Gebruiksvoorwaarden Risicokaart
Datum: 6 mei 2019

Artikel 1
Werkingssfeer
1. De Risicokaart vermeldt op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Regeling provinciale risicokaart) en Wet
milieubeheer (Registratiebesluit externe veiligheid) plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden risico’s
alsmede de gegevens die zijn opgenomen in het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS). De Risicokaart
is via internet toegankelijk.
2. De Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alle onderdelen van de Risicokaart.
3. Het beheer van de Risicokaart wordt uitgevoerd door BIJ12/unit GBO provincies en de door haar ingezette
derden.
4. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon – hierna te noemen Gebruiker – die toegang heeft
tot de Risicokaart.
5. Gebruiksvoorwaarden dienen ter voorkoming van misbruik van de Risicokaart en de gegevens van de Risicokaart.
6. Bij het uitreiken van een account dat de Gebruiker toegang verleent tot de functionaliteit en/of gegevens van de
Risicokaart, dient de Gebruiker kennis te nemen van en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2
Algemene uitgangspunten
1. Van de Gebruiker wordt professioneel en integer handelen verlangd.
2. Toegang tot en gebruik van de Risicokaart is voorbehouden aan personen die voor een overheidsorganisatie
werken en de Risicokaart nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie of opdracht.
3. Gebruikers worden automatisch geregistreerd door BIJ12/unit GBO provincies. De registratie wordt gebruikt om
toezicht te houden op de naleving van de Gebruiksvoorwaarden.
4. De provinciaal functioneel beheerder geeft accounts uit aan de Gebruiker op provinciaal niveau.
5. BIJ12/unit GBO provincies geeft namens IPO accounts uit aan de Gebruiker op landelijk niveau.
6. Een accountaanvraag bestaat ten minste uit: voor- en achternaam, e-mailadres, overheidsorganisatie, gewenste
rol (bijvoorbeeld invoeren, autoriseren, en/of inlezen webservice) en motivatie.
7. Een account is persoonsgebonden en heeft een geldigheidsduur van maximaal één jaar.
8. De Gebruiker heeft toegang tot de Risicokaart door middel van een inlognaam en wachtwoord. Het account,
inlognaam en wachtwoord van de Gebruiker zijn persoonsgebonden en mogen niet aan collega’s of andere
personen worden overgedragen.
9. Met betrekking tot publiceren en distribueren van gegevens van de Risicokaart, dient de Gebruiker zich te houden
aan de voorschriften die gelden voor de Risicokaart welke volgen uit de genoemde wet- en regelgeving onder
artikel 1 lid 1 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3
Registratie en controle
1. Registreren, muteren, autoriseren en verwijderen van gegevens in de Risicokaart zijn tot op account-niveau te
herleiden.
2. Bij een sterk vermoeden van afwijking van de Gebruiksvoorwaarden wordt door BIJ12/unit GBO provincies in
opdracht van IPO gericht gecontroleerd.
3. Registraties en rapportages worden bewaard tot een jaar na het opheffen van een account. Bij vermoeden van
misbruik of andere zwaarwegende noodzaak kunnen registraties en rapportages langer worden bewaard.

Artikel 4
Melding overtreding en maatregelen
1. Iedereen die gedrag of gegevensgebruik in afwijking van de Gebruiksvoorwaarden waarneemt, dient dit te
melden aan de provinciaal en/of landelijk functioneel beheerder. Voor contactgegevens zie www.risicokaart.nl.
2. BIJ12/unit GBO provincies mag bij geconstateerde overtreding van de Gebruiksvoorwaarden toegang van de
Gebruiker tot (delen van) de Risicokaart blokkeren en mutaties ongedaan maken.
3. Bij overtreding van de Gebruiksvoorwaarden worden de Gebruiker en overheidsorganisatie hierover schriftelijk
geïnformeerd.

