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Geachte leden van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, 
 
Onlangs is het wetsvoorstel basisregistratie grootschalige topografie (BGT) aan de Tweede         
Kamer aangeboden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33 527, nr. 2). In het kader van de 
parlementaire behandeling door uw commissie staat dit wetsvoorstel op dinsdag 12 maart a.s. 
geagendeerd voor ‘inbreng verslag’ (schriftelijke vragen). Het Platform Netbeheerders, dat nagenoeg 
alle kabel- en leidingbeheerders in de energie-, telecom-, kabel- en watersector in Nederland 
vertegenwoordigt inzake ondergrondse infrastructuur-aangelegenheden, volgt het BGT-
wetgevingstraject aandachtig. Met betrekking tot het voorliggende wetsvoorstel BGT vraagt het 
Platform Netbeheerders uw aandacht voor het volgende.  
 
Verplicht gebruik en tariefvrijstelling (artikel 22 lid 3) 
In het algemene deel van de memorie van toelichting van het wetsvoorstel BGT (pag. 11) is 
aangegeven dat ‘bestuursorganen’ tot gebruikers van de BGT behoren, aangezien volgens het 
wetsvoorstel voor hen een gebruiksplicht geldt. Hier wordt aan toegevoegd dat in andere wettelijke 
regelingen een gebruiksverplichting kan worden opgenomen voor ook anderen dan bestuursorganen, 
zoals bijvoorbeeld het gebruik van GBKN thans is voorgeschreven in het kader van de Wet informatie-
uitwisseling ondergrondse netten (WION). Kabel- en leidingbeheerders, die tevens nauw betrokken 
waren bij ontwikkeling van beheer van de GBKN, zullen volgens de memorie van toelichting daardoor 
een belangrijke groep gebruikers buiten de overheid zijn. 
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Het Platform Netbeheerders kan het verplicht gebruik van GBKN in het kader van de WION 
bevestigen. Dit verplicht gebruik vloeit voort uit paragraaf 7.11 Topografie (ondergrond) van de 
Regeling informatie-wisseling ondergrondse netten. Het betreft hier een ministeriële regeling die zijn 
grondslag vindt in de WION. Paragraaf 7.11 luidt als volgt: 

“De topografie dient ter relatieve lokalisering van de ligging van leidingen. In het elektronische 
systeem wordt de leidinginformatie daarom afgebeeld op een topografische ondergrond. In 
principe is dit de GBKN. Als de topografie van de GBKN niet voldoende is of nog niet 
beschikbaar is wordt er soms een eigentopografie van de beheerder uitgewisseld. Indien de 
topografie objecten betreft die nog niet gerealiseerd zijn maar wel gepland, wordt de 
matenplantopografie van de beheerder uitgewisseld. 

Voor de GBKN topografie en de eigentopografie worden voor de presentatie (symboliek e.d.) 
de landelijke GBKN productspecificaties gevolgd. Voor de inhoud volgen we voor de GBKN de 
standaard inhoud en voor eigen topografie de standaard inhoud en de extra topo (plustopo) 
van deze productspecificatie. Dit alles behoudens enkele uitzonderingen. De uitzondering 
betreft regels die opgenomen zijn ter onderscheiding van de verschillende typen topografie en 
ter onderscheiding van leidingen en leidinginformatie. De verschillen beperken zich tot 
afwijkend kleurgebruik en lijndikte of lijntype.” 

Artikel 22 lid 3 van het wetsvoorstel BGT bepaalt dat het gebruik van de basisregistratie grootschalige 
topografie dat bij of krachtens de wet verplicht is gesteld, kosteloos is. Op grond van deze bepaling 
zou het Platform Netbeheerders mogen verwachten dat voor kabel- en leidingbeheerders, die in het 
kader van de WION nu verplicht gebruik maken van GBKN, maar in de nabije toekomst van BGT, een 
tariefvrijstelling geldt. Echter, in de memorie van toelichting bij artikel 22 lid 3 (pag. 28) komt naar 
voren dat enkel voor ‘bestuursorganen’ waarvoor een gebruiksverplichting bestaat van de BGT voor 
dat gebruik geen kosten worden gerekend. Wat betreft ‘andere partijen’, bijvoorbeeld kabel- en 
leidingbeheerders, voegt de memorie van toelichting daar het volgende aan toe:  
 

“Overeenkomstig het rijksbeleid zullen de tarieven voor gebruik door andere partijen maximaal 
de kosten bedragen die ten behoeve van de verstrekking van die gegevens moeten worden 
gemaakt.” 

 
Gelet op het vorenstaande is het Platform Netbeheerders van mening dat er op het punt van              
tarifering sprake is van rechtsongelijkheid. Mocht deze rechtsongelijkheid blijven bestaan, dan zal dit 
na de inwerkingtreding van de wet BGT aanzienlijk financieel nadeel voor de kabel- en 
leidingbeheerders met zich meebrengen. Om de rechtsongelijkheid, alsmede het dreigend financieel 
nadeel, ongedaan te maken verzoekt het Platform Netbeheerders u dringend om de minister van 
Infrastructuur en Milieu expliciet te laten verklaren, dat de in artikel 22 lid 3 van het wetvoorstel 
geregelde tariefvrijstelling ook geldt voor kabel- en leidingbeheerders. Deze expliciete erkenning zou 
eveneens tegemoet komen aan de eerder in vooroverleg tussen het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en de ‘founding fathers’ van het GBKN gemaakt afspraken omtrent de nieuwe BGT. 
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Actualiteit gegevens BGT (artikel 25 lid 1) 
Artikel 25 lid 1 van het wetsvoorstel BGT verplicht een bestuursorgaan om een terugmelding te doen 
aan het Kadaster, wanneer dat bestuursorgaan gerede twijfel heeft over de juistheid van BGT in 
vergelijking tot de fysieke werkelijkheid. Naar de opvatting van het Platform Netbeheerders zou het 
gewenst zijn dat ook andere partijen een dergelijke terugmelding kunnen uitvoeren. Deze wettelijke 
aanvulling zou de actualiteit en nauwkeurigheid van de BGT-gegevenscatalogus versterken.   
 
Op het punt van actualiteit en nauwkeurigheid van gegevens bepleit het Platform Netbeheerders    
tevens een harmonisatie van de WION en BGT. Op grond van de huidige WION hebben alle            
netbeheerders van kabels en leidingen de verplichting om hun kabels  en leidingen actueel te houden 
in een beheersysteem. Vanuit dit beheersysteem vindt via het Kadaster informatie-uitwisseling plaats 
met aanvragers; meestal gaat het daarbij om grondroerders. Met betrekking tot het actueel houden 
van de gegevens stelt de WION een actualiteitstermijn van hooguit 30 werkdagen. Dit houdt in dat een 
nieuwe aanleg of reconstructie van kabels en leidingen binnen 30 werkdagen in het beheersysteem 
van de desbetreffende netbeheerder geadministreerd staat, zodat na hooguit 30 werkdagen de             
informatie-uitwisseling via het Kadaster gerealiseerd is. De in de WION geregelde actualiteitstermijn 
van 30 werkdagen staat echter in geen verhouding tot de vastgestelde actualiteitstermijnen in de 
nieuwe BGT. 
 
Ten slotte, middels deze brief heeft het Platform Netbeheerders haar aandachtspunten ten aanzien 
van het wetsvoorstel BGT aan u kenbaar gemaakt. Mocht u met het oog op de verdere parlementaire 
behandeling van dit wetsvoorstel behoefte hebben aan een nadere toelichting, dan is het Platform 
Netbeheerders hiertoe graag bereid. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. Durk Groenveld, 
secretaris van het PNBH (zie briefhoofd voor contactgegevens). 
 
Hoogachtend, 

 
Laurens Knegt 
voorzitter Platform Netbeheerders 
 
 


