
VELIN

INVENTARISATIE VAN INCIDENTEN jaar: 2021

Bedrijfsnaam:

LSNed

(met ja of nee 

aangeven of het 

incident plaats vond 

in de LSNed 

leidingenstraat)

LSNed

(met ja of nee 

aangeven of het 

incident plaats vond 

in de LSNed 

leidingenstraat)

LSNed

(met ja of nee 

aangeven of het 

incident plaats vond 

in de LSNed 

leidingenstraat)

LSNed

(met ja of nee 

aangeven of het 

incident plaats vond 

in de LSNed 

leidingenstraat)

Voor een toelichting op het uitvraagformulier zie de uitgebreide toelichting die met de uitvraag is meegestuurd. Lees deze goed door inzake de veranderingen die hebben plaats gevonden ten opzichte van voorgaande jaren!

Jaar 2021

Categorie 1: Ongevallen
plaats Letsel aan personen 

(ja / nee)

Omschrijving en 

toedracht van de 

gebeurtenis

Aantal km’s buisleiding in Nederland: Waarvan in buisleidingstraat (specifiek Buisleidingenstraat van LSNed): 

Oorzaak: Overig 

(omschrijving)

Jaaraantal KLICmeldingen:

Schade aan 

omgeving (kosten 

categorie 0 tm 5)

datum Oorzaak: external interference 

door graafwerkzaamheden 

(categorie 1 tm 6)

Schade aan eigen bezittingen, 

bijvoorbeeld aan de 

buisleiding (kosten categorie 

0 tm 5)

melding KLIC                      

(ja / nee / nvt)

Is er sprake van incidenten (ja / 

nee):

Categorie 3A: Overige incidenten met schade

Schade aan 

omgeving (kosten 

categorie 0 tm 5)

Oorzaak: Overig 

(omschrijving)

datum

Schade aan eigen bezittingen, 

bijvoorbeeld aan de 

buisleiding (kosten categorie 

0 tm 5)

melding KLIC                      

(ja / nee / nvt)

plaats Oorzaak: external interference 

door graafwerkzaamheden 

(categorie 1 tm 6)

Oorzaak: Overig 

(omschrijving)

Oorzaak: external interference 

door graafwerkzaamheden 

(categorie 1 tm 6)

melding KLIC                      

(ja / nee / nvt)

datum

plaats Omschrijving en 

toedracht van de 

gebeurtenis

Opdrachtgever (categorie 1 tm 8)Oorzaak: Overig 

(omschrijving)

Omschrijving en 

toedracht van de 

gebeurtenis

melding KLIC                      

(ja / nee / nvt)

Oorzaak: external interference 

door graafwerkzaamheden 

(categorie 1 tm 6)

Oorzaak: external interference 

overig (omschrijving)

Achterliggende oorzaken 

(omschrijving)

Letsel aan personen 

(ja / nee)

Opdrachtgever (categorie 1 tm 8)

Opdrachtgever (categorie 1 tm 8)

Opdrachtgever (categorie 1 tm 8)

Oorzaak: external interference 

overig (omschrijving)

Oorzaak: external interference 

overig (omschrijving)

Oorzaak: external interference 

overig (omschrijving)

Achterliggende oorzaken 

(omschrijving)

Achterliggende oorzaken 

(omschrijving)

Achterliggende oorzaken 

(omschrijving)

Schade aan eigen bezittingen, 

bijvoorbeeld aan de 

buisleiding (kosten categorie 

0 tm 5)

Letsel aan personen 

(ja / nee)

Categorie 2: Ernstige incidenten
Omschrijving en 

toedracht van de 

gebeurtenis

Schade aan 

omgeving (kosten 

categorie 0 tm 5)

Verlies van product (ja 

/ nee)

Verlies van product (ja 

/ nee)

Verlies van product (ja 

/ nee)

Categorie 3B: Overige incidenten (near misses zonder schade)
datum plaats

1 Incidentenrapportage 2021



Hieronder treft u aan de legenda inzake het invullen van de verschillende kolommen:

Is er sprake van incidenten: geef met 'ja' of 'nee' aan of er sprake was van incidenten. Indien er sprake is van incidenten dient u vervolgens per categorie aan te geven welke incidenten daaronder vallen

Jaaraantal KLIC meldingen: alleen graaf- en calamiteitenmeldingen

Bij de specificatie van oorzaken wordt u verzocht het volgende aan te geven:

Bv. wederzijdse beïnvloeding en grondbewegingen: omschrijving aangeven

Corrosie, ontwerp, operaties, constructie: omschrijving aangeven.

Indicatie oorzaak External interference door graafwerkzaamheden:

1 = Geen KLIC melding

2 = Onzorgvuldig graven 

3 = Communicatiefout (inclusief niet-gemaakte dan wel niet-opgevolgde afspraken over werkinstructies)

4 = Leidinginformatie onjuist of onvolledig

5 = Foutieve (/onvolledige) KLIC melding. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld: te klein gebied opgegeven, onjuiste aanduiding van de werkzaamheden

6 = Overig

U wordt verzocht om in de kolom "opdrachtgever" met een van onderstaande cijfers aan te geven wie opdrachtgever van het werk is:

1 = Leidingbeheerder zelf

2 = Rijksoverheid

3 = Provincie

4 = Gemeente

5 = Particuliere opdrachtgever

6 = Kabel- & Leidingbeheerder derden

7 = Waterschap

8 = ProRail

U wordt verzocht bij 'Achterliggende oorzaak' te specificeren de handelingen, verzuimen, gebeurtenissen, omstandigheden of een combinatie daarvan die tot de hoofdoorzaak van het voorval hebben geleid. 

Bij 'Schade aan omgeving' en 'Schade aan eigen bezittingen' wordt u verzocht een kostencategorie op te geven:

0 = geen schade

1 = < 500 euro

2 = 500-5000 euro

3 = 5000 - 50.000 euro

4 = 50.000 - 500.000 euro

5 = > 500.000 euro

External interference door graafwerkzaamheden

External interference door overig

Overige oorzaken

Nummer indicatie oorzaak (zie hieronder) 
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