CONTRACT VAN LICENTIE VAN DE EPB-REKENSOFTWARE VERSIE 2 EN VOLGENDE IN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
TUSSEN ONDERGETEKENDE :
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, vertegenwoordigd door het Brussels Instituut voor
Milieubeheer
Hierna genoemd « het Gewest »»
Enerzijds
En de gebruiker van de EPB-rekensoftware Versie 2 en volgende in het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest
Hierna genoemd « De Gebruiker » Anderzijds,

HET IS VOORAFGAANDELIJK UITEENGEZET WAT VOLGT

Samen met het Waalse Gewest heeft het Gewest een EPB-rekensoftware versie 2 en volgende
(hierna de “Software” genoemd) ontworpen en ontwikkeld. De gezamenlijke ontwikkeling van de
Software was het voorwerp van een contractuele overeenkomst tussen het Gewest en het Waalse
Gewest van 26 september 2007 getiteld « Convention entre la Région Wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale en vue du développement conjoint d'un logiciel convivial destiné à l’évaluation de la
Performance énergétique des bâtiments (Transposition des article 3 et 4 de la Directive
2002/91/CE) ».
Het huidige licentiecontract is afgesloten onder de strikte naleving van de termen van de
ondertekende Conventie tussen het Gewest en het Waalse Gewest en hiervoor beter omschreven.
De Software maakt het mogelijk aan de Gebruiker zijn project te realiseren (hierna genoemd het
Project »), de verplichtingen opgelegd door de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de
energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen (hierna genoemd « EPB-ordonnantie »),
m.a.w de bekendmaking in de vormen en termijnen van de EPB-aangifte en van de vereenvoudigde
aangifte, overeenkomstig met artikelen 15 en 16 van de EPB-ordonnantie, evenals de documenten
die de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte voorafgaan.. Opeenvolgende versies van de
Software zullen ter beschikking gesteld worden van de Gebruiker door het Gewest. In functie van de
introductie datum van de aanvraag tot vergunning voor het Project, informeert het Gewest de
Gebruiker van de versie van de Software die men dient te gebruiken.
Het alfanumerieke gedeeldte en 3D-module van de tweetalige (Nederlands/Frans)
gebruikershandleiding van de Software, hierna genoemd de « Handleiding » bevatten voldoende
informatie voor het goede gebruik van de Software.
De Software is ter beschikking gesteld van de Gebruiker op de website van het Gewest
www.leefmilieubrussel.be/EPB, door eenvoudig downloaden.
De Handleiding is geleverd aan de Gebruiker in de helpfunctie van de Software en onder PDF formaat
in de installatiemap van de Software.
De Handleiding is verstrekt aan de Gebruiker in bijlage aan huidig contract.

Artikel 1 : Onderwerp
Het Gewest geeft aan de Gebruiker, in de hoedanigheid van nemer van Licentie, een niet
overdraagbaar recht en niet exclusief recht van gebruik van de Software.
Artikel 2 : Duur van het contract
De aanvaarding door de Gebruiker van de limieten van het contract is als verworven beschouwd door
het feit van het gebruik van de Software.
Het contract is afgesloten voor een onbepaalde duur.
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Artikel 3 : Omvang van de licentie
De Licentie voor het gebruik van de Software is exclusief beperkt tot het recht van gebruik van de
Software in het kader van de EPB-ordonnantie.
De gebruiker heeft toestemming om fysisch de Software over te zetten op zijn informatica park.
De gebruiker mag de software op geen enkele manier reproduceren, publiceren, verkopen, uitdelen. .
Overeenkomstig met de wet, is elke reproductie van de software beperkt tot het afschrift van bewaring
en enkel om veiligheidsredenen. Het is verboden om de documentatie die er eventueel aan verbonden
zijn te reproduceren, te verkopen of voor andere doeleinden te gebruiken, dan het gebruik van de
software in het kader van de EPB-ordonnantie.
De gebruiker mag de Software op geen enkele manier aanpassen of veranderen.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van de intellectuele eigendom van het Gewest eigen aan
het ontwerp van de software niet tegen te spreken.
Elk gebruik van de software dat niet conform is met huidig artikel zal als namaak beschouwd worden.
Artikel 4 : Broncode
De broncode van de Software is de eigendom van het Gewest.
Artikel 5: Bezoldiging
De licentie wordt door het Gewest gratis aan de Gebruiker toegekend.
Artikel 6 : Levering en installatie
De levering van de Software gebeurt door het downloaden door de Gebruiker vanaf de website van
het Gewest www.leefmilieubrussel.be/EPB.
Gelijktijdig met de Software, zet het Gewest de Handleiding ter beschikking van de Gebruiker.
Artikel 7 : Interoperabiliteit
Inzake decompilatie, zullen de rechten van de Gebruiker, onder uitdrukkelijke voorwaarde van het
schriftelijk akkoord van het Gewest, in ieder geval , beperkt worden tot de volgende voorwaarden :
De decompilatie moet enkel dienen tot interfacing van de Software met coordinatie Softwares ;
- Elke interoperabiliteit tussen de scheidingsvlakken en de perifere elementen is strikt verboden
- De decompilatie beperkt zich enkel tot de delen die nodig zijn om een interfacing te doen
tussen de twee softwares.
Artikel 8 : Garantie
Het Gewest garandeert de werking van de Software in de omstandigheden van normaal gebruik en op
de manier voorzien in de Handleiding.
Het Gewest kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige klacht gebaseerd op het gebruik
van welk deel dan ook van de Software in combinatie met materiële uitrustingen of softwares die niet
geleverd werden door het Gewest.
Artikel 9 : Technische ondersteuning en updates
Het gebruik van de Software op een uitrusting die anders is dan omschreven in de Handleiding of de
extensie van een uitrusting die goedgekeurd is in termen van capaciteit, kracht, op niveau brenging of
groep gebruikers is niet gedragen door het Gewest.
In geval van abnormale functionering, biedt het Gewest de mogelijkheid aan de Gebruiker via het
elektronisch adres vermeld in de Handleiding en de Software om technische assistentie te verkrijgen
van het Gewest, nodig voor het gebruik van de Software.
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Het Gewest verbindt zich ertoe alle gebreken van de Software te verbeteren die geïdentificeerd zijn en
die reproduceerbaar zijn in een redelijk termijn. Opdat het Gewest in staat zou zijn de nodige
correcties te identificeren en over te gaan tot de nodige correcties, verbindt de Gebruiker zich ertoe
hem de volledige informatie te verstrekken (context, berichten van fout, bestanden, afschriften van het
scherm) betreffende dit gebrek.
De Gebruiker die een gebrek van werking van de Software vaststelt die hem belet zijn verplichtingen
in te vullen in de vormen en termijnen, verbindt zich ertoe het Gewest te informeren door elektronisch
schrijven op het elektronisch adres beoogd in de tweede alinea. Het elektronisch schrijven moet een
duidelijke omschrijving bevatten van dit gebrek. Het Gewest antwoordt aan de Gebruiker per
elektronisch schrijven binnen de 10 werkdagen na de ontvangst van het elektronisch schrijven
gestuurd door de Gebruiker.
De in artikelen 15, §§1 en 2, en 16 van de EPB-ordonnantie bedoelde termijnen worden geschorst
vanaf de ontvangst van het elektronisch schrijven gestuurd door de Gebruiker, tot op de eerste
werkdag volgend op de dag van de oplossing van het gebrek. Vanaf het moment dat de fout opgelost
is, zet het Gewest de correctie ter beschikking, hetgeen een einde maakt aan de opschorting.
De updates zijn geleverd door het Gewest aan de gebruiker via de website of per elektronisch
schrijven. Het gewest bepaalt vrij het aantal updates die ter beschikking gesteld worden van de
Gebruiker alsook hun modaliteiten van gebruik van de desbetreffende updates.
Artikel 10 : Overdraagbaarheid
Het huidig contract zal in geen geval het voorwerp mogen uitmaken van een totale of gedeeltelijke
overdracht door de gebruiker, betalend of gratis. .
Artikel 11 : Geschillen – Toepasbare Wet
Het huidige contract is onderworpen aan de Belgische Wet.
Elk geschil dat kan ontstaan ter gelegenheid van het huidige contract zal onderworpen worden aan de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.
Bijlagen
De bijlagen aan huidig contract maken er integraal deel van uit en zijn onlosmakelijk van elkaar
- De Software
- De Handleiding;

