Nieuwe elementen in de WIBON, in werking per 1-7-2018
(Artikel 6)
Indien sprake is van overdracht van een net of een deel van dat net, doen de oude en de nieuwe beheerder
gezamenlijk melding van de wijziging aan het Kadaster.
(Artikel 13a)
Indien de via het Kadaster ontvangen gebiedsinformatie naar het oordeel van de grondroerder of
opdrachtgever onvoldoende is voor een zorgvuldige voorbereiding of uitvoering van de graafwerkzaamheden,
kan de grondroerder of opdrachtgever de beheerder om nadere informatie over zijn net vragen.
De beheerder dient deze informatie onverwijld, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van het
verzoek te verstrekken.
(Artikel 13b)
Als de gebiedsinformatie een eis voorzorgsmaatregelen bevat moet de grondroerder of opdrachtgever contact
opnemen met de netbeheerder om afspraken te maken over het treffen van deze voorzorgsmaatregelen.
Contact opnemen dient te gebeuren nadat de gebiedsinformatie is ontvangen, maar minimaal drie werkdagen
voor de geplande aanvang van de graafwerkzaamheden.
De grondroerder en de beheerder leggen de afspraken schriftelijk vast.
(Artikel 15)
Bij een eis voorzorgsmaatregel spreken de grondroerder en de netbeheerder af wie welke
voorzorgsmaatregelen treft. Beiden treffen hun afgesproken voorzorgsmaatregelen voordat de grondroerder
de graafwerkzaamheden in de omgeving verricht.
(Artikel 19)
De grondroerder meldt een afwijkende ligging meteen bij het Kadaster, die deze meteen meldt aan de
betrokken netbeheerder.
De beheerder treft onverwijld, maar binnen dertig werkdagen na ontvangst van de melding van het Kadaster
de noodzakelijke maatregelen.
(Artikel 41a)
De netbeheerder hoeft de liggingsgegevens van de aansluitleidingen, waarvan de liggingsgegevens niet digitaal
beschikbaar zijn, niet te leveren. Bij renovatie of onderhoud van het net of een deel ervan moeten de
liggingsgegevens van aansluitleidingen gedigitaliseerd worden voor zover ze dat nog niet zijn.
Voor gasaansluitleidingen geldt dat de liggingsgegevens uiterlijk 31 december 2019 gedigitaliseerd moeten zijn.
Voor aansluitleidingen voor elektriciteit, drinkwater en telecommunicatie geldt dat de liggingsgegevens uiterlijk
31 december 2027 gedigitaliseerd moeten zijn, als de ligging van de leiding bepaald kan worden op een andere
manier dan opgraven.
_________________________________________________________________________________
In werking per 1 januari 2019
(Artikel 5a)
Een netbeheerder kan het Kadaster verzoeken om netgegevens centraal bij het Kadaster op te slaan in de
Centrale Voorziening. De netbeheerder moet onverwijld wijzigingen in zijn centraal bewaarde gegevens aan
het Kadaster doorgeven. Hij is verantwoordelijk dat de aan het Kadaster geleverde gegevens correct zijn.
(Artikel 13, lid2)
Het Kadaster informeert een netbeheerder van wie de netgegevens centraal bewaard worden als het Kadaster
namens hem liggingsgegevens heeft verstrekt na een graafmelding.

NB. In sommige artikelen staat dat iets “onverwijld” dient te gebeuren. Dit betekent hier: het moet meteen
gebeuren, maar wel rekening houdende met de tijd die nodig is om dat “iets” te kunnen doen.

