
Tijdens de uitvoeringsfase
• Vóór de aanvang van de werken, moet u de betrokken ka-

bel- en leidingbeheerders opnieuw verwittigen. Zo beschikt 
u over de meest recente informatie, ook als uw plannen in-
tussen veranderd zijn of als er infrastructuur is bijgekomen;

• Hebt u ondanks alles toch schade aangericht? Leg de wer-
ken onmiddellijk stil, evacueer alle aanwezigen op de werf 
tot een veilige afstand, waarschuw de kabel- en leidingbe-
heerders en indien nodig ook de hulpdiensten.

KLIM: voor uw eigen veiligheid en die 
van de omwonenden
• Het niet respecteren van de veiligheidsafstanden ten op-

zichte van bovengrondse hoogspanningslijnen en onder-
grondse elektriciteitskabels kan grote schade en licha-
melijke verwondingen veroorzaken. Ook ongevallen met 
leidingen voor aardgas, ethyleen, propyleen of andere 
producten kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw me-
dewerkers en voor de omwonenden; 

• De meeste ongevallen worden veroorzaakt door schade bij 
werken. Iedereen die werken plant, is daarom wettelijk ver-
plicht om vooraf te informeren naar de aanwezigheid van 
infrastructuur in de nabijheid van de geplande werken. 

Checklist voor de verplichte 
melding van werken

Tijdens de projectfase
In Brussel
• Meld uw werken via de KLIM-website. U ziet onmiddellijk 

of kabel- en leidingbeheerders over nabijgelegen infras-
tructuur beschikken;

• U ontvangt een e-mail met de operatoren die betrokken 
zijn bij uw melding;

• De betrokken kabel- en leidingbeheerders bezorgen u 
vervolgens de nodige informatie.

In Wallonië
• Meld uw werken via de KLIM-website. U ziet onmiddellijk 

of kabel- en leidingbeheerders die lid zijn van KLIM over 
nabijgelegen infrastructuur beschikken. De betrokken ka-
bel- en leidingbeheerders geven u vervolgens de nodige 
inlichtingen;

• Opgelet: enkele kabel- en leidingbeheerders zijn nog 
geen lid van KLIM. Om te voldoen aan uw meldingsplicht, 
dient u dus steeds navraag te doen bij de betrokken ge-
meentebesturen naar een lijst van infrastructuurbeheer-
ders die zich op hun grondgebied bevindt. Neem vervol-
gens ook contact op met eventuele andere operatoren 
die geen lid zijn van KLIM.

In Vlaanderen
• Meld uw werken via de KLIM-website. Dankzij de kop-

peling met de KLIP-website van het Vlaamse Gewest 
worden ze automatisch ook gemeld bij alle kabel- en 
leidingbeheerders die bij KLIP zijn aangesloten. Die een-
malige melding volstaat om te voldoen aan uw meldings-
plicht;

• U ontvangt een e-mail van KLIP en KLIM met de lijst van 
de kabel- en leidingbeheerders die bij uw melding be-
trokken zijn. Zij bezorgen u vervolgens alle nodige infor-
matie.

Werken in het 
vooruitzicht ? 

Speel op veilig

en meld eenvoudig en snel uw werken 
aan de kabel- en leidingbeheerders

Surf naar www.klim-cicc.be 
contact@klim-cicc.be

voor meer informatie over de inhoud van deze folder



Welkom bij KLIM
www.klim-cicc.be

Plant u werken? Op de KLIM-website kunt u:

• nakijken of er zich in de nabijheid installaties of 
pijpleidingen voor het vervoer van gevaarlijke pro-
ducten, hoogspanningsverbindingen maar ook ka-
bels en leidingen voor ander gebruik bevinden;

• uw werken melden aan de kabel- en leidingbe-
heerders, zij bezorgen u vervolgens alle nodige in-
formatie.

Wie maakt deel uit van KLIM?
De KLIM-leden zijn op dit ogenblik: 

• de elektriciteitstransmissienetbeheerder Elia;

• de ondernemingen van de Federatie van Transpor-
teurs door middel van Pipeline (FETRAPI);

• in principe, alle kabel-, buis- en leidingbeheerders 
actief in het Brussels Gewest; 

• de meeste andere kabel- en leidingbeheerders
 actief in het Waals Gewest.

KLIM zit niet stil en werkt eraan zodat u in de toekomst 
uw werken aan alle kabel- en leidingbeheerders kan 
melden via zijn website.

Een volledige lijst met alle KLIM-leden vindt u op
www.klim-cicc.be. 

Kabel- en leidingbeheerders?
Kabel- en leidingbeheerders zijn openbare of privé-
instellingen en staan in voor het beheer van de bo-
ven- en ondergrondse infrastructuur voor het vervoer 
van elektriciteit, aardgas, telecommunicatiesignalen, 
water, rioolwater of chemische producten.

Gebruik van KLIM: eenvoudig 
en snel
• Surf naar www.klim-cicc.be;

• Meld u als gebruiker aan via ‘Nieuwe gebruiker’;

• U ontvangt een e-mail die u dient te bevestigen om 
uw registratie te valideren. Daarna kunt u uw wer-
ken online melden aan de kabel- en leidingbeheer-
ders die lid zijn van KLIM.
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Plan Library 

De kabel- en leidingbeheerders kunnen nu 
ook via de online-tool “Plan Library” plannen 
bezorgen. Vanaf dan kan het dus zijn dat u 

de gevraagde informatie via mail ontvangt in 
plaats van brief. In de e-mail zal een link staan 

om de plannen te downloaden.


