
 

 

Handige links m.b.t. KLIC-WIN 
Algemene informatie http://www.kadaster.nl/klic-win 

KLIC-WIN nieuwsberichten http://www.kadaster.nl/klic-win-nieuws 

Per proces Presentaties, Technische documenten en bestanden https://github.com/Kadaster/KLIC-WIN 

Starterskit netbeheerders https://github.com/Kadaster/KLIC-WIN/tree/master/Starterskit 

Animatiefilm over KLIC-WIN https://www.youtube.com/watch?v=yickjTTpnWM 

Animatiefilm over INSPIRE                     https://www.youtube.com/watch?v=xew6qI-6wNk 

Definitieve versie IMKL v1.2.1 https://register.geostandaarden.nl/imkl2015/ 

 

  Deze korte Nieuwsflitsen zijn bedoeld om alle betrokkenen bij het programma KLIC-WIN te informeren over de highlights en 

belangrijke onderwerpen/ontwikkelingen binnen het programma. Naast deze Nieuwsflitsen worden er nieuwsberichten 

geplaatst op www.kadaster.nl/klic-win-nieuws. 

 

1) NTD: nieuwe functionaliteit voor KLIC-WIN  

In de Netbeheerder Testdienst (NTD) is nieuwe functionaliteit voor KLIC-WIN beschikbaar. Het is nu ook 
mogelijk als centrale netbeheerder de nieuwe berichtenuitwisseling te testen.  

De volgende testen voor KLIC-WIN zijn nu beschikbaar in de NTD: 

 actualiseren netinformatie 

 actualiseren documenten 

 berichtenuitwisseling decentrale netbeheerder 

 berichtenuitwisseling centrale netbeheerder 

Deze functionaliteiten zijn compatible met de meest recente versies van het nieuwe berichtenmodel 
kabels en leidingen (BMKL v2.0) en het nieuwe informatiemodel kabels en leidingen (IMKL v1.2.1).  
 
 

2) Planning komende periode 

In de komende periode wordt er gewerkt aan de volgende onderwerpen.  

 BMKL werkzaamheden 

o OAuth implementatie 

o Additionele functionaliteit (waaronder toevoegen van de achtergrondkaart) 

 WION uitlevering op basis van IMKL v1.2.1 

 Start implementatie WION Eis Voorzorgsmaatregelen.  

o Pilotperiode met kernfunctionaliteit 
 
 

3) Nieuwe publicaties op GitHub 

Er is nieuwe documentatie op de GitHub van het Kadaster gepubliceerd: 
o Actualiseren documenten: Aanleveren-uitleveren documenten 2017-10-20.ppsx. Processtappen 

ten behoeve van aan- en uitleveren, aanpassen en meervoudig gebruik van documenten 

o Actualiseren Voorzorgsmaatregelen: Voorbeeld aanlevering 

netinformatie+voorzorgsmaatregelen KL3131 (alleen GHD).zip. Een nieuw voorbeeldbestand 

voor het aanleveren van netinformatie inclusief EV-voorzorgsmaatregelen door netbeheerders 

aan het Kadaster. 

 

 

In- of uitschrijven voor de KLIC-WIN Nieuwsflits? Stuur een mail naar klic-win@kadaster.nl! 

 

 

 

 

 

 

Programma KLIC-WIN 

Post/retouradres 

Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIC-WIN Nieuwsflits 

Datum 

9 november 2017 

 

 

Contactgegevens 

0800-0080 

klic-win@kadaster.nl   

www.klic-win.nl 
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