Voorkom graafschade!

Planaanvraag verplicht
via www.klip.be

Inleiding
Graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen is een oud zeer en wordt steeds
actueler. Nog elke dag worden nieuwe kabels en leidingen onder de Vlaamse grond
gestopt. En het is er al zo druk. Naar schatting liggen onder de 62.000 kilometer
openbare weg in Vlaanderen zo’n 500.000 kilometer kabels en leidingen. Omgerekend komt dit neer op minstens 8 meter kabel per meter weg.
Er doen zich dan ook met de regelmaat van de klok gevallen van graafschade voor.
Gelukkig zijn de gevolgen ervan niet altijd zo dramatisch als bij de gasramp in
Ghislenghien, maar er is altijd een impact op de veiligheid van de werknemers die
de graafwerken uitvoeren. Daarnaast is er quasi steeds overlast voor de omwonenden en de nabijgelegen bedrijven: stroomonderbrekingen, internetuitval, watertekort, kapotte rioleringen, ontruiming van woningen en bedrijven, enzovoort. Indirect kan er ook milieuschade optreden. Het herstellen van de aangerichte schade
heeft vanzelfsprekend ook zijn financiële impact op de gemeenschap.
Het voorkomen van graafschade is dan ook de boodschap. Op 1 september 2009
treedt het KLIP-decreet in werking waardoor iedereen die van plan is om hetzij
machinaal, hetzij handmatig, te gaan graven, verplicht wordt om een planaanvraag
uit te voeren via het KLIP. Enkel daardoor krijgt men een optimaal zicht op welke
kabels en leidingen zich op de plaats van de geplande werken bevinden.
In deze brochure vindt u een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. Niet
alle mogelijke vragen kunnen echter beantwoord worden. U kunt dan ook terecht
op www.klip.be of bij de KLIP-helpdesk (09 261 72 00 - info.klip@agiv.be) met uw
verdere vragen.
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Algemeen kader
Het Kabel en Leiding Informatie Portaal, afgekort KLIP, is de centrale planaanvraagmodule voor Vlaanderen, die in 2007 ontwikkeld werd door het Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaandern (AGIV). Inmiddels hebben al zo’n 320 kabel- en
leidingbeheerders zich vrijwillig in het KLIP geregistreerd. Tussen 1 juni en 1 september 2009 zullen de overige kabel- en leidingbeheerders zich verplicht moeten
registreren.
Aannemers van (graaf)werken maken intensief gebruik van het KLIP om op een
elektronische manier plannen aan te vragen van de plaats waar werken gepland
zijn. In 2008 werden bijna 60.000 planaanvragen uitgevoerd.
Het (federale) Kabel en Leiding Informatie Meldpunt, afgekort KLIM, vormt een
centraal meldpunt voor iedereen die werken wil verrichten in de buurt van hoogspanningsleidingen en installaties voor vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen. Op die manier werken beide toepassingen mee aan
het voorkomen van graafschade.
In maart 2009 werden beide applicaties aan elkaar gekoppeld waardoor planaanvragers maar via één van beide systemen hun planaanvraag moeten uitvoeren.
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Werking
Het uitvoeren van een planaanvraag via www.klip.be is heel eenvoudig en gebeurt
in 5 stappen:
1. U registreert zich op de KLIP-website als planaanvrager
2. U voert de gegevens van uw planaanvraag in

3. U selecteert de zone waar u graafwerken wenst uit te voeren
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4. U bevestigt uw planaanvraag
5. U krijgt een volledig overzicht van uw aanvraag met een lijst van kabel- en
leidingbeheerders die in de aangeduide zone aanwezig zijn. Klik op “Verstuur
planaanvraag”.

Toekomstmuziek: atlas van de ondergrond
Wanneer u een planaanvraag uitvoert, krijgt u meestal de papieren plannen van de
kabel- en leidingbeheerders opgestuurd via de post. Dat betekent vaak een stapel
papier. Om op termijn de plannen direct en digitaal ter beschikking te kunnen stellen van de planaanvrager, zijn goede en duidelijke afspraken nodig. Die afspraken
worden vastgelegd in een zogenaamd Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL).
Het AGIV is momenteel bezig met de opmaak van het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Dat is een heel gedetailleerde kaart van Vlaanderen die onder andere
gebouwen, wegen, weginrichtingen, … bevat. Van zodra die kaart klaar is, kunnen
kabel- en leidingbeheerders beginnen met het intekenen van hun kabels en leidingen op het GRB, volgens de afspraken die werden vastgelegd in het IMKL. Op die
manier zal een digitale Atlas van de Ondergrond ontstaan en zullen planaanvragers
hun plannen in digitale vorm kunnen aangeleverd krijgen.
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Vaak gestelde vragen
1. Voor wie gelden de bepalingen uit het KLIP-decreet?
De bepalingen uit het KLIP-decreet gelden zowel voor particulieren als voor professionelen. Kortom, voor iedereen die van plan is grondwerken uit te voeren.
2. Wat wordt bedoeld met grondwerken?
Het begrip ‘grondwerken’ moet in zijn meest ruime zin worden geïnterpreteerd:
elke activiteit waarbij er een impact is op het grondoppervlak of de ondergrond en
die schade zou kunnen toebrengen aan kabels en leidingen.
Graafwerken uitvoeren, grachten ruimen, palen plaatsten, bodemstalen nemen en
zware transporten op onverhard terrein zijn voorbeelden van grondwerken. Het
omspitten van een moestuin is geen grondwerk.
3. Wat moet er concreet gebeuren wanneer ik grondwerken plan?
Wanneer u grondwerken plant, moet u een planaanvraag uitvoeren via het KLIP. U
moet dit doen tussen de veertigste en de twintigste werkdag vóór de aanvang van
de grondwerken. Uiterlijk de vijfde werkdag vóór de aanvang van de grondwerken
moeten de kabel- en leidingbeheerders die in de graafzone actief zijn, u de plannen
toesturen. Op die manier krijgt u een volledig overzicht van alle kabels en leidingen
die in de grond zitten op de plaats waar u grondwerken plant.
4. Wat als ik geen plannen aanvraag en er doet zich een geval van graafschade
voor?
Als uitvoerder van grondwerken bent u verplicht om een planaanvraag in te dienen.
Het KLIP-decreet bepaalt dat elke persoon die niet tijdig of geen planaanvraag heeft
ingediend, kan gestraft worden met een geldboete van 50 tot 100.000 euro.
Het afwezig zijn van plannen bij de uitvoering van grondwerken kan bij graafschade
ook aanleiding geven tot burgerrechterlijke aansprakelijkheid.
5. Ben ik zeker dat alle kabel- en leidingbeheerders zich in het KLIP hebben
geregistreerd?
Het KLIP-decreet bepaalt dat iedereen die beroepsmatig kabels en leidingen
beheert, zich verplicht moet registreren in het KLIP. Een beheerder doet dit door de
zone af te bakenen waarbinnen hij kabels en leidingen beheert. Heeft hij zich niet
geregistreerd of is zijn zone verkeerd afgebakend, dan is hij verantwoordelijk voor
de schade die hiervan het gevolg is.

6

6. Moet ik ook een planaanvraag uitvoeren wanneer ik enkel handmatig ga graven?
Ja, maar alleen als u in de buurt van pijpleidingen gaat graven waardoor gasachtige
of andere producten worden getransporteerd.
7. Hoeveel kost zo’n planaanvraag?
Het uitvoeren van een planaanvraag is volledig gratis.
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Nuttige websites en telefoonnummers
KLIP-website: www.klip.be
KLIM-website: www.klim-cicc.be
KLIP-helpdesk:
09-261 72 00 – info.klip@agiv.be (elke werkdag van 9.00u tot 16.00u).
Bij de KLIP-helpdesk kunt u terecht wanneer er zich problemen voordoen met de
KLIP-website of als u bijkomende vragen hebt over de het gebruik van KLIP.
KLIM-helpdesk:
09-240 99 89 of 09-240 99 80 (elke werkdag van 8.00u tot 17.00u).
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V.U.: Armand De Troyer - AGIV - Gebr. Van Eyckstraat 16, BE-9000 Gent

