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De belangrijkste ontwikkelingen binnen de toezichtvelden die onder deze SG-offerte 
vallen zijn: 

In het kader van het toezicht op de Informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten (WION) is door de taakstelling de capaciteit reeds in 2013 
verminderd. Daardoor zijn er minder steekproefinspecties mogelijk bij een 
stijgend aantal graafmeldingen. Daarbij komt dat door de aanstaande 
wetswijziging ook de zogenaamde huisaansluitingen onder het toezicht gaan 
vallen. Daarmee wordt het toezicht verbreed om een belangrijk 
maatschappelijk risico te verminderen, denk daarbij aan gasexplosies ten 
gevolge van graafwerkzaamheden in bewoonde omgevingen. In 2015 volgt 
een nadere analyse naar het effect van de verminderde inzet op 
steekproeven en het te verwachten effect van verbreding van het toezicht. 
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1.2 Toezichttaken offerte 

Omschrijving inzet 

Toezicht op ondergrondse 
netten 

Inzet 2014 
in uren 

11 000 

Inzet 2015 
in uren 

11.500

Personele Materiële 
budget budget 

( x € 1000) ( x € 1000) 

1 227 

Totaal
budget

( x € 1000) 

1 227 
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Informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

DOELSTELLING 

Doelstelling van het toezicht door Agentschap Telecom op de WION is het 
verminderen van het aantal incidenten met kabels en leidingen door 
graafactiviteiten (van 1 op 10 naar 1 op 20). Dit ter beperking van de economische 
en maatschappelijke schade als gevolg van leveringsonderbrekingen van essentiële 
diensten, inbreuken op de veiligheid van direct betrokkenen en milieuschade. Dus 
ter bevordering van de continuïteit in deze leveringsketens. 

ONTWIKKELINGEN/TRENDS 

Naar aanleiding van de evaluatie van de WION in 2013 zal de WION op enkele 
punten worden aangepast. Voor het toezicht zijn de belangrijkste aanpassingen: 
a. Netbeheerders zullen informatie over huisaansluitingen moeten gaan 

meeleveren met de gebiedsinformatie die zij aan grondroerders aanleveren, 
voor zover deze huisaansluiting-informatie digitaal beschikbaar is.  

b. De artikelen waarin de verplichtingen rondom het treffen van 
voorzorgsmaatregelen in geval van het graven in de omgeving van gevaarlijke  
netten of netten van een grote waarde zijn beschreven, zullen worden  
aangescherpt.  

De inwerkingtreding van de gewijzigde WION is gepland voor 2015. 

Vanaf het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde WION, zal Agentschap 
Telecom bevoegd zijn toezicht te houden op bovengenoemde bepalingen. Voor 
zover het overige aanpassingen van de WION betreft zal Agentschap Telecom 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze bepalingen, hier rekening mee 
houden bij de planning en uitvoering van haar toezichtwerkzaamheden voor 2015. 
Deze taken worden reeds opgepakt vanuit de gesignaleerde maatschappelijke 
risico’s in meer voorlichtende zin, tijdens reguliere inspecties en contactmomenten 
met de relevante stakeholders. 

ACTIVITEITEN 

Toezicht op graafwerkzaamheden nabij huisaansluitingen 
Uit de analyse is gebleken dat het risico dat er zich incidenten voordoen bij 
graafwerkzaamheden in de omgeving van huisaansluitingen, groot is. De impact van 
een dergelijk incident kan, als er bijvoorbeeld een gasleiding wordt geraakt heel 
groot zijn. Vandaar dat het houden van toezicht op graafwerkzaamheden nabij 
huisaansluitingen een hoge plaats heeft gekregen in de prioritering voor 2015. Dit 
echter onder de voorwaarde dat de gewijzigde WION ook daadwerkelijk in werking 
treedt in 2015, zodat Agentschap Telecom ook beschikt over de handvatten om 
toezicht te kunnen houden. 

Toezicht op netbeheerders rond benzinestations 
In 2013 en 2014 is gebleken dat de beheerders van kabels en leidingen die behoren 
tot het netwerk van benzinestations in veel gevallen niet zijn geregistreerd op basis 
van de WION. Op grond van de WION, zouden de beheerders van deze netten 
echter wel geregistreerd behoren te zijn. Het gevolg van het feit dat de beheerders 
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niet geregistreerd zijn is dat er dus geen beheerpolygoon is opgegeven en 
betreffende leidingen niet in het kaartmateriaal zijn opgenomen. De beheerders van 
deze netten hebben enige jaren geleden bij de Minister een verzoek tot ontheffing 
ingediend. De Minister heeft aangegeven niet onwelwillend te staan tegenover een 
ontheffing, echter hij heeft de markt verzocht om te komen met een gedetailleerd 
voorstel waarin ook veiligheidswaarborgen (b.v. certificering) zijn opgenomen. Tot 
op heden is men niet met een dergelijk voorstel gekomen. Uit de risicoanalyse volgt 
dat, hoewel de kans dat zich een incident voordoet bij graafwerkzaamheden bij een 
benzinestation niet heel groot is, de gevolgen evenwel heel groot kunnen zijn. Ook 
heeft een eventueel graafincident bij een benzinestation een groot politiek 
bestuurlijk afbreukrisico voor Agentschap Telecom en daarmee tevens de Minister. 
Dit is de reden waarom dit onderwerp een hoge plaats heeft gekregen in de 
prioritering voor 2015. 

Continuering van het project “bewust bezocht”, het reguliere toezicht op de  dertig 
partijen die het meest betrokken zijn bij graafschades. 

Offerteaanbod 
Nr. Activiteit Resultaten/producten Inzet 

in uren 
Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten (WION) 

Netbeheerders (focus 
benzinestations): opstellen 
handhavingsstrategie + start toezicht 
Regulier toezicht 
Vervolg grondroerders bewust bezocht 

11 500 
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1.4 Toezichttaken offerte  2016 

Omschrijving inzet Inzet 2015 
in uren 

Inzet 2016 
in uren 

Personele Materiële Totaal 
budget budget budget 
(x € 1000) (x € 1000) (x € 1000) 

Toezicht op ondergrondse netten 11.500 12.650 1.355 25 1.380 

Toelichting inzet: 

, 1050 uur voor toezicht gasincidenten 
WION (ondergrondse netten) 
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Informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

DOELSTELLING 

Doelstelling van het toezicht door Agentschap Telecom op de WION is substantiële 
vermindering van het aantal graafschades, zodat de continuïteit van essentiële 
diensten en de veiligheid van de omgeving, mens en milieu beter is gewaarborgd. 
Daarmee draagt het toezicht bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland. 
De concrete doelstelling voor 2018 van het KLO is minder dan 25.000 graafschades 
op 500.000 graafbewegingen, wat neerkomt op één graafschade op twintig 
graafbewegingen. Afgelopen jaar is de verhouding gedaald van 1:12 naar 1:14. 

ONTWIKKELINGEN/TRENDS 

Het toezichtveld onder de WION ontwikkelt zich sterk. De aard en omvang van alle 
bij WION betrokken stakeholders is steeds scherper in beeld. In plaats van klassiek 
toezicht op enkel de grondroerders wordt gericht gedrag beïnvloed bij elk van deze 
stakeholdergroepen. 
Qua capaciteit zou met de huidige bezetting met klassiek toezicht slechts een gering 
percentage van de jaarlijkse 500.000 graafbewegingen in Nederland kunnen worden 
geïnspecteerd. Dit zou nauwelijks effect sorteren. Door de beschikbare capaciteit 
slim in te zetten op alle stakeholders is de stijgende trend omgebogen naar een 
dalende trend. Echter de daling is nog niet groot genoeg om de doelstelling voor 
2018 te halen. 

Alle partijen die informatie moeten uitwisselen moeten in voldoende mate op hun 
bijdrage worden aangesproken, pas dan ontstaat de kans op een definitieve omslag 
naar structureel minder schades. Dit maakt dat niet alleen de grondroerder wordt 
aangesproken. Daarmee wordt de focus verruimd naar onder meer opdrachtgevers, 
netbeheerders en gemeenten. Het toezicht is in de praktijk dermate complex dat 
WION inspecties zeer specialistisch van aard zijn geworden. 

Eind 2014 werd Agentschap Telecom geconfronteerd met een reeks van 
gasincidenten die noodzakelijk waren om te onderzoeken. De onderzoeken duurden 
langer dan normaal en waren erg complex. Het waren arbeidsintensieve 
onderzoeken die direct effect hadden op het aantal regulier geplande fysieke 
controles in het veld. De verwachting is dat de komende jaren het aantal complexe 
onderzoeken toe zal nemen. Dit komt omdat meer wordt samengewerkt met SodM 
en het Openbaar Ministerie. 
Tevens is de verwachting dat de komende jaar het toezicht bij netbeheerders zal 
toenemen vanwege de verplichting om meer betrouwbare informatie uit te wisselen 
(vectorisering, huisaansluitingen onderdeel van het net en afwijkende ligging), als 
gevolg van nieuwe wetgeving (WION plus). 

Daarnaast is het belangrijk om te blijven investeren in grondroerders die relatief 
vaak betrokken zijn bij graafschades. Maar ook vrije veld inspecties blijven 
noodzakelijk. Het agentschap moet zichtbaar blijven her en der in het veld. Anders 
daalt de door de grondroerders beleefde subjectieve pakkans tot een te laag niveau. 
De inspecties richten zich daarnaast met prioriteit op graafwerkzaamheden in 
gebieden die economisch van groot belang zijn (o.a. Rijnmond) of in de directe 
omgeving van de vitale infrastructuur (gasrotonde etc). 

De huidige capaciteit van het WION-toezicht is onvoldoende om de bovengenoemde 
noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. In 2013 is als gevolg van Rutte I een 
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FTE WION ingeleverd. Dat heeft tot gevolg gehad dat niet meer voldoende 
toezichtdruk op het inspectieveld kon worden gegeven, zeker waar incidenten de 
capaciteit met voorrang opslokten. Vanuit het herbestedingspakket is de WION -
capaciteit daarom uitgebreid met één inspecteur die als hoofdtaak heeft het 
onderzoeken van incidenten met gasleidingen (netto een plus van 750 uur t.o.v. 
2015). De bestaande bezetting kan zich dan meer richten op de geplande inspecties. 

Aanvullend blijft behoefte bestaan aan uitbreiding van de WION -capaciteit met 
minimaal één inspecteur die zich in hoofdzaak richt op het naleefgedrag van 
opdrachtgevers, netbeheerders en gemeenten. Deze inspecteur wordt tevens 
expliciet belast met het uitvoeren van fysieke controles in de omgeving van cruciale 
en kwetsbare infrastructuur. Hiermee kan bij een incident de vraag ‘waar was de 
toezichthouder?’ beter worden beantwoord. 

PRIORITEITEN EN ACTIVITEITEN 
In 2016 worden de volgende activiteiten uitgevoerd t.a.v. toezicht informatie-
uitwisseling ondergrondse netten: 

Toezicht op grondroerders (bewust bezocht / vrije veld); 
Voorlichting van feitelijke gravers (specifiek verticale feitelijke gravers); 
Onderzoek rol en taak gemeente (Rijkstrainee);  
Toezicht gericht op economisch belangrijke regio's; 
Incidentenonderzoeken met prioriteit bij gasincidenten i.v.m. gevaarzetting. 

Offerteaanbod 

Nr. Activiteit Resultaten/producten Inzet 
in uren 

Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten (WION) 

- Inspecties grondroerders 

- Voorlichting 

- Onderzoek rol en taak gemeente  

- Toezicht economisch  belangrijke regio's 
- Incidentenonderzoeken 

12 650 
+

25k

Pagina 9 van 17 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 10 van 17 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 11 van 17 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 12 van 17 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 13 van 17 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 14 van 17 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 15 van 17 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 16 van 17 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 17 van 17 



 









































 



Offerte Agentschap Telecom 

Toezichttaken 2018 

Colofon

Aan Secretaris-generaal van het ministerie van Economische 
Zaken,

Van Directeur-hoofdinspecteur Agentschap Telecom, 

Nummer 1.0 
Datum 21 december 2017 

Leden Hoofd Toezicht 

Copyright  Agentschap Telecom ©2018 



Offerte Agentschap Telecom 

Inhoud

2.2 Toezicht op ondergrondse netten (WION)—9 

Pagina 2 van 19 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 3 van 19 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 4 van 19 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 5 van 19 



Offerte Agentschap Telecom 

Pagina 6 van 19 



Offerte Agentschap Telecom 

1.4 Toezichttaken offerte  2018 

Personele 
kosten 

Materiele 
kosten Totale kosten Omschrijving inzet Inzet 2017 

in uren 
Inzet 2018 

directe uren 
Inzet 2018 
kvs  uren 

Licenties/auto s/ 
afschrijving 

Werkelijk tekort 
t.o.v. besc. Budget 

2018
Totaal budget 

Toezicht op ondergrondse 12.755 13.796 927 € 1.579.631 € 37.000 0 € 1.616.631 -€ 176.441netten (WION) 
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2.2 Toezicht op ondergrondse netten (WION) 

DOELSTELLING 

Doelstelling van het toezicht door Agentschap Telecom op de WION is substantiële 
vermindering van het aantal graafschades zodat de continuïteit van essentiële 
diensten en de veiligheid van de omgeving, mens en milieu beter is gewaarborgd. 
Daarmee draagt het toezicht bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland. 
De concrete doelstelling voor 2018 van het KLO is minder dan 25.000 graafschades 
op 500.000 graafbewegingen, wat neerkomt op één graafschade op twintig 
graafbewegingen. Afgelopen jaar is de verhouding gedaald van 1:12 naar 1:14. 
Door de aantrekkende economie neemt het aantal graafbewegingen ook toe. 

ONTWIKKELINGEN/TRENDS 

Het toezichtveld onder de WION ontwikkelt zich sterk. De aard en omvang van alle 
bij WION betrokken stakeholders is steeds scherper in beeld. In plaats van klassiek 
toezicht op enkel de grondroerders wordt gericht gedrag beïnvloed bij elk van deze 
stakeholdergroepen. 
Qua capaciteit zou met de huidige bezetting met louter klassiek toezicht slechts een 
gering percentage van de jaarlijkse 500.000 graafbewegingen in Nederland kunnen 
worden geïnspecteerd. Dit zou nauwelijks effect sorteren. Door de beschikbare 
capaciteit slim in te zetten op alle stakeholders was de stijgende trend omgebogen 
naar een dalende trend. Echter de daling is vorig jaar tot staan gebracht en er is 
sprake van een relatieve stijging. De doelstelling komt daarmee in gevaar en 
daarom is vorig jaar “code oranje” afgegeven aan de sector.  De inzet in 2018 is er 
op gericht om code oranje om te buigen naar geel of groen. Hiervoor is de dialoog 
met de sector geïntensiveerd en voeren we extra inspecties uit in 2018. 

Alle partijen die informatie moeten uitwisselen moeten in voldoende mate op hun 
bijdrage worden aangesproken. Pas dan ontstaat de kans op een definitieve omslag 
naar structureel minder schades. Dit maakt dat niet alleen de grondroerder wordt 
aangesproken. Daarmee wordt de focus verruimd naar onder meer opdrachtgevers, 
netbeheerders en gemeenten. Het toezicht is in de praktijk dermate complex dat 
WION inspecties zeer specialistisch van aard zijn geworden. 

De verwachting is dat de komende jaar het toezicht bij netbeheerders toeneemt 
vanwege de verplichting om meer betrouwbare informatie uit te wisselen 
(vectorisering, huisaansluitingen onderdeel van het net en afwijkende ligging) als 
gevolg van nieuwe wetgeving (WION plus). 

Daarnaast is het belangrijk om te blijven investeren in grondroerders die relatief 
vaak betrokken zijn bij graafschades. Maar ook vrije veld inspecties blijven 
noodzakelijk. Het agentschap moet zichtbaar blijven her en der in het veld. Anders 
daalt de door de grondroerders beleefde subjectieve pakkans tot een te laag niveau. 
De inspecties richten zich daarnaast met prioriteit op graafwerkzaamheden in 
gebieden die economisch van groot belang zijn (o.a. Rijnmond) of in de directe 
omgeving van de vitale infrastructuur (gasrotonde etc). 

Aanvullend op de vorig jaar ingevulde functie van inspecteur gasincidenten blijft 
behoefte bestaan aan uitbreiding van de WION -capaciteit met minimaal één 
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inspecteur die zich in hoofdzaak richt op het naleefgedrag van opdrachtgevers, 
netbeheerders en gemeenten. Deze inspecteur wordt tevens expliciet belast met het 
uitvoeren van fysieke controles in de omgeving van cruciale en kwetsbare 
infrastructuur. Hiermee kan bij een incident de vraag ‘waar was de toezichthouder?’ 
beter worden beantwoord. Deze gewenste uitbreiding is niet verwerkt in deze 
offerte en de noodzaak wordt in 2018 besproken met ETM. 

PRIORITEITEN EN ACTIVITEITEN 
In 2018 worden de volgende activiteiten uitgevoerd t.a.v. toezicht informatie-
uitwisseling ondergrondse netten: 

Ombuigen code oranje naar geel/groen via sector en via extra inspecties; 
Implementatie van de resultaten van het TU-onderzoek “proefsleuven” om 
dit onderdeel van het graafproces te versterken; 
Toezicht gericht op regio’s met cruciale/kwetsbare infrastructuur; 
Incidentenonderzoeken met prioriteit bij gasincidenten i.v.m. gevaarzetting. 

Offerteaanbod 

Activiteit Resultaten/producten Inzet 
in uren 

Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten (WION) 

- Ombuigen code oranje 

- extra inspecties aan de graafsleuf 

- implementatie resultaten TU-onderzoek 

-onderzoek gasincidenten en 

cruciale/kwetsbare infrastructuur 

13.796
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2 De ECD-radar is het signaleringsinstrument van AT om de betekenis en de impact van relevante ontwikkelingen in 
het Elektronisch Communicatie Domein te duiden en daarop te kunnen inspelen. 
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1.4 Toezichttaken offerte  2019 

TOELICHTING 
De offerte laat een lichte toename zien in benodigde uren voor de domeinen 
Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten (WIBON) t.b.v. het 
toezicht op de gashuisaansluitingen per 2019 en 

.
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2.2 Toezicht op ondergrondse en bovengrondse netten (WIBON) 

DOELSTELLING 

Graafschades aan kabels en leidingen kunnen de continuïteit van levering van 
essentiële diensten als bijvoorbeeld gas, elektriciteit water of telecommunicatie 
ernstig verstoren. Dit veroorzaakt dan vaak veel overlast bij bedrijven en 
consumenten. Daarnaast kan door graafschades ook de veiligheid van de omgeving, 
mens en milieu in het gedrang komen. Agentschap Telecom zet in op substantiële 
vermindering van het aantal graafschades zodat de continuïteit van essentiële 
diensten en de veiligheid van de omgeving, mens en milieu beter is gewaarborgd. 
Daarmee draagt zij bij aan een ondernemend en duurzaam Nederland. 

ONTWIKKELINGEN/TRENDS 

Verbreding van WION naar WIBON 
In het kader van de kostenreductie voor de aanleg van breedband hebben de 
telecomaanbieders de verplichting tot medegebruik (of coördinatie) erbij gekregen 
die begin 2019 belegd is in de WIBON. De verwachting is dat dit geen extra 
toezichtinspanning zal vragen. In deze offerte is daar dus geen rekening mee 
gehouden. Wel dient door de wetswijziging extra capaciteit beschikbaar te worden 
gesteld om adequaat toezicht te houden op die netbeheerders die hun gas-
aansluitleidingen (de zogenaamde huisaansluitingen) in 2019 gedigitaliseerd moeten 
opnemen in een nieuw informatie-uitwisselingssysteem. Hiervoor is een extra inzet 
opgenomen in deze offerte van 500 uur en een aanvullend budget t.b.v. voorlichting. 
Eind 2019 moet deze informatie onderdeel zijn van de gebiedsinformatie bij het 
doen van een graafmelding. In verband met het veiligheidsaspect is deze activiteit 
als prioriteit benoemd. Naast of voorafgaand aan extra toezicht is het noodzakelijk 
dat de graafketen moet weten dat de wet is gewijzigd. Daartoe zijn in deze offerte 
extra ondersteunde voorlichtingsactiviteiten t.a.v. nieuwe regelgeving en 
implementatie CROW 500 opgenomen. Indien dit extra budget niet wordt 
toegewezen dan dient de beleidskern deze activiteit zelf te organiseren. 

Code oranje 
De partijen binnen het graafproces – de opdrachtgever, de grondroerder en de 
netbeheerder – zijn bekend met het feit dat AT in 2017 code Oranje heeft afgegeven. 
De code is van kracht gebleven in 2018. Het bekend zijn met code Oranje betekent 
niet dat ook automatisch op grote schaal een gedragsverandering plaatsvindt. De 
graafketen heeft wel gereageerd op de afkondiging. In 2017 zijn minder schades 
door graafwerkzaamheden veroorzaakt dan het voorgaande jaar. Dit betekent dat 
het lijkt dat de lijn naar structureel minder schades weer is opgepakt. Op dit 
moment zijn er nog onvoldoende gegevens om de trend voor 2018 in beeld te 
brengen. In 2019 zal AT voor het eerst een uitgebreide analyse verrichten van de 
graafschades en deze zo snel mogelijk na 1 februari 2019 publiceren. 

Implementatie CROW 500 
Het kennisplatform CROW heeft eind 2016, op verzoek van en in samenwerking met 
het Kabel en Leidingoverleg (KLO) een richtlijn opgesteld onder de naam CROW 500: 
Schade voorkomen aan kabels en leidingen. Concreet is deze richtlijn een nadere 
invulling van de open normen uit de WIBON. Van een algehele implementatie van 
de CROW-richtlijn breed binnen de graafsector is op dit moment geen sprake. 
Hiervoor zal de sector zelf, bij stimulering van het KLO – een 
samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de 
ondergrond –, extra inspanningen moeten verrichten (waarbij AT ondersteunt en 
fungeert als vliegwiel) om te komen tot een implementatie van de CROW-richtlijn op 
brede schaal. Met name de aandacht voor het zorgvuldig opdrachtgeverschap moet 
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worden geïntensiveerd omdat een zorgvuldige voorbereiding van de opdracht 
(voorkant) significant bijdraagt aan het benoemen van risico’s van de geplande 
graafactiviteiten en de uit te voeren mitigerende maatregelen. 

Glasvezelkabels 
Uit de reguliere WIBON-inspecties blijkt dat er momenteel glasvezelkabels in de 
bodem worden gebracht die niet bestand zijn tegen handmatige graafactiviteiten. 
Handmatige graafactiviteiten, zoals het voorsteken tijdens mechanische 
bewerkingen in de ondergrond veroorzaken vaak graafschades aan telecomkabels 
(huisaansluitingen en hoofdleidingen). Met het toenemende belang van telecom voor 
onze maatschappij is het aan te bevelen om onderzoek te doen naar de eisen die 
gesteld kunnen worden aan de robuustheid van de bekabeling van een 
telecomnetwerk. Dit onderzoek is niet opgenomen in deze offerte en zal separaat 
worden besproken met DE. 

Trends en ontwikkelingen voor de langere termijn 
In de toekomst (5-10 jaar) vinden aanzienlijk meer graafbewegingen plaats  
door de energietransitie. 
De borging van de CROW-500 in de graafketen moet ervoor zorgen dat 
graafschades tot de onvermijdbare worden geminimaliseerd. 
Het is van belang op termijn een landelijk overzicht te verwerven waar de 
cruciale kabels en leidingen liggen die van eminent belang zijn voor de 
economie van Nederland en vast te stellen of deze voldoende zijn 
afgeschermd ter voorkoming van graafschades (fysiek of met maatregelen). 

PRIORITEITEN EN ACTIVITEITEN 
In 2019 worden de volgende activiteiten uitgevoerd t.a.v. toezicht informatie-
uitwisseling ondergrondse netten: 

Ombuigen code oranje naar geel/groen via sector en via extra inspecties; 
Uitbreiding toezicht netbeheerders in kader van de huisaansluitingen (indien 
budget wordt toegekend); 
Voorlichting op verplichtingen huisaansluitingen (indien budget wordt 
toegekend);  
Incidentenonderzoeken met prioriteit bij gasincidenten i.v.m. gevaarzetting. 

Offerteaanbod 

Activiteit Resultaten/producten Inzet 
in uren /
budget

Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse en bovengrondse 
netten (WIBON) 

- Ombuigen code oranje 

- uitbreiding toezicht op huisaansluitingen 

- onderzoek gasincidenten en 

cruciale/kwetsbare infrastructuur 

- sanctiewerkzaamheden 

- voorlichting, onderhoud keetkaart en 

app, bijeenkomsten graafketen 

15.200

104k

NB: 15.200 uur is inclusief de toename van 500 uur t.o.v. 2018. Zonder deze extra inzet (en dus benodigd 
budget) kan er geen toezicht gehouden worden op de extra WIBON-verplichtingen rond huisaansluitingen. 
In het budget van 104k zijn de kosten voor de extra voorlichting WIBON verwerkt. 
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2.2 Toezicht op ondergrondse en bovengrondse netten (WIBON) 

DOELSTELLING 

Graafschades aan kabels en leidingen kunnen de continuïteit van levering van 
essentiële diensten als bijvoorbeeld gas, elektriciteit water of telecommunicatie 
ernstig verstoren. Dit veroorzaakt dan vaak veel overlast bij bedrijven en 
consumenten. Daarnaast kan door graafschade ook de veiligheid van de omgeving, 
mens en milieu in het gedrang komen. 
Doelstelling van het toezicht door Agentschap Telecom op de WION is substantiële 
vermindering van het aantal graafschades, wat een bijdrage levert aan een 
duurzaam en ondernemend Nederland. 

ONTWIKKELINGEN/TRENDS 

Alle bij het graafproces betrokken groepen actoren worden betrokken bij het 
bijdragen aan een zorgvuldiger graafproces. De neuzen moeten dezelfde kant op. 
Dit is hard nodig met de zich ontwikkelende energietransitie. 

Door de beschikbare capaciteit slim in te zetten op alle stakeholders wordt zo 
doelmatig mogelijk gedrag veranderd in de richting van zorgvuldiger graven. 
Daartoe wordt gericht gewerkt aan zowel kennis, als vaardigheden als het gedrag 
van opdrachtgevers, netbeheerders, grondroerders en feitelijk gravers. 
Alle partijen die informatie moeten uitwisselen moeten in voldoende mate op hun 
bijdrage worden aangesproken, pas dan ontstaat de kans op een definitieve omslag 
naar structureel minder schades. 

De implementatie van de CROW 500 bij opdrachtgevers verdient zeer nadrukkelijk 
aandacht. Met de sector, het KLO, is afgesproken dat de hele keten op 1 januari 
2022 CROW 500 proof zal zijn. Hiermee zal o.a. de rol van de opdrachtgevers op het 
gebied van zorgvuldig opdrachtgeven structureel wordt verbeterd. Dit stelt het 
vervolg van de keten in het graafproces in staat hun werk zorgvuldiger te kunnen 
uitvoeren. 

Tevens zal komend jaar het toezicht bij netbeheerders toenemen vanwege de 
wettelijke verplichting om betrouwbare en actuele informatie uit te wisselen.  
Daarnaast is het belangrijk om te blijven investeren in grondroerders die relatief 
vaak betrokken zijn bij graafschades. Maar ook vrije veld inspecties en de aanleg 
van glasvezel blijven noodzakelijk. Het agentschap moet zichtbaar blijven in het 
veld. Anders daalt de door de grondroerders beleefde subjectieve pakkans tot een te 
laag niveau. 

De inspecties richten zich daarnaast met prioriteit op graafwerkzaamheden in 
gebieden die economisch van groot belang zijn (o.a. Rijnmond) of in de directe 
omgeving van de vitale infrastructuur (gasrotonde, datacenters, etc). 

PRIORITEITEN EN ACTIVITEITEN

 In 2020 worden de volgende activiteiten uitgevoerd t.a.v. toezicht informatie-
uitwisseling boven- en ondergrondse netten: 

Focus grootste opdrachtgevers CROW zorgvuldig opdrachtgeverschap, op 
strategisch en operationeel niveau; 
Focus op grote netbeheerders, actualiteit van ligginggegevens. Er vindt ook 
een check plaats bij grondroerders en feitelijk gravers in het veld; 
In spelvorm meten van actueel kennisniveau van feitelijk gravers met het 
oog op aansluiten opleiden en begeleiden (gamification, door Rijkstrainee); 
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 Toezicht gericht op economisch belangrijke regio's met cruciale/kwetsbare 
infrastructuur; 

 Incidentenonderzoeken met prioriteit bij gasincidenten i.v.m. gevaarzetting. 

Activiteit Resultaten/producten Inzet 
in uren /
budget

Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse en bovengrondse 
netten (WIBON) 

- Implementatie CROW 500 bij 20 

grootste opdrachrgevers 

- inspecties met accent op accurate 

ligginggegevens 

- onderzoek gasincidenten en 

cruciale/kwetsbare infrastructuur 

- sanctiewerkzaamheden 

- voorlichting, onderhoud keetkaart en 

app, bijeenkomsten graafketen,

inbrengen gamification als leermiddel 

15.000

76k
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Overzicht planning en realisatie toezichttaken 2016 

Omschrijving 

Toezicht op ondergrondse netten 

Omschrijving 

Toezicht op ondergrondse netten 

Omschrijving 

Toezicht op ondergrondse netten 

Budget Realisatie Realisatie/ 
(uren) (uren) Budget % 

12.650 11.017 87%

Budget Realisatie Realisatie/ 
(EUR) (EUR ) Budget % 

€ 25.000 € 0 0 % 

Budget Realisatie Realisatie/ 
(EUR) in (EUR) Budget % 

€ 1.379.600 € 1.179.980 86%

Toelichting

 Op het werkveld Toezicht op 
ondergrondse netten is de werving op de nieuwe uitbreidingsvacature op het gebied 
van gasincidenten in het najaar van 2016 gestart, dit heeft pas begin 2017 tot 
invulling geleid.
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Toezicht op ondergrondse netten 

Omschrijving Budget 
(uren) 

Realisatie 
(uren) 

Realisatie/ 
Budget % 

Toezicht op ondergrondse netten 12.650 11.017 87%

Offerte
In 2016 worden de volgende activiteiten uitgevoerd t.a.v. toezicht informatie-
uitwisseling ondergrondse netten: 

Toezicht op grondroerders (bewust bezocht / vrije veld); 
Voorlichting van feitelijke gravers (specifiek verticale feitelijke gravers); 
Onderzoek rol en taak gemeente (Rijkstrainee); 
Toezicht gericht op economisch belangrijke regio's; 
Incidentenonderzoeken met prioriteit bij gasincidenten i.v.m. gevaarzetting. 

Voortgang 
AT heeft het instrument ‘Gemeenteradar’ opgeleverd, inclusief projectrapport en 
advies voor toezichtstrategie op de gemeenten. Het instrument is erg positief door 
de sector en de gemeenten ontvangen en draagt bij aan het verder verminderen 
van de graafschades. 

In 2016 is de feitelijke graver benoemd als speerpunt in het Wion-jaarwerkplan. 
Oogmerk was om de feitelijk graver te empoweren. Ook in het onderzoek van de 
OvV, naar aanleiding van het gasincident in Diemen waarbij doden en gewonden zijn 
gevallen, werd de feitelijk graver als belangrijke speler genoemd in het graafproces. 
Ter uitvoering van dit speerpunt heeft AT heeft een zogenaamde ‘Keetkaart’ 
ontwikkeld. De Keetkaart maakt het gemakkelijk om de kennis over zorgvuldig 
graven op een eenvoudige wijze uit te dragen. Deze kaart is bedoeld om de 
feitelijke graver te benaderen en te helpen in de beoordeling of hij alle relevante 
informatie tot zijn beschikking heeft, die nodig is om verantwoord te graven. 
Dankzij de financiële ondersteuning van EZ/ETM is de kaart voorzien van een extra 
dimensie, namelijk “augmented reality”. Hiermee kunnen met een app filmpjes 
worden afgespeeld die de essentie van zorgvuldig graven benadrukken. Via de 
branche-organisatie voor kabels en leidingen wordt de keetkaart verspreid om in 
alle bouwketen in Nederland op te hangen. Zodat de graafteams er altijd kennis van 
kunnen nemen en aan worden herinnerd. Door de augmented reality kunnen altijd 
weer geactualiseerde boodschappen en filmpjes via de kaart worden opgehaald. 
Daarmee blijft de keetkaart voortdurend actueel. Al duizenden kaarten zijn 
verstuurd. 

In deze offerte is ruimte geboden om een extra inspecteur gasincidenten aan te 
nemen. De werving is begin januari 2017 afgerond. 

Het toezicht op economisch belangrijke regio’s heeft zich toegespitst op Regio 
Rijnmond. Hier zijn intensievere controles uitgevoerd. 

In het kader van de incidentonderzoeken is het onderzoek naar de gasexplosie op 
Urk (juni 2016) gestart door het Functioneel Parket in Amsterdam. AT ondersteunt 
het onderzoek dat feitelijk wordt uitgevoerd door de Inspectie SZW. 

De reguliere inspecties lopen conform planning. 
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Overzicht realisatie 

Toezicht op ondergrondse 
netten (WION) 12.755 12.792 100% € 1.381.755 € 24.394 € 1.406.149 € 1.378.524 102% 

Realisatie/ 
Budget % Omschrijving inzet Realisatie 

uren 2017 
Personele 

kosten 
Materiele 
kosten Totale kosten Begrote uren 

2017
Realisatie/ 
Budget % 

Werkelijk 
toegekend * 
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Toezicht op ondergrondse netten 

Omschrijving Budget 
(uren) 

Realisatie 
(uren) 

Realisatie/ 
Budget % 

Toezicht op ondergrondse netten 12.755 12.792 100% 

Offerte 
In 2017 worden de volgende activiteiten uitgevoerd t.a.v. toezicht informatie-
uitwisseling ondergrondse netten (WION): 

Uitwerken en implementatie beleid zorgvuldig opdrachtgeverschap; 
Idem ten aanzien van de netbeheerders; 
Activeren van gemeenten in hun rol als beheerder van de ondergrond;  
Opzetten en onderhouden van de informatiehuishouding; 
Toezicht gericht op regio’s met cruciale/kwetsbare infrastructuur; 
Incidentenonderzoeken met prioriteit bij gasincidenten i.v.m. gevaarzetting. 

Realisatie 
De per 1 maart 2017 geworven senior inspecteur gasincidenten is ingewerkt en richt 
zijn werkzaamheden voornamelijk op het voorkomen van gasincidenten en het 
onderzoeken van incidenten waar een graafschade aan een gasleiding heeft 
plaatsgevonden. In 2017 heeft zich geen grootschalig gas-incident voorgedaan. Het 
multidisciplinaire onderzoek naar het gasincident in Urk (juni 2016) is afgerond en 
ligt ter vervolging bij de betrokken Officier van Justitie van het Functioneel Parket te 
Amsterdam.

De reguliere sleufinspecties zijn conform planning uitgevoerd.  

In november 2016 hebben we de zogenaamde Keetkaart beschikbaar gesteld en 
inmiddels zijn bijna 5000 exemplaren verstuurd. Uit de ontvangen reacties blijkt dat 
de Keetkaart wordt gewaardeerd omdat het de grondroerders helpt de informatie 
van de gebiedsinformatie te ontsluiten. 

In 2017 is de eerste stap afgerond om te komen tot een ander hulpmiddel voor de 
grondroerder en opdrachtgever. Dit instrument dient om te bepalen waar 
proefsleuven nodig zijn voor het vaststellen van de daadwerkelijke ligging van de 
ondergrondse infrastuur. Samen met de ETM heeft het agentschap in 2016 een 
projectvoorstel in gediend bij het stimuleringsfonds ZOARG (Zorgvuldige Aanleg & 
Reductie van graafschade) dat beheerd wordt door de universiteit Twente en KPN. 
Op basis van dit projectvoorstel heeft een student twee jaar gewerkt aan de 
verwezenlijking van het idee dat je met één druk op een rode knop op de KLIC-
viewer een voorstel krijgt voor het bepalen van de exacte ligging. De ontwikkelde 
strategie is in november 2017 afgerond en is omarmd door een afvaardiging van de 
graafketen. Het vaststellen van de exacte ligging van de ondergrondse 
infrastructuur geniet nu weer de belangstelling die het verdient. Begin 2018 wordt 
daarom met de betrokken graafketen onderzocht welke vervolgstappen nodig zijn 
om tot realisatie van het hulpmiddel te komen. 

In het voorjaar 2017 heeft een vijftal voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe 
richtlijn CROW 500 binnen de sector plaatsgevonden. Het agentschap heeft als 
spreker signalerend en agenderend opgetreden om de met name de opdrachtgevers 
binnen de sector verder te doordringen van het belang van zorgvuldig 
opdrachtgeven bij graafwerkzaamheden. Zorgvuldig graven is de randvoorwaarde 
voor het invullen van het maatschappelijke belang van het kunnen leveren van 
essentiële diensten. 
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Ook is in 2017 het toezicht op de netbeheerders verder vorm gegeven. Dit keer is 
een steekproef uitgevoerd in de praktijk of de netbeheerders adequaat reageren op 
een zogenaamde melding van afwijkende ligging die door een grondroerder via het 
Kadaster is aangemeld en of revisies tijdig worden verwerkt in het 
registratiesysteem van de netbeheerder. Van de vijf onderzochte praktijkcases zijn 
twee onderzoeken als onvoldoende beoordeeld en is een rapport van bevindingen 
opgemaakt. 

Het ‘code oranje’ signaal dat de DHI begin 2017 aan graafketen heeft afgegeven 
heeft al effect gesorteerd. De koepelorganisaties van de graafketen die verenigd zijn 
in het Kabel en Leidingoverleg voelden zich aangesproken en hebben 
samenwerkingsprojecten opgestart die bijdragen aan het reduceren van het aantal 
graafschades. Er zijn indicaties dat ondanks het stijgend aantal graafbewegingen 
het absolute aantal graafschades is gedaald. Na een aantal jaren van daling steeg 
het aantal graafschades in 2016. Deze stijging zou dan weer zijn omgebogen in een 
daling. 

Als vertrekpunt voor het toezicht door Agentschap Telecom op de naleving van de 
bepalingen van de WION blijft in 2017 het volgende gelden. De verantwoordelijkheid 
om de WION na te leven en het maatschappelijk vraagstuk omtrent graafschades op 
te lossen ligt bij de sector. In 2017 is daarom een actieplan opgesteld om de 
graafketen maximaal te ondersteunen in haar streven om in 2018 minder dan 
25.000 graafschades te veroorzaken. Daarbinnen heeft AT extra aandacht voor de 
opdrachtgever en netbeheerder. 
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Inleiding 

Overzicht planning en realisatie toezichttaken 2018 

Toezicht op ondergrondse 14.723 17.010 116% € 1.616.631 € 1.842.329 114%netten (WIBON) 

Bij de WIBON zijn extra activiteiten verricht in het 
kader van de uitbreiding van de taak met de gashuisaansluitingen. 
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Toezicht op ondergrondse netten (WIBON) 

Omschrijving Budget 
(uren) 

Realisatie 
(uren) 

Realisatie/B 
udget % 

Toezicht op ondergrondse netten 14.723 17.010 116% 

Offerte
PRIORITEITEN EN ACTIVITEITEN 
In 2018 worden de volgende activiteiten uitgevoerd t.a.v. toezicht informatie-
uitwisseling ondergrondse netten: 

Ombuigen code oranje naar geel/groen via sector en via extra inspecties; 
Implementatie van de resultaten van het TU-onderzoek “proefsleuven” om 
dit onderdeel van het graafproces te versterken; 
Toezicht gericht op regio’s met cruciale/kwetsbare infrastructuur; 
Incidentenonderzoeken met prioriteit bij gasincidenten i.v.m. gevaarzetting. 

Voortgang 
Het is onverminderd van belang om de leveringszekerheid van vitale diensten (zoals 
energie en telecom) te bevorderen door graafschade te beperken. Vanuit deze 
maatschappelijke opgave ziet het agentschap toe op zorgvuldig graven. 
Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld. Het toezichtbeleid voor het 
opdrachtgeverschap is opgesteld. Gestart kan worden met audits en ook het 
instrument om te monitoren is gereed. 

Het aantal onaangekondigde controles is in de tweede helft van 2018 sterk 
toegenomen. Dit komt doordat de in het eerste helft van het kalenderjaar opgeleide 
inspecteurs veel controles aan de sleuf hebben uitgevoerd. Met name werd er 
toezicht gehouden op de verplichte aanwezigheid van de ontvangen 
gebiedsinformatie van het Kadaster en er is gestart met het onderstrepen van het 
belang van een graafinstructie aan het graafteam door de grondroerder. Juist deze 
instructie is de laatste barrière om graafschade door een grondroerder te 
voorkomen. Door de toename in fysieke controles is de beleefde toezichtsdruk weer 
op orde. 

AT heeft voorlichting gegeven tijdens een ledenvergadering van de vereniging van 
drainagebedrijven. Dit omdat een juiste opvolging van de zogenaamde 
Eisvoorzorgmaatregel voor deze sector van cruciaal belang is omdat zij relatief vaak 
in de omgeving van hoogspanningsleidingen of leidingen met een gevaarlijke inhoud 
werkzaam zijn. Dan is het inrichten van een goed bedrijfsproces van cruciaal belang. 

De administratieve controles bij opdrachtgevers zijn gestart. Omdat de CROW 500, 
die een uitwerking is voor onder andere goed opdrachtgeverschap, onbekend is bij 
deze doelgroep zijn de administratieve controles ook gericht op laten toe nemen van 
de kennis over de CROW 500. Op basis van de uitgevoerde controles ontstaat het 
beeld dat bedrijven wel nadenken over het zorgvuldig graafproces maar zijn zich 
niet of onvoldoende bewust dat de opdrachtgever veel meer moet doen dan in het 
verleden om de grondroerder goed te faciliteren in zijn voorbereidingsfase. 

AT heeft ook onderzoek gedaan naar het graafproces op Schiphol waarbij het 
zogenaamde back-up systeem van de Verkeersleiding uitviel en Schiphol een aantal 
vluchten heeft moeten reduceren. Uit het onderzoek blijkt dat de voorman van het 
graafteam geen goede instructie ontving, waardoor een onjuist beeld ontstond over 
de ondergrondse infrastructuur. Hierdoor werden de kabels van de back-
upsystemen van de Verkeersleiding stukgetrokken met een drainagemachine. 
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Ten slotte heeft toezicht haar netwerk met de gas- en elektriciteit distributeurs 
verstevigd door mede een preventiedag te organiseren voor alle 
preventiemedewerkers van de drie grootste distributeurs. Daarin heeft AT een 
voordracht gehouden waarin werd opgeroepen op een gelijke wijze de grondroerder 
te benaderen met dezelfde boodschap. Dit sloeg aan en we gaan de samenwerking 
verder uitbouwen. 
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Inleiding 

Overzicht planning en realisatie toezichttaken 2019 
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Toezicht op ondergrondse netten (WIBON) 

Omschrijving Budget 
(uren) 

Realisatie 
uren  

Realisatie 
vs.

Budget % 

Toezicht op ondergrondse netten 
(WIBON) 15.204 16.681 101% 

Toelichting 
De uitputting op kostenniveau is conform planning. Er is sprake van een 
overuitputting op uren en die is gecompenseerd door minder dan gepland in te 
zetten op overige kosten. 

Offerte
In 2019 worden de volgende activiteiten uitgevoerd t.a.v. toezicht informatie-
uitwisseling ondergrondse netten: 

Bereiken betere naleving via sector en via extra inspecties; 
Uitbreiding toezicht netbeheerders in kader van de huisaansluitingen (indien 
budget wordt toegekend); 
Voorlichting op verplichtingen huisaansluitingen (indien budget wordt 
toegekend);  
Incidentenonderzoeken met prioriteit bij gasincidenten i.v.m. gevaarzetting. 

Resultaat 
Bereiken betere naleving via sector en via extra inspecties 
Het agentschap heeft onderzoek gedaan naar het feitelijk kennisniveau van het 
graafteam over de WIBON. Deze informatie is noodzakelijk om vast te stellen of 
kennisverrijking nog bij kan dragen aan het stimuleren van positief naleefgedrag. 
Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal 2020 afgerond. Wel is al duidelijk dat 
het graafteam bepaalde essentiële informatie ontbreekt waardoor op een 
zogenaamde Eisvoorzorgsmaatregel niet goed wordt gereageerd. 

De aanpak van het programma Grondroerders Bewust Bezocht bedrijven is 
uitgebreid door het accent “aanleg glasvezel” toe te voegen aan de selectie van 
graaflocaties die bewust bezocht gaan worden. 

In 2019 zijn 20 opdrachtgevers gecontroleerd door middel van een administratieve 
controle. Op basis van deze controle zijn door de betrokken bedrijven 
verbeterplannen ingediend die er in voorzien dat in 2020 deze bedrijven adequate 
opdrachtgever zijn van graafwerkzaamheden. N.a.v. deze controles zijn een aantal 
zogenaamde ketengesprekken gehouden. Dit is een overleg waarbij alle betrokken 
partijen van de graafketen (grondroerder/netbeheerder/opdrachtgever) een 
graafopdracht evalueren t.a.v. de invulling van de diverse rollen in het kader van de 
CROW 500. 

In het najaar zijn door Hoofd Toezicht en de voorzitter van het Gemeentelijk 
Platform Kabels en Leidingen de bezoeken gestart aan minimaal vijf gemeenten 
bezoeken die bezig zijn met het invullen van het regisseurschap voor de inrichting 
van de ondergrond. Een cruciale rol voor een duurzame inrichting van de 
ondergrond.  

Het aantal graafschades is absoluut gestegen van 33.383 in 2017 naar 41169 in 
2018. Relatief gezien is de sector nu terug op het niveau van 2016. De doelstelling 
van de sector zelf (Kabel en Leidingen Overleg, het KLO) is dus niet gehaald. 
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Het KLO geeft aan dat zij met nieuwe energie het zorgvuldig graafproces wil gaan 
borgen en heeft daartoe de nodige acties ondernomen. Op 13 november is een KLO-
bijeenkomst georganiseerd om beweging te creëren bij de sector om te gaan 
voldoen aan de CROW-500 richtlijn. De KLO heeft daarvoor doelstellingen 
geformuleerd en het agentschap heeft een countdown-teller geactiveerd en aan het 
KLO overhandigd. Het is een symbool om aan te geven hoeveel tijd de sector nog 
heeft om aan de richtlijn te voldoen. 

Uitbreiding toezicht netbeheerders in kader van de huisaansluitingen 
Per 31 december 2019 zijn alle huisaansluitleidingen gas als vectordata in het geo-
informatiesysteem van de betreffende netbeheerders opgenomen. Dit is in 
overeenstemming met de WIBON. In het kader van het toezicht op de WIBON heeft 
AT, in afstemming met SodM, per netbeheerder vastgesteld of de beheerders tijdig 
aan de nieuwe verplichting hebben voldaan. 

Het Kadaster heeft uiteindelijk 5 bedrijven uitgesloten van het informatie-
uitwisselingsverkeer. Het betreft voornamelijk bedrijven die failliet waren en hun net 
van beperkte invloed is op de omgeving. 

Medio 2019 zijn, mede door een goede samenwerking met het Kadaster en een 
tijdig gestart toezichtstraject, alle 1100 netbeheerders overgegaan naar het nieuwe 
informatie-uitwisselingssysteem. Het Kadaster heeft uiteindelijk 5 bedrijven 
uitgesloten van het informatie-uitwisselingsverkeer. Het betreft voornamelijk 
bedrijven die failliet waren en hun net van beperkte invloed is op de omgeving. 
Deze overgang was een voorwaarde om de informatie over de netgegevens op 
vectorbasis aan te kunnen bieden waardoor de grondroerder meer informatie en van 
een hogere kwaliteit over de kabel of leiding ontvangt. Tijdens dit traject werd ook 
duidelijk dat private viewerbouwers problemen ervaren met de nieuwe 
leveringswijze (grootte en inhoud) waardoor zij niet tijdig hun op vector gebaseerde 
viewer gereed hebben. Daarom is het leveren van zogenaamde PNG bestanden nog 
niet gestopt. Samen met het ministerie is dit probleem onderzocht en zijn 
oplosrichtingen geformuleerd en uitgevoerd. Per 1 maart 2020 stopt de PNG 
levering. 

Er zijn geen grootschalige gasincidenten door graafschades geweest in 2019. 
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STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Samenwerkingsprotocol tussen Agentschap Telecom en het Kadaster

Op 14 november 2008 is het samenwerkingsprotocol tussen Agentschap Telecom en het Kadaster in
werking getreden. Dit samenwerkingsprotocol bevat afspraken tussen het agentschap en het Kadaster
over de uitwisseling van gegevens in het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse
Netten ( WION).

TOELICHTING

Op 1 juli 2008 is de WION in werking getreden. Het Kadaster heeft op basis van de WION tot taak om
de gegevensuitwisseling tussen de netbeheerders en grondroerders te beheren. Daartoe worden
onder meer de gegevens van de betrokken partijen geregistreerd alsmede belangenregistraties en
graafberichten. Het Agentschap Telecom is als toezichthouder op de WION aangewezen en ziet toe op
de naleving van de verplichtingen die uit deze wet voortvloeien. Ten behoeve van dit toezicht maakt
het agentschap gebruik van de gegevens die bij het Kadaster zijn verzameld. Met dit samenwerkings-
protocol wordt vastgelegd dat het Kadaster gegevens aan het Agentschap verstrekt die nodig zijn om
toezicht te kunnen houden. Ter implementatie van dit protocol worden technische voorzieningen in
het informatiesysteem aangebracht om de toegang tot gegevens te realiseren. In de bijlage van het
protocol zijn de gegevens benoemd die worden verstrekt. Tot de inwerkingtreding van het elektroni-
sche systeem als bedoeld in artikel 5 van de WION wordt een beperkt deel van de gegevens uitgewis-
seld, zoals de contactgegevens van de bedrijven en de graafmeldingen. Zodra het elektronisch
informatiesysteem volledig operationeel is, worden ook gegevens uitgewisseld die betrekking hebben
op de gebiedsinformatie en de levering rond het graafbericht. In incidentele gevallen kan het
agentschap ook gegevens opvragen uit belangenregistratie en de gebruikersregistratie.

De volledige tekst van het samenwerkingsprotocol en de bijlage liggen ter inzage bij het Agentschap
Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen en bij het Kadaster, Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn.
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