Concept 7 juli 2016 ten behoeve van de consultatie
Regeling van de Minister van Economische Zaken van

, nr. WJZ/

, houdende een systeem van informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en
ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en
ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge
snelheid alsmede wijziging van enige andere regelingen (Regeling informatie-uitwisseling
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)
De Minister van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu;
Gelet op richtlijn 2014/61/EU van het Europese Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake
maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met
hoge snelheid (PbEU 2014, L 155) en de artikelen 20, tweede lid, en 28, vierde lid, van de Wet
informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten, alsmede de artikelen 3, vijfde lid, 4,
tweede en vierde lid, en 5, eerste lid en derde tot en met zevende lid, van het Besluit informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken;
Besluit:
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. besluit: Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken;
b. burgerservicenummer: het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet
algemene bepalingen burgerservicenummer;
c. IMKL: het Informatiemodel Kabels en Leidingen, opgenomen bij deze regeling als bijlage 1;
d. BMKL: het Berichtenmodel Kabels en Leidingen, opgenomen bij deze regeling als bijlage 2.
§ 2. Deelname aan informatie-uitwisseling
Artikel 2
1. Voor de aanmelding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit gebruikt de beheerder,
netwerkexploitant, aanbieder, grondroerder, opdrachtgever of het bestuursorgaan een daarvoor door
de Dienst vastgesteld formulier.
2. In het geval van een aanmelding van een beheerder, netwerkexploitant, aanbieder, opdrachtgever,
grondroerder of bestuursorgaan verstrekt deze:
a. betreffende de organisatie: het nummer van inschrijving in het handelsregister;
b. betreffende de persoon die is belast met de taak van informatie-uitwisseling op grond van de wet:
een kopie van zijn identiteitsbewijs, zijn handtekening, zijn burgerservicenummer en, voor zover zijn
bevoegdheid niet blijkt uit een openbaar register, een kopie van de machtiging om namens de
organisatie aan de informatie-uitwisseling op grond van de wet deel te nemen.

3. Indien een onderneming als bedoeld in het tweede lid niet in Nederland is gevestigd of in Nederland
vertegenwoordigd is door een gevolmachtigde handelsagent, verstrekt de onderneming in afwijking
van onderdeel a van het tweede lid de naam, het bezoekadres, en, in voorkomend geval, het nummer
waaronder de onderneming in een buitenlands register is ingeschreven, de naam van dat register en
de plaats en het land waar het register wordt gehouden.
4. Indien de in het tweede lid bedoelde persoon niet beschikt over een burgerservicenummer,
verstrekt hij in plaats hiervan zijn persoonsgegevens.
5. Na vaststelling dat de vereiste gegevens en bescheiden zijn overgelegd, kent de Dienst aan de
beheerder, netwerkexploitant, aanbieder, grondroerder, opdrachtgever of het bestuursorgaan een
code toe ten behoeve van de deelname door de in het tweede lid bedoelde persoon aan de informatieuitwisseling op grond van de wet.
6. De aangemelde organisatie informeert de Dienst onverwijld met gebruikmaking van een daarvoor
door de Dienst vastgesteld formulier over een wijziging van de bij de aanmelding verstrekte gegevens.
Artikel 3
1. Degene die anders dan in het kader van de uitoefening van een beroep of een bedrijf een
oriëntatieverzoek of een graafmelding doet door tussenkomst van de Dienst:
a. verstrekt hierbij aan de Dienst een kopie van zijn identiteitsbewijs, zijn handtekening en zijn
burgerservicenummer, of , indien hij niet beschikt over een burgerservicenummer, zijn
persoonsgegevens, of
b. identificeert zich op een andere wijze ten genoege van de Dienst.
2. Indien in het kader van de uitoefening van een beroep of een bedrijf een oriëntatieverzoek of een
graafmelding wordt gedaan door tussenkomst van de Dienst en de betrokkene niet over een code
beschikt op grond van artikel 2, is artikel 2, tweede, derde en vierde lid, van overeenkomstige
toepassing.
3. Indien het oriëntatieverzoek of de graafmelding wordt gedaan door een bestuursorgaan dat niet op
grond van artikel 2 over een code beschikt, is artikel 2, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 4
1. Van de verplichtingen van de artikelen 6, tweede lid, en 11, eerste lid, van de wet is de beheerder
vrijgesteld die een net beheert dat geheel of grotendeels is gelegen in grond die geen openbare grond
is in de zin van artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet en mits die grond door hem wordt gebruikt
krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht.
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van:
a. een net dat een aansluiting heeft ten behoeve van derden, niet zijnde ondernemingen die deel
uitmaken van een groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarvan ook
de beheerder deel uitmaakt;
b. een net met een gevaarlijke inhoud of een net met de functie gas hoge druk, petrochemie, chemie,
landelijk hoogspanningsnet, hoogspanning of warmte, zoals omschreven in het IMKL, onderdeel
6.4.21.

Artikel 5
Van de verplichtingen van de artikelen 6, tweede en derde lid, 11, eerste lid, en 12, eerste lid en
tweede lid, onderdeel a, van de wet is de beheerder van het openbaar riool vrijgesteld voor het deel
van dat net dat dient voor de afvoer van afvalwater vanaf de openbare weg naar het hoofdriool.
§ 3. Vereisten aan de informatieverstrekking
Artikel 6
1. De Dienst verstrekt bij de ontvangstbevestiging aan degene die een oriëntatieverzoek of een
graafmelding heeft gedaan een overzicht van de beheerders en netwerkexploitanten aan wie een
bericht als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet is gezonden.
2. Bij het doen van een oriëntatieverzoek of een graafmelding wordt gebruik gemaakt van de daarvoor
door de Dienst vastgestelde formulieren.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op graafmeldingen die overeenkomstig artikel 14
van de wet gezamenlijk worden gedaan door tussenkomst van de minister. In deze gevallen verstrekt
de minister het overzicht van de beheerders aan wie het graafbericht is gezonden, bij de verstrekking
van de gebiedsinformatie.
Artikel 7
1. De verstrekking van liggingsgegevens vindt plaats met een schaalgrootte van 1:500.
2. De weergave van liggingsgegevens, met inbegrip van markeringen en afzonderlijke elementen van
het net vindt plaats overeenkomstig het IMKL.
3. Bij de aanduiding van de functie van een net wordt gebruik gemaakt van de functie-indeling,
opgenomen in het IMKL, onderdeel 6.4.21.
4. Vermelding van het aantal netten als bedoeld in artikel 5, vierde lid, onderdeel b, van het besluit is
niet vereist ten aanzien van netten die deel uitmaken van een stervormig aangelegd aansluitnetwerk
indien deze netten telkens op een afstand van ten hoogste een meter zijn samengebonden.
5. Bij het verstrekken van beheerdersinformatie geeft de beheerder toepassing aan het BMKL.
6. Indien de beheerder bij de verstrekking van beheerdersinformatie andere gegevens verstrekt dan
waartoe hij op grond van artikel 11 van de wet is gehouden, geeft hij hierbij toepassing aan het IMKL
en het BMKL.
Artikel 8
De Dienst voegt ten behoeve van de verstrekking van de gebiedsinformatie aan de ontvangen
beheerdersinformatie een kaart als ondergrond toe.
Artikel 9
Voor het geval graafmeldingen overeenkomstig artikel 14 van de wet gezamenlijk worden gedaan
door tussenkomst van de minister, wordt vrijstelling verleend van de verplichtingen ten aanzien van
de termijnen, bepaald in de artikelen 8, eerste lid, 10, 11, eerste lid, en 13, eerste lid, van de wet.

§ 4. Rapportage schadegevallen
Artikel 10
De beheerder rapporteert langs elektronische weg over het aantal schadegevallen met gebruikmaking
van het formulier dat is opgenomen bij deze regeling als bijlage 3.
§ 5. Netten met afwijkende ligging en onbekende netten
Artikel 11
1. De melding, bedoeld in artikel 19, eerste lid, en artikel 20, eerste lid, van de wet, wordt gedaan via
het elektronische informatiesysteem of langs elektronische weg met gebruikmaking van een daarvoor
door de Dienst vastgesteld formulier en door weergave van de ligging en kenmerken van het
desbetreffende gedeelte van het net op het hiertoe door de Dienst verstrekte kaartmateriaal.
2. De melding, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet, kan achterwege blijven indien de
grondroerder redelijkerwijs kan aannemen dat hij een net heeft aangetroffen dat wordt beheerd door
een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of waarvan de
beheerder op grond van artikel 4 is vrijgesteld van de verplichtingen van de artikelen 6, tweede lid, en
11, eerste lid, van de wet.
Artikel 12
De Dienst zendt het bericht omtrent een onbekend net, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de wet,
mede aan de gemeente in wier grondgebied het onbekende net is aangetroffen.
§ 6. Wijzigingen overige regelingen
Artikel 13
De tabel in hoofdstuk 1 van de bijlage van de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
wordt als volgt gewijzigd:
A
In paragraaf 1.1. wordt de rij:
Ministerie van

Besluit informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 3, eerste lid

ondergrondse netten
vervangen door:
Ministerie van

Besluit informatie-

Economische Zaken

uitwisseling
bovengrondse en

artikel 3, eerste lid

ondergrondse netten en
netwerken
B
In paragraaf 1.1. vervalt de rij:
Ministerie van

Tijdelijke regeling

artikelen 2, 6, tweede lid,

Economische Zaken

informatie-uitwisseling

10 en 11

ondergrondse
netten
C
In paragraaf 1.1. worden de rijen:
Ministerie van

Wet informatie-

artikel 2, derde lid,

Economische Zaken

uitwisseling

onderdeel a, jo. artikel 8

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 3, eerste lid

ondergrondse netten
vervangen door:
Ministerie van

Wet informatie-

artikel 2, derde lid,

Economische Zaken

uitwisseling

onderdeel a, jo. artikel 8

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 3, eerste lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
D
In paragraaf 1.2. worden de rijen:
Ministerie van

Besluit informatie-

artikel 2, eerste, tweede

Economische Zaken

uitwisseling

en derde lid, jo. artikel 5,

ondergrondse netten

eerste tot en met zesde
lid

Ministerie van

Besluit informatie-

artikel 7, eerste en derde

Economische Zaken

uitwisseling

lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Besluit informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 7, vierde lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Besluit informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 7, zesde lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Besluit informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 7, zevende lid

ondergrondse netten
vervangen door:

Ministerie van

Besluit informatie-

artikel 2, eerste, tweede

Economische Zaken

uitwisseling

en derde lid, jo. artikel 5,

bovengrondse en

eerste tot en met zesde

ondergrondse netten en

lid

netwerken
Ministerie van

Besluit informatie-

artikel 7, eerste en derde

Economische Zaken

uitwisseling

lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Besluit informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 7, vierde lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Besluit informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 7, zesde lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Besluit informatie-

Economische Zaken

uitwisseling
bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken

artikel 7, zevende lid

E
In paragraaf 1.2. worden de rijen:
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 2, tweede lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 3, eerste lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 6, tweede lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 10

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 13, eerste lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 15, eerste lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 16

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 17, eerste lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 17, derde lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 18, eerste lid

ondergrondse netten
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 18, derde lid

ondergrondse netten
vervangen door:
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling
bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken

artikel 2, tweede lid

Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 3, eerste lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 6, tweede lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 11

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 15, eerste lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 17, eerste lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 18

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 19, eerste lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 19, derde lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling
bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken

artikel 20, eerste lid

Ministerie van

Wet informatie-

Economische Zaken

uitwisseling

artikel 20, derde lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
F
In paragraaf 1.2. worden de rijen:
Ministerie van Veiligheid

Wet informatie-

en Justitie

uitwisseling

artikel 2, tweede lid

ondergrondse netten
Ministerie van Veiligheid

Wet informatie-

en Justitie

uitwisseling

artikel 3, eerste lid

ondergrondse netten
vervangen door:
Ministerie van Veiligheid

Wet informatie-

en Justitie

uitwisseling

artikel 2, tweede lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken
Ministerie van Veiligheid

Wet informatie-

en Justitie

uitwisseling

artikel 3, eerste lid

bovengrondse en
ondergrondse netten en
netwerken

§ 7. Slotbepalingen
Artikel 14
De Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten wordt ingetrokken.
Artikel 15
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en
ondergrondse netten en netwerken in werking treedt.
Artikel 16
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse
netten en netwerken (RIBON).

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage,

De Minister van Economische Zaken,

Bijlage 1. , behoort bij artikel 1, onderdeel c, van de Regeling informatie-uitwisseling
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
IMKL
Beschrijving van het model
1. Inleiding

[ Nader in te vullen aan de hand van aangeleverde modellen van het Kadaster. ]

Bijlage 2. , behorend bij artikel 1, onderdeel d, van de Regeling informatie-uitwisseling
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
Concernstaf IT-Services
BKML
Berichtenmodel Kabels en Leidingen
1. Inleiding

[ Nader in te vullen aan de hand van aangeleverde modellen van het Kadaster. ]

Bijlage 3. bij artikel 10 van de Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en
ondergrondse netten en netwerken
Toelichting bij schademeldingsformulier

[ Nader in te vullen aan de hand van aangeleverde modellen van het Kadaster. ]

TOELICHTING
1. Algemeen
Met deze regeling worden, in samenhang met het Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse en
bovengrondse netten en netwerken (hierna: BIBON), regels gesteld ter uitvoering van de Wet
informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (hierna: WIBON). De
WIBON vervangt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (hierna: WION) en voorziet in de
uitbreiding van het bestaande regime voor de uitwisseling van informatie over ondergrondse netten
ter voorkoming van schade bij graafwerkzaamheden, naar informatie-uitwisseling over fysieke
infrastructuur en civiele werken ter bevordering van medegebruik en coördinatie.
Samen met de WIBON en het BIBON, dient deze regeling ter implementatie van de verplichting tot
informatie-uitwisseling in de richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei
2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van
elektronischecommunicatiewerken met hoge snelheid (hierna: richtlijn breedband). De
implementatiedatum van de richtlijn breedband is 1 januari 2016. Voor een toelichting op de inhoud
van de richtlijn breedband wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor
de WIBON.
Vervanging RION door RIBON
Deze regeling voorziet in de vervanging van de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten
(hierna: RION) door de Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en
netwerken (hierna: RIBON). In deze regeling worden regels gesteld die voorzien in de uniforme en
volledige aanlevering van informatie, welke grotendeels plaatsvindt via het elektronisch
informatiesysteem in beheer bij het Kadaster (het zogenaamde KLIC-systeem). Alle voorschriften uit
de RION zijn één-op-één overgenomen in RIBON. De voorschriften uit de RION zijn in de onderhavige
regeling aangevuld met hetgeen noodzakelijk is voor de implementatie van de richtlijn breedband. In
deze regeling worden in aanvulling op het BIBON nadere regels gesteld ten behoeve van de procedure
voor de informatie-uitwisseling. Als gevolg van de uitbreiding van het gebruiksdoel van het
informatiesysteem in de WIBON, voorziet deze regeling zowel in regels voor de informatie-uitwisseling
ter voorkoming van graafschade, als in regels voor de informatie-uitwisseling ter voorbereiding van
een verzoek tot medegebruik of coördinatie.
Wijzigingen
De vervanging van de WION door de WIBON en de BION door de BIBON ten behoeve van de
implementatie breedband, noopt tot technische aanpassingen in verband met verwijzingen naar de
WION en BION in de Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet. Daarin wordt voorzien
middels deze regeling.
2. Belangrijkste onderwerpen
Deze regeling heeft betrekking op dezelfde onderwerpen ter nadere invulling van bovengenoemde
procedure voor informatie-uitwisseling als in de RION. Enkel de reikwijdte is gewijzigd door de
eerdergenoemde aspecten van de richtlijn breedband die zijn geïmplementeerd in de WIBON. In deze

toelichting wordt daarom alleen aandacht besteed aan de bepalingen die gewijzigd zijn door het
vervangen van het RION door de onderhavige regeling (RIBON). Dit betreft uitsluitend een technische
wijziging in verband met de gewijzigde reikwijdte ten opzichte van de RION. Voor een uitgebreide
toelichting op de voorschriften die zijn overgenomen uit de RION wordt verwezen naar de toelichting
bij de RION (Stcrt. 2010, 4615) en de toelichting bij de wijzigingen van de RION (Stcrt. 2011, 12779;
Stcrt. 2014, 17848).
Ten eerste worden op grond van artikel 3, vijfde lid, van het besluit nadere regels gesteld over de
aanmelding van personen en organisaties in verband met het verkrijgen van toegang en aansluiting
tot het informatiesysteem en over de deelname aan de informatie-uitwisseling door tussenkomst van
het Kadaster. Ingevolge artikel 2, eerste lid, dient voor de aanmelding een daarvoor door het Kadaster
vastgesteld formulier te worden gebruikt. De betrokkene geeft bij de aanmelding op in welke
hoedanigheid hij verzoekt om toegang tot en aansluiting op het elektronisch informatiesysteem: als
netbeheerder, netwerkexploitant, aanbieder, grondroerder, opdrachtgever of bestuursorgaan. In een
incidenteel geval kan een bedrijf bijvoorbeeld actief zijn als zowel netbeheerder als grondroerder. In
dat geval wordt vanuit verschillende rollen deelgenomen aan de informatie-uitwisseling en dienen ook
verschillende aanmeldingen te worden gedaan. Voor overheden geldt dat zij kunnen optreden in de
positie van grondroerder of opdrachtgever, als beheerder of – in de in de wet bepaalde gevallen – als
bestuursorgaan. Alsdan dienen zij de desbetreffende aanmelding te verrichten. Dit sluit aan bij het feit
dat in dergelijke gevallen doorgaans ook verschillende eenheden betrokken zijn bij beheer- dan wel
graafwerkzaamheden. Echter, indien een netbeheerder tevens netwerkexploitant is (wat op dit
moment geldt voor alle netbeheerders), hoeft hij zich enkel aan te melden in de hoedanigheid van
netbeheerder.
Ten tweede wordt een categorie van netbeheerders vrijgesteld van de wettelijke verplichtingen. Er
zijn omstandigheden waarin geen reden is voor toepassing van het wettelijke regime van informatieuitwisseling over netten. Het betreft in het bijzonder netten die louter voor eigen gebruik dienen, voor
zover zij zich (geheel of grotendeels) in of op eigen grond bevinden. Daarbij kan een aldus
vrijgestelde beheerder ervoor kiezen zijn beheerpolygoon wel te registreren en vervolgens ook
hiervoor deel te nemen aan de wettelijke informatie-uitwisseling. In het tweede lid van artikel 4
worden enkele beperkingen gesteld aan deze vrijstelling. Deze beperkingen waarborgen dat door de
vrijstelling geen belangen van derden kunnen worden getroffen. Om die reden geldt de vrijstelling
alleen voor netten die slechts voor eigen gebruik zijn bedoeld en die derhalve geen aansluiting met
anderen hebben, of een gevaarlijke inhoud bevatten waardoor bij graafschade een risico voor de
grondroerder en de omgeving kan bestaan. De netbeheerder die tevens netwerkexploitant is, dient
ook voor zijn netwerk te voldoen aan de verplichting tot informatie-uitwisseling ten behoeve van
medegebruik of coördinatie. Uit de definitie van netwerk en netwerkexploitant in de richtlijn
breedband, volgt echter dat de beheerder of exploitant van een besloten ofwel bedrijfsnetwerk
waarmee geen diensten aan het publiek worden verleend niet onder de definitie van netwerkexploitant
valt. Er is bij dergelijke netwerken immers geen sprake van de levering van diensten (aan anderen).
De vrijstelling ingevolge dit artikel is van toepassing op een reeks van situaties. Te denken valt aan
boeren die drainagebuizen hebben gelegd, niet zijnde onderdeel van een netwerk in de zin van de
wet, of een supermarkt die een kabel heeft aangelegd om te voorkomen dat de winkelwagens buiten
het eigen terrein worden gebruikt.

Ten derde wordt de beheerder van het openbaar riool voor het deel van het net dat dient voor de
afvoer van afvalwater vanaf de openbare weg naar het hoofdriool vrijgesteld van de verplichting tot
het registreren en wijzigen van een beheerpolygoon in artikel 6, tweede en derde lid, en de
verplichting tot informatieverstrekking naar aanleiding van een graafbericht in artikel 11, eerste lid, of
oriëntatieverzoek dat betrekking heeft op medegebruik of coördinatie in artikel 12, eerste lid en
tweede lid, onderdeel a, van de wet. Deze vrijstelling die reeds bestond in het kader van
graafwerkzaamheden, wordt nu uitgebreid ten behoeve van de informatie-uitwisseling ten behoeve
van een verzoek om medegebruik van fysieke infrastructuur of coördinatie van civiele werken. Voor de
voorbereiding van een verzoek tot medegebruik of coördinatie voldoet de verplichting tot registratie
van de overige elementen van het openbaar rioolnet in de beheerpolygoon door de beheerder.
Ten slotte worden specificaties gegeven ten aanzien van de informatieverstrekking. Uniformiteit van
de gegevensverstrekking en het berichtenverkeer is noodzakelijk voor de elektronische informatieuitwisseling en is van belang voor de aflevering van goed bruikbaar kaartmateriaal, en daarmee voor
de zorgvuldige uitvoering van de graafwerkzaamheden of beoordeling voor de mogelijkheid van
medegebruik van fysieke infrastructuur. Deze regeling bevat daarvoor nadere waarborgen, ter
uitvoering van artikel 5 van het besluit. Het betreft de functies van netten, de weergave van
liggingsgegevens, en het elektronisch berichtenverkeer. Deze specificaties zijn voor een belangrijk
deel opgenomen in het zogenaamde IMKL en BMKL, het informatiemodel en het berichtenmodel kabels
en leidingen. Deze als bijlagen bij deze regeling gevoegde modellen zijn door het Kadaster in overleg
met de betrokken partijen opgesteld en omvatten tevens de aan netten verwante fysieke
infrastructuur (lege buizen, ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken enzovoort).
Deze modellen zijn voortaan ook van toepassing op de informatie-uitwisseling ten behoeve van de
voorbereiding van een verzoek om medegebruik of coördinatie.
3.

Bedrijfseffecten en administratieve lasten

Deze regeling heeft geen effecten op de administratieve lasten voor bedrijven en een zeer beperkt
effect op de inhoudelijke nalevingskosten voor bedrijven. Voor een uitgebreide toelichting hierop
wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken.
4.

Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets

In zijn uitvoeringstoets van 21 juni (Kenmerk 16.047297) heeft het Kadaster enkele technische
opmerkingen gemaakt die gedeeltelijk zijn overgenomen.
5.

Consultatie

[ Nader in te vullen nadat consultatie heeft plaatsgevonden. ]
6.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse
en ondergrondse in werking treedt. [...]

De Minister van Economische Zaken,

