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Geachte heer/mevrouw, 

Bij deze informeren wij u verder over het programma KLIC-WIN als vervolg op de eerdere correspondentie 

van de Ministeries l&M en EZ (zie de bijlagen). Het sector brede programma KLIC-WIN is inmiddels volop in 

beweging. Mocht u de ontwikkelingen rondom de vernieuwing om één of andere reden gemist hebben? In 

deze brief informeren wij u over wat er verandert, waarom dit gebeurt en wat er van u verwacht wordt. 

Waarom KLIC-WIN? 

Met KLIC-WIN bereidt de graafsector zich voor op de toekomst. Het programma bestaat uit een 

samenwerking tussen de verschillende koepelorganisaties voor grondroerders, netbeheerders, het Kadaster 

en het Ministerie van Economische Zaken. 

Doel van KLIC-WIN is om de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie te moderniseren, te verbeteren en 

aan te sluiten bij de gewijzigde WION wet- en regelgeving. Daarnaast sluiten het vernieuwde systeem en de 

processen aan op de regelgeving van de Europese richtlijn INSPIRE. 

INSPIRE: een wettelijke verplichting 

Beheerders van netten met een publieke nutsfunctie hebben de wettelijke plicht om aan de Europese 

INSPIRE-richtlijnen te voldoen. KLIC-WIN ondersteunt de netbeheerders hierbij. Er komen twee grote 

wijzigingen aan: 

• De uitwisseling van netinformatie gaat van raster- naar vectorformaat;

• Er komt een Centrale voorziening beschikbaar voor opslag en levering van netinformatie door het

Kadaster.

Wat moet u doen? 

Mogelijk bent u al bezig met de voorbereidingen, eventueel samen met uw service-provider. Zie in dat geval 

deze brief als aanmoediging om daarmee door te gaan. Bent u nog niet gestart, dan roepen wij u met deze 

brief op in actie te komen. Een belangrijke voorbereiding is uw netinformatie volgens het nieuwe IMKL 2015 

protocol te gaan leveren. Dit kan met gebruikmaking van de Centrale voorziening bij het Kadaster of op een 

decentrale wijze. De graafketen geeft de voorkeur aan gebruikmaking van de Centrale voorziening. Bij uw 
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keuze voor de decentrale variant dient u zich te realiseren dat u dan zelf invulling moet geven aan eên

eventueþ I NSPIRE verplichting.

Als u nu start met de voorbereilingen, kunt u begin 2017 aan de dan geldende wettelijke verplichting voldoen.

Doet u dat nþt, dan is de kans reëel dat u niet op tijd aan de wettelijke verplichting kunt voldoen.

Aanpassing IMKL, BMKL en PMKL

Met de komst van KLIC-WN veranderen ook de verschillende modellen voor de uitwisseling van gegevens.

De definitieve versies van de IMKL (informatbmodel), BMKL (berichtenmodel) en PMKL (visualisatie)

standaarden zij n beschikbaar.

Tesfaciliteit
Voordat een netbeheerder zijn netinformatþ aan de centraþ vooziening van het Kadaster kan leveren, is het

noodzakelijk deze te testen. Deze testfaciliteit voor INSPIRE data - de'Netbeheerders Test Dienst' (NTD) - is

vanaf 1 juli 2016 operationeel.

ln mei is de pilotperiode van de nieuwe INSPIRE functþ en de testfaciliteit afgesloten. Brabant Water, Cogas,

NV Rendo, Enexis, Gasunie, Shell, Gemeente Maasgouw en Eneco-Warmte hebben tijdens de pilotperiode

uiteenlopende bestanden aangeleverd als testcases. De verwachting is dat in de komende periode meerderde

netbeheerders hun data gaan aanbieden om deze te testen. De conversie van de data is complex. Hoe sneller

u erbij bent hoe zekerder u kunt zijn dat u op tijd gereed bent.

Meer informatie

Op www.kadaster.nl/klic-win vindt u alle beschikbare informatþ. Daarnaast informeren wij u over de laatste

ontwikkelingen via de nieuwsbrief Kadaster-Klic en de rcrschillende nieuwsbrieven en websites van de

koepelorganisaties van netbeheerders.

Graag wil ik ook verwijzen naar de eerdere correspondentie van de Ministeries van l&M en EZ, die als bijlagen

bij deze brief gaan. Ook hierin worden netbeheerders aangespoord om trjdig tot actie over te gaan.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over KLIC-WIN? Neemt u dan contact op met de contactpersoon van

uw koepel of raadpÞeg de website van het Kadaster.

Met vrÞndelijke groet,

namens het programmateam KLIC-\MN,

HermanWaijers

Prog rammamanager KLIC-WlN
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Bijlagen eerder vezonden brieven:

1) INSP|RE-aarmerking W|ON-plichtþe beheerders van Kabel- en Leiding informatie

Van: l&M Datum:28mei2014 Kenmerk: IENM/BSK-20141112æO

2) Gezamenlijke inplementatie van lnspire richtlijn en WON/KLIC ontwikkelingen

Van: EZ Datum: 9 april2015 Kenmerk: DGETM-TM / 15050018

3) Voortgang implementatb van lnspire richtlijn en WIONIKLIC

Yan: EZ. Datum: 11 november 2015 Kenmerk: DGETM-TM / 15160298
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Geacht BAO lid,

Op 9 aprilvan dit jaar heb lk u via het BAO-KLIC per brlef geïnformeerd over de
ontwikkelingen rond de implementatle van de INSPIRE richtlijn voor wat betreft
kabel- en leidinggegevens ln relatie tot de WION.

Het volgende uit de brlef wil lk in uw herinnerlng brengen:
- Ten eerste heb ik verwezen naar de conclusie van het ln opdracht van het

BAO-KLIC en het Kadaster ultgevoerde behoefte-onderzoek naar de wensen
met betrekklng tot de toekomstlge lnformatle-uitwisseling van kabels en
leldlngen in het kader van WION/KLIC. Deze conclusle luidt dat de gewenste
verbeterlngen in belangrijke mate ln lljn liggen met de kenmerken van de
INSPIRE-richtliJn. Volgend op dat onderzoek hebben de deelnemers van het
BAO KLIC besloten om de gewenste aanpassingen binnen WION/KLIC en de
INSPIRE-verplfchtlngen gezamenlijk te lmplementeren.

- Tevens is aangegeven dat een belangrljk aspect van een effectieve
lmplementatie is dat voor belde trajecten, INSPIRE en WION/KLIC, gekozen
wordt voor heÞelfde gegevensformaat. Aangezien INSPIRE het vectorformaat
voorschr'rjft zal dlt ook blnnen WION/KLIC het voorgeschreven formaat
worden.

- Als tweede belangrljk aspect is aangegeven dat voor INSPIRE een snelle
leverlng van gegevens na een aanvraag vereist ls. Om dlt te reallseren wordt
blnnen KUC-WIN de mogelljkheid voor centrale opslag blj het Kadaster van
ligginggegevens ontwikkeld als alternatlef voor de huidige decentrale
gegevensopslag blj de netbeheerder.

- Daarblj ls vermeld dat het standpunt van het Ministerie van Economlsche
Zaken is dat de WION, het BION en de RION ten behoeve van de
gezamenlijke implementatle aangepast worden voor het gebrulk van de
centrale vooaiening en voor het verplícht gebruik van het vectorformaat. De
venalachtlng werd ultgesproken dat deze beoogde wetswijzigingen per 1
januari 2016 van kracht zou gaan worden.

Zoals u inmlddels ongetwljfeld hebt vernomen, ls deze verwachtlng niet meer
reallseerbaar. oozaak daarvan is de lmplementatie van de Europese RlchtllJn
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Breedbandl. Deze richtlÍjn bevat een aantal verpllchtlngen voor netbeheerders
voor wat betreft de lnformatle-uitwisseling van onder meer de fysieke
infrastructuur van kabels en leidingen. Aangezien deze verplichtingen dicht bij het
werkingsgebled van de WION llggen, is vanuit overwegingen van verlaging van
regeldruk en admlnistratíeve lasten besloten deze verplichtingen vla wijzlging van
de WION te implementeren. Op deze manier wordt voorkomen dat naast het KLIC
geinvesteerd moet worden in een tweede grote gevensopslag voor -en
lelding i nformatie met bljbehorend systeem voor ínformatie-uitwisselin g.

De implementatie van een EU richtlijn heeft prioriteit en indien dat gebeurt via
wijziging van een nationale wet mogen in dit wijzigingstraject geen andere
wijzlglngen meegenomen worden. Dat houdt in dat de gereed liggende wijzigingen
van de WION vanwege onder andere de evaluatie van de WION zullen moeten
wachten tot de wijziglng als gevolg van de Richtfijn Breedband van kracht ls.

Nadrukkelljk wll ik u door dit schrijven erop wijzen dat dit uitstel van de wljzlging
van de WION ten behoeve van de evaluatie geen afstel is, maar dat dit traject
onmlddellljk vervolgd wordt zodra hier vanuit juridisch wetgevend oogpunt groen
licht voor gegeven wordt. De vertraging is louter procedureel en houdt geenszins
een beleidswijziging in.

Ik wil u dan ook allen dringend verzoeken - en dit ook aan uw achterban uit te
dragen - dat activiteiten ten behoeve van de benodlgde aanpassingen aan KLIC-
WIN van uw systemen nlet worden uitgesteld, en dat deze in lijn blijven met de
afspraken dle hlerover in BAO-KLIC verband zljn en worden.

U wordt vla het BAO-KLIC dan wel door de programma-organisatie KLIC-WIN op
de hoogte gehouden van de voortgang van zowel het KLIC-WIN traJect als het
wetgevingstraject. Tevens worden blnnen het programma KLIC-WIN activiteiten
ontplooid om ln overleg met u uw achterban te lnformeren. Vragen over het
Programma KLIC-WIN kunt u stellen via het e-malladres KLIC-WIN@Kadaster.nl.

Ik wens u een succesvol lmplementatietr{ect.

Met groet,

t Richtli¡n 2ot4t6t/Eu van het Europese parlement en de Raad van 15 mel 2014
inzake maatregelen ter verlaglng van de kosten van de aanleg van elektronische
communicatienetwerken met hoge snelheld (PbEU 20L4, L 155)

D

D¡r€ctoraät-genera¡l
Energle, Telacom &.
l.leded¡hg¡ng
Dlrectle Telecommarkt

Ons kênmerk
DGETM-TM / 15160298
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Geacht BAO lid,

Met betrekking tot de implementatie ln Nederland van de Europese Richtlijn
INSPIRE breng ik het volgende onder uw aandacht, met het verzoek dit ook
onder de aandacht van uw achterban te brengen.

Sinds 15 me¡ 2007 is de Europese Kaderrichtlijn INSPIRE (Infrastructure for
Spatial Information in Europe) formeel van kracht. De invoering van INSPIRE is
met een implementatiewet in de Nederlandse wet verankerd. In het kader van
deze wet z'rjn alle nuts- en overheidsdiensten verplicht tot het beschikbaar stellen
van WION-plichtige kabel- en leidinggegevens volgens de eisen die INSPIRE
daaraan stelt.

De INSPIRE richtlijn heeft directe gevolgen voor de beheerders van kabel- en

leidinggegevens, met dien verstande dat in de INSPIRE Richtlijn de telecomsector
ultgezonderd wordt. Per brief d.d, 28 mei 2014 heefr het Mf nisterie van
Infrastructuur en Milieu de beheerders (uitgezonderd de telecomsector) formeel
op de hoogte gesteld van de verplichting om gegevens te leveren.

Daarnaast is in 2013 in opdracht van het Kadaster en het Bronhouders- en
Afnemersoverleg KUC dlenstverlening (BAO-KLIC) een behoefte-onderzoek
uitgevoerd naar de wensen met betrekking tot de toekomstige informatie-
uitwisseling van kabels en leidingen in het kader van WION/KLIC, Conclusie van
het ondezoek is dat de gewenste verbeteringen in belangrlJke mate in lijn liggen
met de kenmerken van de INSPIRE-richtliJn.

Op 9 juli 2013 hebben de deelnemers van het BAO KLIC besloten om de gewenste

aanpassingen binnen WION/KLIC en de INSPIRE-verplichtingen gezamenlljk te
implementeren. De doelstellingen zijn vastgelegd in een gezamenlUke
Intentieverklarlng gedateerd 3 december 2013. Tevens is de programma-
organisatie KUC-WIN in het leven geroepen waarin alle partijen samenwerken om
de genoemde gezamenlijke implementatie te realiseren.
In de in oktober 20L4 door het BAO-KLIC vastgestelde notitie "Uitgangspunten en

samenhangende keuzes KUC-WIN" geeft keuzemogelijkheden aan voor
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netbeheerders voor ontsluiting van de kabel- en leidinggegevens. Als basis bij de
gezamenlijke implementatie is de keuze gemaakt voor de centrale voorziening.

Een eerste belangrijk aspect van een effectieve implementatie is dat voor beide
trajecten, INSPIRE en WION/KLIC, gekozen wordt voor hetzelfde
gegevensformaat' Aangezien INSPIRE het vectorformaat voorschrijft zal dit ook
binnen WION/KLIC het voorgeschreven formaat worden.
Een tweede belangrijk aspect is dat in INSPIRE een snelle levering van gegevens
na een aanvraag vereist is. om dit te realiseren wordt binnen KLIC-wiN de
mogelijkheid voor centrale opslag bij het Kadaster van ligginggegevens ontwikkeld
als alternatief voor de huidige decentrale gegevensopslag bij de netbeheerder.
Een dergelijke voorziening levert veel voordelen en besparingen op bij het gebruik
van de gegevens bij alle betrokken partijen.
Een netbeheerder krijgt de keuzemogelijkheid om de ligginggegevens van zijn net
centraal op te slaan bij het Kadaster dan wel zelf decentraal te bewaren. De
centrale opslag garandeed een levering van de gegevens binnen de door INSPIRE
gestelde eisen voor levertijd. Bij decentrale opslag is de netbeheerder zelf
verantwoordelijk om aan deze INSPIRE eisen te voldoen.

Het standpunt van het Ministerie van Economische Zaken is dat de gewenste
aanpassingen voor de informatie-uitwisseling van kabels en leidingen en de
INSPIRE-verplichtingen het meest effectief uitgevoerd kunnen worden via
gezamenlijke implementatie van beide.
De wIoN, het BION en de RION zullen ten behoeve van de gezamenlijke
implementatle aangepast worden voor het gebruik van de centrale voôrziening en
voor het verplicht gebruik van het vectorformaat. Naar verwachting zullen deie
wetswijzigingen per l januari 2016 van kracht worden (met een nog te bepalen
implementatieterm ijn).
Aan u wordt dringend verzocht eventuele benodigde aanpassingen aan uw
systemen gelijktijdig te reallseren. Met name de bedrijven in de telecomsctor wil
ik, hoewel deze in de INSpIRE richüijn ultgezonderd ziJn, oproepen actie te
ondernemen ook hun systemen aan te passen voor deze implementatie.

u wordt via het BAo en door de programma-organisatie KLIC-WIN op de hoogte
gehouden van de voortgang van het traject. vragen over het programma KLIC-
WIN kunt u stellen via het e-mailadres KLIC@Kadaster.nl.
Het BAO heeft 1 januarl 2017 als streefdatum gesteld voor implementatie van
KLIC-WIN.

Ik wens u van harte succes met de implementatie.

Met ijke groet,

D¡rectoraat-generaal
Energle, Telecom &
l,lededlnglng
Directle Telecommarkt

Ons kenmerk
DGETM-TM / 15050018

D¡ r Telecommarkt
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Se n ior beleldsmedewe rke r
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nl
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Aan de beheerder van het Kabef- en Leid¡ngnetwerk,

Sinds 15 mei 2007 is de Europese Kaderr¡chtlijn INSPIRE (Infrastructure for
Spatial Information in Eurcpe) formeel vãn kracht. Ðe invoerlng van INSPIRË is
met een implementatiewet in de Nederlandse wet verankerd. De ingangsdatum
van deze wet is per besluit vastgesteld op 1 september 2ûû9. Tn het kader van
deze wet zijn alle nuts* en overheidsdi€nsten verpticht tot het beschikbaar stellen
van WION-plichtige kabel- en leidinçgegevens volgens de eisen die INSPIRÊ
daaraan stelt. De INSPIRE-richtlijn stelt deze verplichting voor 34 thema's.

De Europese Commissie beoogt hiermee een solide basis te leggen onder het
Europees {milieu)beleid en tegellJkertijd de informatie-uitwisseling in de
grensgebieden tussen de tidstaten te bevorderen. Dcardat gegevens ap
eenduldige wijze beschikbaer komen, wordt het ook in Nederland eenvoudiger om
kaartmateriaalvan diverse aard, bijvcorbeeld geclogie, hydrografie, landgebruik
en kadastrale percelen, te combineren. Dat draaçt bli tot meer inzicht en een
meer evenwichtige afueging in beleid en besluitvorming. Ook wordt het door het
continu en real-time beschikbaar zijn van de gegevens magelijk om innovatieve
{mobiele) oplossingen te ontwikkelen. Meer informatie over INSPIRË vindt u in
bijlage 1.

De INSPIRE richtlijn heeft directe gevolgen vcor de beheerders van kabel- en
leidinggegevens (uitgezonderd de Telecomsector)" Met deze brief stellen we u
formeel op de hoogte van uw verplichting om gegevens te leveren voor het
INSPIRE- thema 6 Nuts- en overheldsdiensten, sub a: Nuts-netwerken. U vindt dit
terug in bijlage 2 van deze brief. Ter informatie vindt u in bijlage 3 het
totaalovercicht van de organisaties en bestanden die onder INSPIRE vallen en
moeten voldaen aan de verplichtingen.
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In 2û13 is in cpdracht van het Kadaster en het Bronhouders- en Afnemersoverleg
KllC dienstverlening (hierna: BAO KUC) een behoefte-onder¿oek uitgevoerd naar
de toekomstige informatie-uitw¡sseling van kabels en leidingen.

Dat cnderzoek heeft uitgewezen dat verbeteringen in belangrijke mate in lijn
liggen met de kenmerken van de Europese lNSPiRE-richtlijn. Þe specifieke
kenmerken van de WION blijven daarbij een randvoorwaarde.

tp 9 juli 2013 hebben de deelnemers van het BAO KLIC aängegeven dat dit de
richting is waarin ontwikkelingen zouden moeten plaatsvinden en de voorkeur
uitgesproken orn de uitvcering vEn de WION en INSPIRE te bundeten en sêmen
met de gewenste aanpassingen binnen WIûNlKlic ook de INSPlRE-verplichtingen
te implementeren"

In het belang van de voortgang van het prÕces en een zorgvuldíge uitvoering van
de ontwikkeling van het nieuwe systeem, zijn de doelstellingen vastgelegd in een
gezamenlijke Intentieverklari ng.

Nu stelt de INSPIRE-rlchtlijn dat alle beschikbare kabel- en leådinggegevens cp
3 december 2013 in het Nationaal Georegister beschreven en snel en 24x7 te
bekijken en te downloaden zcuden moeten zijn. Het BAO KIIC heeft er in overleg
met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor gekozen om deze deadline te
laten passeren in afwachting van bovengenoemde aanpassång van WION/KIic
wêarmee ook de verplichtingen uit INSPIRE worden geïmplementeerd. U wordt als
bronhouder van de gegevens wel aangemerkt, maar met de constatering dat er op
wordt ingezet om de ontsluiting van de kebef- en leidinggegevens via de landelijke
voorziening (WIONlKlic) te realiseren. Daarmee zal de aanmerking van u als
individuele netbeheerders naãr verwachting geconcentreerd gaan worden naar
één aanmerking van de publieke dienstverlener (Het Kadaster) die namens de
netbeheerders de nieuwe voorziening verzorgt.

Deze keuze voor de geconcentreerde aanmerking, de daarop volgende bouw van
een gemeenschappel$k vooniening en het qua datum overschrijden van de
publicatieplicht kan aan de Europese Commissie uitgelegd worden, indien de
centrale voorziening in aanbouw is en op afzienbare tijd leidt tot het invullen van
de gestelde INSPIRË-eisen. Een dergelijke voorziening zcu namelijk veel
voordelen en besparingen bij de gebruikers van de gegevens opleveren, De eerste
stappen in deze richting zijn lnmiddels gezet: begin 2014 heeft het BA0 KLIC de
programma-organisatie KUC ì;VIN in het leven geroepën. Ðe netbeheerders zijn
betrokken bij de definitiefase die van l januari tot eind mei 2014 loopt. U wordt,
o.a. via het KLO, door de progrämma-organisatie op de hoogte gehouden van de
vervolgstappen.

Wij gaan er zonder tegenbericht vanuit, dat uw organisatie voornemens is de
INSPlRE-verplichting uit te voeren ín de context van de vernieuwing van de KUC-
Wl0N-voorziening. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt u Eeacht zelf initiatief te
nemen om de lNSPlRE-verplichting op korte termijn uit te voeren.

tÊstuurrkorr
D¡r, *,u¡mteltjke Ontwtkkef tn9
Prog. Geo-lnformatlê

Daturn
28 me¡ 2014

Ons kenmgrk
IENMlBSK-2914111256û
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Het Ministerie van Infrastructuur en MElieu heeft Geonovum opdracht gegeven om
de datapraviders te ondersteunen. Voor meer informatie over INSPTRE en de
aanmerking kunt u terecht op de website van Geonovum:
Http://www.gecnovum.nÊ/onderwerpen/inspire of kunt u mailen naar de helpdesk
INSPIRE iinspire@geonovum.nl). Vragen over het Programrna KLIC WIN kunt u
stellen via het e-mailadres KLIC@Kadaster.nl.

lk wens u van harte succes met de implementatie.

Hoogachtend,

tìac x

ke CIntw!kkeling

Sattuurtketr
Dlr. RulmtêlUkè ûntl¡,lkkellng
Prog. Geo-¡nformatle

DËtum
28 mel 2014

Onr kGnmêrk
rENM/BSK-2014/1 12660
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