
 

 
 

KLIC ("Kabels en Leidingen Informatie 
Centrum") en het registreren van netten: 
zoek de verschillen! 
 
 
 
 
 

 KLIC Registreren van netwerken 

Wat is het?  Een systeem voor het verwerken van 
verzoeken om gebiedsinformatie m.b.t. 
de ligging van netwerken en het leveren 
van de door netbeheerders aangeleverde 
informatie aan een ieder die mechanisch 
gaat graven. 

Een systeem om de eigenaar van een net 
in de zin van artikel 20 lid 2 Boek 5 
Burgerlijk Wetboek ("BW") te registreren. 

 

Gebaseerd op? 

 

WION ("Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten"). 

Artikel 5:20 lid 2 BW, artikel 155a 
Overgangswet nieuw BW, de Kadasterwet. 

Wat wordt 
geregistreerd? 

Er wordt niets "geregistreerd". Het KLIC 
systeem fungeert als een doorgeefluik 
voor informatie van netbeheerders aan 
een ieder die mechanisch gaat graven. 

De ligging van de hartlijn van een netwerk 
als bedoeld in artikel 5:20 lid 2 BW en de 
(beoogd) eigenaar daarvan. 

Wie levert de 
benodigde 
informatie? 

De netbeheerder levert zelf de beheers 
informatie aan. 

De (beoogd) eigenaar levert de benodigde 
informatie aan bij de notaris. De notaris 
registreert namens de (beoogd) eigenaar. 

Is het 
verplicht?  

Ja. De verplichting is vastgelegd in de 
WION. Alle netbeheerders en een ieder 
die mechanisch gaat graven moeten 
gebruik maken van KLIC. 

Nee, registratie is niet verplicht maar wel 
noodzakelijk in geval van overdracht of 
bezwaring van het netwerk. 

Wat is het 
doel? 

Het voorkomen van graafschade. Het vastleggen van de eigendom van een 
netwerk. 

Voor wie is 
het? 

Voor iedere partij die graafschade wil 
voorkomen, zoals netbeheerders, 
grondroerders en agrariërs, maar ook 
particulieren. 

Voor iedere partij die een netwerk in 
eigendom heeft en die dat wil vastleggen 
in het Kadaster. 

Hoe te 
raadplegen? 

Het Kadaster fungeert als intermediair. 
Degene die graafwerkzaamheden wil 
verrichten dient een oriëntatiemelding 
of een graafmelding te doen. De 
netbeheerders leveren 
liggingsinformatie aan via het Kadaster. 

Het is een openbaar register en daarmee 
te raadplegen door iedereen. 

Het Kadaster ontsluit informatie over kabels en leidingen en netwerken. Er is informatie 
op te vragen uit KLIC en uit register Onroerende Zaken 4. In de praktijk worden deze 
nogal eens door elkaar gehaald. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 
belangrijkste verschillen. 
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