
 

 

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://www.klicwin.net/Starterskit_webpages/Starterskit%20Home.html 

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. Update wetgeving 

WION  

Het wetsvoorstel Wijziging WION is door de Tweede Kamer als Hamerstuk geagendeerd op de plenaire 

vergadering van 8 maart. Zie onder agendapunt 3 van de 8 maart vergadering.   

 

Dat houdt in dat de Wijziging WION direct daarna vanuit het secretariaat van de Tweede Kamer aan de 

EZK-commissie van de Eerste Kamer aangeboden wordt. Deze commissie zal het eerst bespreken, een 

datum daarvoor is nog niet bekend. 

 

De ingangsdatum van de voorgestelde wetswijzigingen is afhankelijk van de behandeling in de Eerste 

Kamer. Het ministerie van EZK geeft aan dat zij verwacht dat de wetgeving op 1 juli 2018 ingaat. Het 

Kadaster gaat derhalve hier ook van uit. 

 

Inmiddels worden de wijzigingen van BION (t.b.v. agrariërs vrijstelling) en RION (IMKL en formulier 

schaderapportage) voorbereid. 

 

2. Status pilot Voorzorgsmaatregelen (EV) 

In de eerste Nieuwsflits van februari 2018 was aangegeven dat de functionaliteit actualiseren 

netinformatie met voorzorgsmaatregelen (EV) beschikbaar was gekomen in de NTD-omgeving en het 

mogelijk was mee te doen aan de pilot Voorzorgsmaatregelen (EV). Een aantal netbeheerders die 

gebruik maakt van Voorzorgsmaatregelen (EV) hebben aangegeven mee te willen doen aan de pilot. Een 

aantal netbeheerders heeft succesvol netinformatie met voorzorgsmaatregelen geüpload in de NTD en 

daarna een Klic-melding gesimuleerd en met de juiste Eis-voorzorgsmaatregel geleverd gekregen. 

 

 

 

 

 

 

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 maart 

Datum 

1 maart 2018 

 

 

Contactgegevens 

0800-0080 

klic-win@kadaster.nl   

www.klic-win.nl 
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