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Doelgroepen 

Planaanvragers (PAV) 
Opdrachtgevers, aannemers, studiebureaus, particulieren,… 

 

Kabel- en leidingbeheerders (KLB) 
Nutsbedrijven, openbare besturen, ziekenhuizen, universiteiten,… 

 

Openbaardomeinbeheerders (ODB) 
Openbare besturen, havenbedrijven, NMBS,… 

 



Aangeschreven leidingbeheerders 

KLIP 
 nutsbedrijven 

 lokale besturen 

 privéondernemingen met ondergrondse kabels en leidingen in eigen beheer 

 

Integratie met KLIM-CICC 
 Fetrapi-leden 

 Elia 

 



Waarom KLIP gebruiken? 



Plannen aanvragen 

1. Beschermen arbeiders tegen ongevallen 

2. Betere werfvoorbereiding 

 Minder onverwachte leidingen 

 Minder onverwachte kosten 

 



KLIP-decreet 

Sinds 01.09.2009 – verplicht gebruik KLIP 
 Planaanvrager 
 planaanvraag voor graafwerken 

 werken mogen maar starten nadat alle plannen ontvangen werden 

 graafzone aanduiden  

 Leidingbeheerders 
 werkingsgebied opladen 

 

Sinds 01.01.2016 – extra verplichtingen 
 Planaanvrager 
 planaanvraag is betalend 

 Leidingbeheerder 
 verplicht digitaal antwoorden 

 



Wanneer plannen aanvragen 

Bij alle activiteiten  
 met impact op grondoppervlak of de ondergrond 

 die schade kunnen veroorzaken aan ondergrondse kabels en leidingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen onderscheid openbaar domein – privéterrein 



Wie moet plannen aanvragen? 

Iedereen die grondwerken zal uitvoeren 

 Zowel professioneel als particulier 

 Bouwheer – studiebureau – aannemer… 

 Contractueel af te spreken – check met verzekeraar 

Belangrijk: werken mogen pas starten als alle informatie op de werf is 

 



Waar plannen aanvragen? 

Vlaanderen: https://klip.vlaanderen.be  

 

Brussel, off-shore: via KLIM (https://klim-cicc.be/) 
 

Wallonië: combinatie KLIM + opvragen bij gemeente zelf 

 

Grondwerken die verschillende gewesten overlappen  aanvraag per gewest  
 KLIP voor Vlaanderen 

 KLIM voor alles daarbuiten 

 

https://klip.vlaanderen.be/
https://klim-cicc.be/
https://klim-cicc.be/
https://klim-cicc.be/


Hoe lang zijn de plannen geldig? 

Is niet expliciet bepaald in het KLIP-decreet 
 

Wel 
 Plannen aanvragen max. 40 werkdagen voor de aanvang van de werken 

 Plannen worden gearchiveerd na 6 maanden 
 Gearchiveerde plannen mogen niet meer gebruikt worden voor graafwerken 

 

Conclusie 
 Veiligheid eerst 

 Bekijk eventuele andere bestaande reglementering 

 Bekijk de bepalingen in de verzekeringspolis 



Hoe KLIP gebruiken 



Hoe KLIP gebruiken? 
KLIP OMGEVINGEN KLIP 

webtoepassing 
KLIP 
app 

KLIP 
webservices 

Instellingen beheren 
 

Plannen aanvragen 
  

Planaanvragen bekijken 
  

Antwoordpakket - bekijken met de kaartviewer 
  

Antwoordpakket - downloaden voor de KLIP-app 
  

Antwoordpakket - maken en downloaden van een printpakket 
 

Antwoordpakket – bestellen van een IMKL-pakket 
  

Planaanvraagzone – bekijken met een kaartviewer op een gekleurde 
Basiskaart Vlaanderen (GRB) 

 

Tonen van facturen en betalingsbewijzen 
 



Hoe plannen aanvragen? 

1. Met de KLIP webtoepassing via klip.vlaanderen.be 

2. Met jouw toepassing die aangesloten is op KLIP 

(integratie via de KLIP webservices) 

 

 

 

 

https://klip.vlaanderen.be/


Soorten planaanvragen 

Soort Gebruik Resultaat Aanvraagtermijn 

Geplande grondwerken Lokalisatie kabels en leidingen tijdens 
grondwerken 
 

Leidinggegevens Max 40 werkdagen voor geplande 
startdatum werken 

Studiefase Voorstudie, werfvoorbereiding 
 

Leidinggegevens Onbeperkt 

Opvragen aanwezige KLB’s Inschatten te verwachten betrokken 
leidingbeheerders 

Lijst met in zone aanwezige 
leidingbeheerders + 
contactgegevens 

Onbeperkt 



Inhoud plannen 

Ondergrondse kabels en leidingen per betrokken leidingbeheerder 
 In dienst 

 Buiten dienst, maar nog niet verwijderd 

 (geplande) 

 

 Enkel kabels en leidingen onder beheer van de KLB  GEEN aansluitingsleidingen op privéterrein 

 

 Enkel binnen aangevraagde zone zekerheid over volledigheid antwoord 
 aangeschreven leidingbeheerders 

 doorgegeven info 



Aanwezigheid plannen op werf 

KLIP-decreet 
 geen verplichting over de vorm 
 papier 

 pdf 

 online viewer 

 app 

 IMKL-gegevens (professionele gebruikers) 

 

 werken mogen niet starten zolang niet alle plannen ontvangen werden 



Antwoorden bekijken 

3 mogelijkheden 

 Met de KLIP viewer 

 Via de KLIP webtoepassing (online) 

 Via de KLIP app (online, offline) 

 

 Met het printpakket 

 

 Met het IMKL-pakket 

 



Raadplegen plannen 

Planaanvragen < 6 maanden Planaanvragen > 6 maanden* 

Details planaanvraag X X 

Online viewer X 

Prints X 

.klip-bestand X X (meerdere indien meerdere 
versies geweest) 

IMKL Indien bijbetaald X 

Auditlog X 

* Planaanvragen ouder dan 6 maanden  
 mogen niet meer gebruikt worden voor werken 
 worden gearchiveerd 







Antwoorden bekijken – KLIP viewer 

 

 

 



Antwoorden bekijken – KLIP viewer 

 

 

 

“Diepte”: aanduiding van de onderkant van het object 

“Dekking”: aanduiding van de bovenkant van het object 













klip.vlaanderen.be (webtoepassing) 
www.vlaanderen.be/klip (meer uitleg) 

https://klip.vlaanderen.be/
http://www.vlaanderen.be/klip


Liesbeth Rombouts 

Projectveranwoordelijke KLIP 

liesbeth.rombouts@vlaanderen.be 

 

 
Digitaal Vlaanderen 

digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be  

09 276 15 00 

Koningin Maria Hendrikaplein 70  

9000 Gent 
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