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ן Dienst- en Productmanager KLIC
ן KLIC@kadaster.nl

.

http://kadaster.nl
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2020

1980

Start regionale Kabel en leiding 
informatie centra. KLIC. 

Wetgeving gereed. 
WION. Volledig digitale 
uitwisseling

WION wordt WIBON obv
Richtlijn Breedband en 
evaluatie WION

Ramp in België. Vragen in 
Tweede Kamer
. 

Evaluatie wet, INSPIRE

WIBON: vernieuwing 
informatieverstrekking



Tekst en beeld A1

ן Initiatief van K&L beheerders
ן Tussenpersoon uitvoerders graafwerk en netbeheerders
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ן Machinaal graafwerk melden (=verzoek om informatie incl identificatie en melden relevante gegevens)

ן K&L gegevens op locatie hebben

ן Zorgvuldig graven en terugmelden afwijkende situaties

ן Relevante gebiedsinformatie beschikbaar stellen 

ן Jaarlijks melden schades; afhandelen afwijkende situaties; Eis Voorzorg maatregelen

ן Heeft portaal inclusief identificatie gebruikers, centrale voorziening (vrijwillig gebruik), verzamelt en ontsluit informatie, faciliteert drie type 
aanvragen en neven processen.



Aangepast ontwerp
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Centrale NB’s
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Netinformatie met bijlagen

Netinformatie 
met bijlagen
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Kadaster omgeving 🔐

KLIC-ViewerNetinformatie met bijlagen

Meldingsproces
• Centrale en Decentrale 

Netbeheerders registreren 
belangen.

• Centrale Netbeheerders 
plaatsen Netinformatie in 
Centrale Voorziening.

• Grondroerder doet KLIC-
melding en levert 
(gaaf)gebied aan.

• Op basis van (graaf)gebied 
worden betrokken NB’s
bepaald.

• Netinformatie wordt 
verzameld. Decentrale NB’s
leveren zelf aan, voor 
Centrale NB’s wordt het uit 
Centrale Voorziening 
gehaald.

• Informatie kan worden 
gedownload en/of in de 
KLIC-viewer bekeken 
worden.
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Tekst (Half)Tekst (Half)

ן 2019:

ן 1.090 netbeheerders
ן 10.000 + geregistreerde grondroerders
ן 2.000 eenmalige grondroerders per maand

ן Ruim 1000 terugmeldingen afwijkende situaties

ן 40.561 Graafschades in NL
ן 5,66% Schadepercentage in NL

ן 33,2 Miljoen Euro herstel schadekosten
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Graafmelding
82%

Orientatieverzoek
13%

Calamiteitenmelding
5%
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ן Registratie van netbeheerders (belangengebied, contactgegevens)
ן Aanvraag, verzamelen, bundelen en ontsluiten gebiedsinformatie in elektronisch informatiesysteem

Graafmeldingen

Orientatieverzoeken

Calamiteiten melding (24/7 bereikbaar)

ן Identificatie gebruikers 
ן Verzamelen en publiceren schadegevallen aangeleverd door netbeheerders
ן Centrale voorziening voor netinformatie en overige informatie (op verzoek netbeheerder)
ן Proces terugmelden afwijkende situaties
ן Proces informatie verstrekken bij veiligheidsgebieden
ן Informeren toezichthouder
ן Klantenservice
ן Overlegorganen



Tekst en beeld A2

ן Grondroerders/afnemers (incl. aanbieders 
breedband, INSPIRE aanvragers)

ן Netbeheerders/bronhouders
ן Serviceproviders/softwareleveranciers
ן Beheerders Veiligheidsgebieden
ן Beheerders openbare ruimte (in meerdere rollen)
ן Ministerie van EZK
ן Agentschap Telecom
ן Ministerie van BZK 
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BZK



Tekst en beeld A3Tekst en beeld A3

ן Inhoud van de KLIC levering

ן Vector (Raster)bestanden 
netwerken

ן BGT ondergrond
ן Detailkaarten
ן Huisaansluitschetsen
ן (EV)brieven
ן Contactgegevens 

netbeheerders
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Tekst en beeld A3

ן KLIP (Vlaanderen)
ן LER (Denemarken)
ן BIL (Duitsland)
ן NUAR (UK)
ן Ledningskollen (Zweden) 
ן Inkolan (Spanje)
ן Kartverket (Noorwegen)
ן Ficora (Finland)
ן ….
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Tekst en beeld B2Tekst en beeld B2

ן 2008: WION
Wet waarin informatie-uitwisseling 
van K&L informatie verplicht werd bij 
graafwerk

ן 2018: WION wordt WIBON
Integratie met Richtlijn Breedband + 
evaluatie WION 
Ook aanpassingen in BIBON en 
RIBON

ן 2019: Vernieuwing informatie 
verstrekking WIBON (KLIC-WIN)

Nieuw Informatiemodel (IMKL) en 
Berichtenmodel (BMKL)
KLIC-data in vectorformaat
Centrale voorziening Kadaster

ן 2020: Bronhouders en afnemers 
geheel over op nieuwe 
standaarden
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Tekst (Beeldvullend)
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Informatie en visualisatie standaard 
(IMKL+PMKL)



Tekst en beeld B3
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