ter goedkeuring voorgelegd aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering.

Als er over de bepaling bedoeld in het eerste lid geen consensus
bestaat, vraagt het GeoBru-comité aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering om een beslissing.

Art. 7. Het GeoBru-comité ziet toe op de oprichting van het
Brusselse portaal voor de verspreiding van ruimtelijke informatie.

Art. 8. Het GeoBru-comité werkt samen met elke wettelijke instantie
die is opgericht met het oog op stadsobservatie.

Art. 9. § 1. Het GeoBru-comité brengt jaarlijks verslag uit aan de
Regering over zijn activiteiten en over de evolutievooruitzichten. Het
Brussels Planningsbureau coördineert dit verslag.

§ 2. Het GeoBru-comité publiceert, bestemd voor het grote publiek,
een milieuatlas met de milieu-interpretatie van de ruimtelijke gegevens.

De milieuatlas wordt beheerd door het Brussels Instituut voor
Milieubeheer in het kader van de opstelling van de verslagen over de
staat van het milieu, die geschreven worden in toepassing van artikel 17
van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-
informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 10. Nadat de Regering het activiteitenverslag heeft goedge-
keurd, organiseert het GeoBru-comité een forum om informatie uit te
wisselen met alle betrokken partijen, op zijn minst afkomstig uit de
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Art. 11. Het GeoBru-comité wijst de overheidsinstanties aan die de
overeenkomsten kunnen sluiten die bedoeld worden in artikel 12, § 2
van de ordonnantie.

Art. 12. Het GeoBru-comité zal het Belgische Coördinatiecomité
Inspire, dat opgericht is in het kader van het samenwerkingsakkoord,
de nodige inlichtingen verschaffen voor de opvolging en voor het
verslag bedoeld in artikel 21 van richtlijn 2007/2/EG (INSPIRE) en om
de analyses uit te voeren die bedoeld worden in artikel 7, § 2 van die
richtlijn.

Art. 13. § 1. Om de opdrachten te vervullen die bedoeld worden in
de artikelen 14 en 18 van de ordonnantie en in dit besluit, worden het
nodige personeel en budget globaal toegekend aan het GeoBru-comité
en individueel toegekend aan de overheidsinstanties die er deel van
uitmaken, volgens de modaliteiten die de Regering heeft bepaald.

§ 2. Om de toegang tot de gegevens van het UrbIS-basisplan te
garanderen als geomatische referentie, zoals bedoeld in artikel 11 § 1
van de ordonnantie, zorgt het Centrum voor Informatica voor het
Brussels Gewest voor updates, in overeenstemming met de behoeften
van de gebruikers en met de voorschriften uit de ordonnantie en uit dit
besluit, binnen de perken van de budgetten die de Regering toekent.

§ 3. De besturen die deel uitmaken van het Geobru-comité zien toe op
de actualisering van hun respectieve gegevens overeenkomstig hun
wettelijke plichten ter zake.

HOOFDSTUK 4. — Publieke toegang tot de verzamelingen ruimtelijke
gegevens die bedoeld worden in artikel 5, § 2 van de ordonnantie en tot de
diensten met betrekking tot die gegevens, bedoeld in artikel 9, § 2, eerste lid
van de ordonnantie

Art. 14. De overheidsinstantie en de derde die gebruik maken van
de mogelijkheid die voorzien is in artikel 11, § 2 van de ordonnantie en
die ertoe gebracht worden verzamelingen ruimtelijke gegevens te
verspreiden via de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens,
bedoeld in artikel 9 van de ordonnantie, moeten het advies inwinnen
van de Brusselse Controlecommissie, als er sprake is van een verwer-
king van persoonsgegevens.
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HOOFDSTUK 5. — Vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bij de coördinatie-instanties

Art. 15. § 1 Het Brussels Instituut voor Milieubeheer en het Centrum
voor Informatica voor het Brussels Gewest hebben de opdracht
gekregen het Brussels Gewest te vertegenwoordigen bij het Belgische
Coördinatiecomité Inspire, dat opgericht is door het samenwerkings-
akkoord. Ze zullen daartoe bijgestaan worden door het GeoBru-comité.

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer en het Centrum voor
Informatica voor het Brussels Gewest brengen verslag uit bij het
GeoBru-comité over het werk dat verwezenlijkt is door het Belgische
Coördinatiecomité Inspire, dat opgericht is door het samenwerkings-
akkoord.

§ 2. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer en het Centrum voor
Informatica voor het Brussels Gewest zijn samen met het Belgische
Coördinatieteam Inspire (opgericht door het samenwerkingsakkoord)
belast met de contacten met de Europese Commissie over de uitvoering
van de richtlijn 2007/2/EG (INSPIRE). Daartoe worden ze bijgestaan
door het GeoBru-comité.

§ 3. De kosten verbonden aan het secretariaat van de cel Inspire
zullen evenredig worden verdeeld over de ministers die betrokken zijn
bij de Inspire-richtlijn.

§ 4. Het GeoBru-comité zorgt voor de organisatie van de Brusselse
deelname aan de werkgroepen van het coördinatiecomité en van de
Belgische Inspire-cel, die werd opgericht in het kader van het
samenwerkingsakkoord.

HOOFDSTUK 6. — Slotbepaling.

Art. 16. De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing,
Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken
van gewestelijk Belang; de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participa-
tieve Democratie; de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van
Meertaligheid en van het Imago van Brussel, de Minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsoplei-
ding, Digitalisering, de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn en de
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobi-
liteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid worden belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 november 2019.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

R. VERVOORT,
De Minister-president van de Brusselse

Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en
Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel

en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang

A. MARON,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu,
Energie en Participatieve Democratie

S. GATZ,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt,
de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel

B. CLERFAYT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering,

de Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn

E. VAN DEN BRANDT,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

belast met Mobiliteit,
Openbare Werken en Verkeersveiligheid
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