Van: KLIC@KADASTER.NL [mailto:KLIC@KADASTER.NL]
Verzonden: donderdag 21 december 2017 15:43
Aan: KLIC@KADASTER.NL
Onderwerp: Wijziging van belang voor Netbeheerders ten gevolge van WIBON

Beste Netbeheerder,
Het onderstaande mailbericht is afgelopen maandag naar uw KLIC serviceprovider verzonden.
Wij verzenden u dit bericht ter informatie.
Met vriendelijke groet,
Kadaster Klantcontactcenter
www.kadaster.nl/klic
(0800) 00 80

Beste Serviceprovider,
De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vervangt de in 2008
ingevoerde WION en zal –naar verwachting- begin 2018 in werking treden. Naast informatie-uitwisseling
om graafschade te voorkomen, faciliteert het Kadaster vanaf dat moment voor telecomaanbieders de
voorbereiding van hun vooronderzoek in het kader van de richtlijn kostenreductie breedband. Hiertoe
worden voor telecomaanbieders twee opties toegevoegd aan het Klic-oriëntatieverzoek.
Wijziging voor Netbeheerders
Het Kadaster voert de wijzigingen in Klic-online door op het oriëntatieverzoek, dit leidt tot een wijziging
(aanvulling) in het graafbericht dat aan de netbeheerder gestuurd wordt.
De toegevoegde opties in het oriëntatieverzoek leiden tot een tweetal nieuwe waarden die in het veld
‘SoortWerk’ in het graafbericht gestuurd kunnen worden.
Deze nieuwe waarden zijn:
•
•

"Medegebruik"
"Coordinatie"

De beide nieuwe waarden mogen niet tot afkeuring van het graafbericht door de netbeheerder leiden.
Deze waarden kunnen alleen voorkomen in het graafbericht van een oriëntatieverzoek. Er wijzigt niets
aan het graafbericht van een graafmelding of calamiteitenmelding.
B2B aanvraag en NTD niet aangepast
Het is vooralsnog niet mogelijk om via de “B2B aanvraag” een aanvraag te doen ter voorbereiding op het
verzoek tot coördinatie en medegebruik. De XSD van de B2B-aanvraag wordt dus niet aangepast.
Het is vooralsnog niet mogelijk om in de Netbeheerder Testdienst (NTD) dit proces te testen.
Planning
Zodra de WIBON in werking treedt –naar verwachting begin 2018- zal het Kadaster de wijziging op het
oriëntatieverzoek live zetten. Vanaf dat moment zullen de netbeheerders de nieuwe waarden voor
‘SoortWerk’ in het graafbericht moeten accepteren. De exacte datum zullen wij via de bekende

communicatiekanalen bekend maken.
Meer over de WIBON vindt u in de informatie verzorgd door het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat die u als bijlage bij deze mail aantreft.
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