
Surf naar www.klim-cicc.be
en meld snel en eenvoudig uw werken 

aan de kabel- en leidingbeheerders. 

Werken in het vooruitzicht?
Zet in op veiligheid!



Waarom uw werken melden?
Het is een wettelijke verplichting! Bij wet is immers opgelegd dat elke 
werf vooraf wordt aangekondigd aan de kabel- en leidingbeheerders. 
Die verplichting is bedoeld om uw eigen veiligheid, die van uw medewer-
kers, uw aannemer en de bewoners in de buurt van uw werken te garan-
deren.
Schade aan infrastructuur voor het vervoer van gevaarlijke producten 
en/of producten onder druk of aan hoogspanningskabels kan ernstige 
gevolgen hebben. Door uw werken te melden, zijn de beheerders van 
infrastructuur in de buurt van uw werf in staat u op voorhand de na te 
leven veiligheidsmaatregelen mee te delen.
Daarnaast biedt de aankondiging van werken vanaf de ontwerpfase ook 
het voordeel dat uw project op tijd zou kunnen worden aangepast om 
rekening te houden met de aanwezigheid van infrastructuur en dus zo de 
risico’s op vertragingen of meerkosten te beperken.

Wie moet welke werken melden?
•  De bouwheer en de ontwerper van het project (bijvoorbeeld het studie-

bureau of de architect) moeten het aankondigen in de ontwerpfase. 
•  Nadien moet de aannemer de uitvoering van de werken aankondigen 

om te beschikken over actuele informatie.
Of uw werken zich nu bevinden in, op of boven privéterreinen of op het 
openbaar domein, ze moeten worden aangekondigd, want ze kunnen 
de kabels en leidingen in de buurt van uw werf beschadigen. Het gaat 
bijvoorbeeld om bouw- of afbraakwerken, uitgravings- of grondwerken, 
opslag van zwaar materieel, aanplanting of verwijdering van diepworte-
lende planten, plaatsing van omheiningen of indrijving van palen, ruiming 
van grachten, of bepaalde landbouwwerken, zoals aanleg van draineer-
buizen, diepploegen en diepwoelen.

Checklist voor de aankondiging van werken

Werken in het Vlaams Gewest
• Meld uw werken op de website van KLIM-CICC via de website van KLIP 

van het Vlaams Gewest. Dankzij de koppeling van beide platformen 
bereikt u hierdoor automatisch alle beheerders van kabels en leidingen 
in Vlaanderen, of ze nu op KLIM-CICC of KLIP zijn geregistreerd. 

• U ontvangt een e-mail van beide platformen met de lijst van de beheer-
ders waarop uw melding betrekking heeft. Zij bezorgen u vervolgens 
de nodige informatie en plannen.



Werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Meld uw werken op de website van KLIM-CICC. 
• U ontvangt een e-mail van KLIM-CICC met de lijst van de beheerders 

waarop uw melding betrekking heeft. Zij bezorgen u vervolgens de 
nodige informatie en plannen.

Werken in het Waals Gewest  
• Meld uw werken op de website van KLIM-CICC. Licht u ook in bij de 

betrokken gemeentebesturen om te weten welke beheerders aanwezig 
zijn in uw werkzone, maar niet zijn geregistreerd bij KLIM-CICC.

• U ontvangt een e-mail van KLIM-CICC met de lijst van de beheerders 
die zijn geregistreerd bij KLIM-CICC en waarop uw melding betrekking 
heeft. Zij bezorgen u vervolgens de nodige informatie en plannen.

• De gemeentebesturen zullen u ook antwoorden en u moet dan contact 
opnemen met de vermelde beheerders die niet zijn geregistreerd bij 
KLIM-CICC.

KLIM-CICC: snel en eenvoudig!
Door uw werken te melden via het platform KLIM-CICC.be, voldoet u een-
voudig en efficiënt aan uw wettelijke verplichtingen:
1. Surf naar www.klim-cicc.be  en registreer u als gebruiker
2. Voer gratis uw werken in en meld de locatie, aard en uitvoeringsme-

thode ervan.
3. Wacht op de antwoorden en plannen van de beheerders van in-

frastructuur in de buurt van uw werfzone.
4. Tot slot, maak minstens 3 dagen voor de aanvang van de werken een 

afspraak met de beheerders die hierom vroegen om met hen op het 
terrein veiligheidsregels overeen te komen die moeten worden nage-
leefd tijdens de uitvoering.
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Nuttige tips
• Meld uw werken op tijd! De beheerders van ver-

voersleidingen beschikken immers over 15 werk-
dagen om te antwoorden op uw melding.

• Start nooit uw werf zonder een antwoord te 
hebben ontvangen van alle beheerders die zijn 
betrokken bij uw werken!

• Denk eraan!: minstens 3 werkdagen voor de 
aanvang van de werken moet u ook telefonisch of 
per e-mail een afspraak maken met de beheerders 
die hierom vragen om met hen op het terrein de 
na te leven veiligheidsregels overeen te komen. 

• Zorg ervoor dat de antwoorden en plannen die de 
beheerders hebben meegedeeld, aanwezig zijn 
op uw werf.

Better safe than sorry!  
Veiligheid is de zaak van iedereen!
www.klim-cicc.be: om uw werven aan te kondigen

contact@klim-cicc.be: om meer informatie te krijgen over het platform


