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Wet van 28 januari 2010 tot wijziging van de 
Wet informatie ondergrondse netten in verband 
met uitsluiting van huisaansluitingen 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 

reikwijdte van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten te 
beperken tot ondergrondse netten met uitzondering van huisaanslui-
tingen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg 
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij 
goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten wordt als volgt 
gewijzigd: 

 A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Onder net als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, wordt niet 

begrepen de niet met andere kabels of leidingen samengebonden delen 
van kabels of leidingen die een verbinding vormen tussen een net dat 
naar zijn aard voor aansluiting van huishoudens wordt opengesteld, en 
één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdeel a tot en met e, 
van de Wet waardering onroerende zaken. 

 B

Artikel 12 komt te luiden: 
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Artikel 12  

Onze Minister kan voor de situatie dat graafmeldingen die betrekking 
hebben op graafwerkzaamheden als bedoeld in artikel 8, derde lid, 
gezamenlijk worden gedaan door tussenkomst van een door Onze 
Minister aan te wijzen organisatie, bij regeling vrijstelling verlenen van de 
verplichtingen ten aanzien van de termijnen, bepaald in de artikelen 8, 
eerste lid, 9, 10, eerste lid, en 11, eerste lid. De vrijstelling kan onder 
beperkingen worden verleend. 

 C

Artikel 21, vierde lid, onderdeel b, vervalt, onder vernummering van 
onderdeel c tot onderdeel b. 

 D

In artikel 45 vervalt het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het 
eerste lid. 

 E

In artikel 49, tweede lid, wordt de zinsnede «aan daarbij aan te geven 
categorieën van beheerders vrijstelling verlenen van de verplichtingen 
van artikel 6, tweede lid, 10, eerste lid, 45 en 46.» vervangen door: voor 
daarbij aan te geven categorieën van beheerders of categorieën van delen 
van netten vrijstelling verlenen van de verplichtingen van artikel 6, tweede 
lid, 10, eerste lid, 18, eerste lid, 45 en 46. 

ARTIKEL II  

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit 
te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen 
daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2010
Beatrix 

De Minister van Economische Zaken, 
M. J. A. van der Hoeven 

Uitgegeven de achttiende februari 2010

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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