
De grondroerders-
regeling 
Wat betekent 
dit voor u?

informatie voor gravers



 Waarom de grondroerdersregeling?

In Nederland liggen veel kabels en leidingen in de grond. Het gebeurt vaak, 

dat deze bij graafwerkzaamheden beschadigd worden. Dat kost veel geld, 

men schat zo’n 40 tot 75 miljoen euro per jaar. Graafschade veroorzaakt 

daarnaast veel overlast door leveringsonderbreking. Maar schade aan een 

kabel of leiding kan ook groot gevaar opleveren voor de graver zelf en zijn 

directe omgeving. De grondroerdersregeling moet het aantal graafschades 

verminderen. Door betere tekeningen, betere informatie-uitwisseling en 

zorgvuldiger graven.

*  De in deze folder genoemde data zijn op basis van de geplande ingangsdatum 

1 juli 2008.  Het is mogelijk, dat deze datum nog verschuift. • 

Wet Informatie-uitwisseling
Ondergrondse Netten 

Naar verwachting treedt per 1 juli 2008* een nieuwe wet in werking: de Wet 

Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten. Deze wet is beter bekend als 

de ‘grondroerdersregeling’. Met deze wet verandert er veel voor zowel u als 

graver alswel voor netbeheerders. 



Schade aan kabels en 

leidingen kan gevaar 

opleveren voor de graver

 Vanaf 1 oktober 2008 is het verplicht om bij elke ‘mechanische grondroering’ 

(graven met machine) een Klic-melding te doen.

•  Het Kadaster neemt de taak van KLIC over. Melden kan echter nog steeds 

via www.klic.nl en telefoonnummer 0800-0080.

•  Het Kadaster brengt de Klic-melding in rekening. Per melding is dat 24 euro.

•  Als u een afwijkende ligging constateert (+/- 1 meter rechts of links) moet u 

dit melden bij de netbeheerder. Deze moet zijn tekeningen binnen 30 dagen 

aanpassen. 

•  Er komt een nieuw, elektronisch systeem: Klic-online. Met dit systeem kunt 

u  elektronisch een graafmelding doen (beschikbaar per 1 oktober 2008).  

In eerste instantie ontvangt u de tekeningen dan nog zoals u gewend bent. 

In de elektronische fase (zie ‘fase 3’) ontvangt u de tekeningen dan via het 

Kadaster digitaal op een GBKN ondergrond. 

•  U moet ‘zorgvuldig graven’. Dit begrip is uitgewerkt in de Richtlijn zorgvul-

dig graafproces van het CROW. Deze richtlijn kunt u bij het CROW bestellen.



Belangrijk: 

Om de doorlooptijd van uw graafmelding per 1 oktober 2008 soepel te laten 

verlopen, is het zaak dat u zich tijdig aanmeldt bij het Kadaster. In de periode 

1 juli tot 1 oktober 2008 beschikken KLIC en het Kadaster over extra capaciteit 

om registratie van gravers snel te verwerken.

De grondroerdersregeling moet het 

aantal graafschades verminderen

Over het kadaster

Al meer dan 175 jaar verwerkt het Kadaster gegevens over vastgoed in Nederland 

en houdt deze nauwkeurig bij in de openbare en de kadastrale registratie. Het 

is daarmee dé bron voor vastgoedinformatie in Nederland. Het Kadaster is een 

zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), heeft geen winstoogmerk en bevordert het 

maatschappelijk verkeer in vastgoed, inclusief schepen en luchtvaartuigen. 

Jaarlijks verstrekt het 21 miljoen keer informatie aan het notariaat, gemeenten, 

bedrijven, particulieren en andere belanghebbenden. Daarnaast houdt het 

Kadaster het Rijksdriehoeksstelsel in stand en speelt het een essentiële rol in het 

landinrichtingsproces. In de nabije toekomst breidt het zijn taken verder uit met 

informatie over kabels en leidingen ter voorkoming van graafschade.



Fase 1 – Belangenregistratie. Van 1 juli tot 1 oktober 2008 

Netbeheerders registreren het gebied waar hun kabels en leidingen liggen 

(hun belang) bij het Kadaster. Ook gravers melden zich bij voorkeur nu al 

aan bij het Kadaster.

Fase 2 – Overgangsfase. Van 1 oktober 2008 tot aan de elektronische fase

De Klic-melding is verplicht bij alle mechanische graafwerkzaamheden. 

Het is verplicht om een afwijkende ligging te melden bij de netbeheerder. 

Het elektronische systeem wordt in gebruik genomen, maar is nog niet 

verplicht. Vanaf deze datum neemt het Kadaster KLIC over.

Fase 3 – De elektronische fase. Waarschijnlijk treedt dit in de tweede helft 2009 

in werking. De exacte datum is nog niet bekend.

Zowel graver als netbeheerder maken verplicht gebruik van het elektro- 

nische uitwisselingssysteem Klic-online. (Klic-online is al eerder beschik-

baar voor gravers, maar is dan nog niet verplicht).

Gezien de vele veranderingen die de ‘Grondroerdersregeling’ 

met zich meebrengt, is ervoor gekozen de wet fasegewijs in te voeren.

Fasegewijze invoering



Wat moet u doen?

Meldt u voor 1 oktober 2008 aan bij het Kadaster. Alleen dan kunt u na  

1 oktober snel uw Klic-meldingen doen bij het Kadaster. Ook is het  

belangrijk dat u voorbereidingen treft voor de komst van Klic-online. 

U heeft daarvoor een pc met printer en internetaansluiting nodig. 

Hoe u zich aanmeldt bij het Kadaster en welke hardware en internetaan-

sluiting u nodig heeft voor Klic-online staat op de starterkit, een cd-rom 

die het Kadaster gratis ter beschikking stelt. Het Kadaster stuurt deze 

cd-rom naar alle bekende gravers. Heeft u de starterkit niet ontvangen? 

Download deze dan op www.kadaster.nl/klic. 

Wilt u meer weten over de Grondroerdersregeling? 

Kijk dan op www.verminderinggraafincidenten.ez.nl, op www.klic.nl of 

www.kadaster.nl/klic. Meer informatie over zorgvuldig graven vindt u op 

www.crow.nl. 

Voor verdere vragen kunt u een e-mail sturen naar Klic@kadaster.nl. 

U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.
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