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Basis van het onderzoek

op de Elektrische Installaties

(ingebruikname Owijziging

O uitbreiding

(nrteo

finrt zzt ois
O Att278
O 4rt......

@

O

O Art 87
O Art 88
O Art...

@

Gemeenschappelijke delen

O Art .......

@

Werkeenheid

Qartzzo O mobiel
E AÍt271 O

O tijdelijk

O Art276: verzwaring

OAÉ 276bis : verkoop van een wooneenheid

controle

{Wooneenheid
Huishoudelijke werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie

O EAN niet meegedeeld

EAN
Gegevens
kWh meter nr.: ......................... meterstand dag : .................... nacht

verdeler

Gegevens

Maximale nominale stroom

installatie

8230V 3x230V
o20 025 032
O

voor U

3N400V O
o50 063 080

x

..(
mm2 Algemene differêntieelstroominrichtinq , .hcr...A / 3o
hoofdbord

Beschrijving

O

0

meterstand : .......
Type aardelektrode

C)100 0......_

:

O aardingslus )F,pen / baar

o .................

K.í
mA

meter niet geplaatst

O kWh excl. nacht meter

o20 025 o32 040 050 063 080 0100

Bescherming aansluiting

frkWh

Aantal borden

Aantal eindstroombanen

installatie

Xzie
brllabe(n)

- testen - controles - verzegeling

d Rechtstreekse

í

d Onrechtstreekse
I J8..,3... o
O was

aanrakinq

Aardinqsweerstand

Inbreuken - Opmerkingen

de

aanrakino

d

Montaqe

isolatieniveau

O+eestsHsr>

d.Materieel

@us

Mc)

61i>/doorsnede

rd Aardingscontinuïteii

O

kan niet

Schema's

O Test diff

worden

van eventuele codes .' zie keenijde)

lnbreuken
Nieuwe

installatie

{

ruinir

lnbreuken
Bestaande

installatie

(

Nitrir
Visum DNB of aangestêlde

Opmerkingen

(

Hir'ir
De installatie diênt ópnieuw gecontroleerd te worden

Besluit(en) :

fl

De nieuwe installatie

voldoet

fl.

De bestaande installatie

voldoet

-irc

ffii6'r

aan het AREI

o

aan heiARE|

Agent bezoeker :

Nu. ...(.c/.é-.6.1....................,....
'

Biitage(n);

I
- Dit proces-verbaal

Situatieschema('s)

Asent

vóór

Íí X aatum:í,7 ,aí
^,., $

, ..1-.. $, Eénoraadsschema(,s) , .,4..

hetzelfde erkend
ng

,

Íà,.3

O .............

dient bewaard te worden in het dossiêr van de elektrische installatie en dit dossier dient
- De Federale oveÍheidsdiênst economie dient bU ieder ongeval, rechlstreeks of onrechtstreeks te
betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de;nstallatie.
N
N
Op basis van de ter plaatsê verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van
vast te stellen,
N
Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet
warên tijdens ons bezoek. ln geval van hvijfel over de veiligheid van deze
a
elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren
o
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zondêr vertraging uitgevoerd worden en alle
maatregêlen moeten getroÍfen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. lndien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaaÍ, de overtredingen niet vêrdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de

ft

Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

1101

1 1

04

voor de installatiedelen gebouwd vóór 24106/2000 is onvoldoende ên dient op een waaÍdê gebíacht te worden die hoger is dan 25.000 Ohm (aÍt.20

1502

AHEl).

1503

Ds isolatiêweeÍstand van dsze kÍing is onvoldoendê en dient op een waarde gebracht te woÍden dis hoger is dan 500.000 ohm (art. 20 AREI}.

1504

Situatieschema aanpassen in overeenst€mming

1505

De vemelding vaíl de gegevens van de installateur, van de eigenaar en het adres van dê
installatie ontbreken op de schÊma's en plannen (an.269 AREI).

De algemen€ isolatieweerstand

1

501

DeaardgeleideídientslroomaÍwaarts van de hooÍdaaídingsklem

van toest€il€n en/oÍ equipotentiale verbindingen skoomopwaarts.
Een aardlng verwezenlijken ov€reênkomst'rg de voorschriften {aÍt. 68 - 71 ARED.
Afwezighgid van aardingslus onder de Íundering. Een aÍwijking moet aangevraagd worden aan
de FOD Economie, KMO, Middenstand en En6rgie, Bestuur Energie, Koning Aibert ll laan 16 1000 Brussel - iêl: 02 277 51 11 -fax:922n 51 07 (art. 86.01 AREI).

1

202

1203

De waarde van

1205

86.07 ARED.
De waarde van spreidingsweeÍstand is niet aang€pasi aan dê gevoêligheid van de geplaatste
diffêÍentieêlschak€laar (niet-huishoudelijke installatie) (art. 88.05 ABEI),

1206
1208
'1209

1210

de spreidingsweerstand

van dê aarding dient kleiner te

F.

EI*KTRISCHE BORD
Dê nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen

1506
1601
1602
1603

604

een dooísnede van minstens 16 mm' ader uit koper (aÍt.71 AREI) met gêe/groêne isolatie

1

(art.199 ARED.

1605

De aansluiting van de Euipotefltiaal- enloÍ de beschermingsgeleiders is uit te voeÍen d.m.v
las -of klemveóinding (an.70.04/05 ABE0.
Een demonteerbaaÍ aansluitstuk (aardingsonderbreke4 dient aangebracht te worden in de

1606
1607

moet steeds gemakkelijk toegankelijk

1608

te ven olledigen (aÉ.86.10 AREI}-

1307

Bijkom€nde equipotentiaalveóinding(en) veMezenlïken met geel/groene geleide(s),
minstêns 4 mm? (oÍ 2.5 mm'? onder buís) (aÍt.73.02, 199 ARED.
De doorsnede van de hooÍd-equipotentiaalverbindingen

doornede

dient aangepast te worden Gn.72.02

AREl}.

1308

De

continuiteit van dê èquipotentiaalveÍbindingen

dient vezekerd t6 worden (ari.72.03, 73.03

'1610

1611

1310

1702

'1704

Dê kleuÍcodê weÍd niet nageleeÍd, geleidor met gêel/groenê isolatidklêur is tê vootziên voor de
equipotentiaalvoóindingen (ad.72.03, 73.03 en 199 AREI).
De doorsnede van de bukomende plaatsetijkê equipotentiaalverbindinj(en) dient aangepast te

1706
1707
1708

o

ó
o

Automatische schakelaar(s), contacto(en) dienen geplaatst te worden volgens de instructies
van de ïabrikant (art,g, 252 AHEI).
ln mserfasige kringen is de smeltveiligheid oÍ éénpolige automaat in de nulgeleider to verwijderen ot is de beveiliging van de betokken kringen tê vêrvangen door alpolige automaten
De slroomkringGn) moet{en} zo uitgevoerd woÍden dat hii €ij) niêt ongewild door andere
slroombanen gevoed kan (kunnen) worden, de kïingen aangêsloten op meerdere stíooÍTrbanen zijn te scheiden (art.13.01 AHED.
De smelt\t€iligheidshouders oÍ houders van automatÍsche schakelaars dienen vootzien te
De overbrugde zekering(en) moet(en) vervangen worden (art.265 AREI).
De overbrugde automa(alt(en) moet(en) veruangen worden (aí1.265 AREI).
De nominale stroomsterlde iln) van dê bêvêiliging dienl aangêpasl te worden aan de toelaatbare stroomsteÍlde van de stroomaÍrvaarts gsihstalleerde leiding en/oÍ verbruikeÍ (aÍt.1 1 6, 1 1 7,
18 ARED.

De leidingen waaÍvan de doorsnede van de gêlêidor 1 mrn'bedraa$, moet€n door smeltvêi
lígheden m€t e€n nominalê stÍoomsteftê (ln) van maximum 6A oí automaten van maximum
10A bêschermd worden (art.278.05 AREI).

Een vezegelbare algemene diíêrentieelschakelaar dient gÊplaalst te worden aan het begin
van de installatiê (art.86.07 AREI).

1402

Eên algêmene diff€r€ntieelschakelaar met een nominale stroom (ln) van minstens 404 en een
gevoeligheid van maximum 300 rÍrA dient geplaatst te worden {art.86.07, 248.02 ARE0.

1405

De nominalê stoomsterlde ván de diÍfeíentieelschakelaar dient aangepast le zÍn aan de

(art.198 AREI).

(art.85.02, 1 16 ARE[
Een afzondeíijke difÍerêntieelschakelaar met een gevosligheid van 30 mA plaatsen voor de
installaties van badkame(s) (aít.86.08 AREI).
Een akonderlijke difÍerentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA plaatsên voor was-

overstroombeveiliging

N

De aangebrachte aanduidingen stemmen niet ovorêen mel die van de schema's (ad.16, 268

1401

1407

1806

1807
1808

er/of droogkast en gelijkaardige toestellên (aÍ1.86.08 ARE0,
De algemene diÍferentieelschakelaar dient aan het begin van de installatie (onmiddellïk
stroomafwaarts van kwh-t€lle4 geplaatst te woíden, teneinde de bescherming tegen
onrechtstíeekse aanraking tê verzekeren bij gebruik van lèidingen van klasse I (vb.: XFVB:
machine, vaatwasmachine

1409

H. KLEUBCODE EN LEIDINGEN
1081 Wij raden U aan de niet gobruiKe leidingen t€ verwiideren.

1083
1801
1802
1

809

1

81

0

1811

VFVB: EXAVB; EVAVB ) (art.68, 86.07 AREI).

onggluk aan peBon€n ov€rkom€n en êchtstr€eks oÍ onrechtstre€lG te wijten aan de aanwezigh€id van elêkkicitelt

Gemengde skoomking(ên) - verlichting en contacido{o)s(zen} moet(en) uitgevoerd worden
met leidingen met een minimale doorsnede van 2,5 mrÍf (art,198 AREI).
De stroomkring (€n) voor dê aansluiting van elektÍische Íomuizen, washuizen en wasmachines
moet(en) uitgêvoerd worden met leidingen met een minimale doorsnêde van 6 mm' voor éénfasige of 4 mm'?voor drieÍasige kingen. Een af^,ijking hierop is mogelÍk mits het gebruik van
een minimale doorsnede van 2,5 mÍn'.en indien minstens wordt voldaan aan één van de drie
ondeÍstaande voomraarden: - ofwel de geleiders installeren in een buis met diamêter van
minstens 1' ( = 25 mm); - oÍwel een reservebuis installeren die uitkomt in de nabijheid van een
voedingspunt;- oÍwel kabel vooeien gemonteeÍd in opbouw (aÍt.198 AREI).

De niet-gebruikte leidingen vêrwijderen oÍ aan de uiteinden isoleren.
Vewang de geeygroene ge'i'soleêrde geleid€r gebruild als actieve gêleider (art.199 AREI).
Wanneer een geleider met blauwe aderisolatiê gebruiK wordt, moêt die voor de 'nulgeleider'
gerêserveerd woden indien dêze aanwezig is in betrokken stroomkring (art.1 99 AREI).

bevestigin$middelen {art.143,209 ARÊ0.
De niet-gepantserde kabel(s) moeten mechanisch beschermd worden waar ze aan beschadÊ
ging of schokken blootgesteld zijn (doorgang van muren, plafonds, enz.) (ad.201, 209 AREI).
De leiding(en) is (zijn) te bevêstigên met aangepaste

De kóels van het type XVB, WB- en/oÍ C/VGVB moeten mechanisch beschermd worden op
de aan beschadiging blootgestelde plaals€n tot op minimale hoogte van 10 cm boven het
vloorniveau (ad.201 AREI).

1813

De aanbevolen tíajecten in de muren van lokalen moet$ in abht gênomen woÍden bii het
inbouw€n van niet in buis geplaalste kabelè van het type XVB- oÍ WB (aÍ.214.02 AREI).

1815

Dsgeleidersvan hettyp€VoB moeten in daarvoor bestemdê buizon /kabelgot€n gerhstalleerd
worden (art.207, 210 AFEl).
Ds elêktrische leidingen op voldoende afstand van alle andere niêt eleKrische leidingen ins-

enz. dient aange-

De leidingen waarvan de dooÍsnede van de geleiders mindeÍ dan 1 rnm'?bedraagt, moeten
vêMijd€rd oÍ vervangen woden oÍ voozien te worden van een aÍdo€nde beveiliging voor d€
betÍoKen toepassing (art278.05 ABED.
De stroomkÍing(en) voor de contactdozen moet{ên) uitgevoerd worden met leidingen met êen
minimajê dooÍsned€ van 2,5 mrn'?, de minimale doorsnede van 1.5 mm'is enk€l toegelaten
voor stroombanen die geen contactdozen bevatton (vb. stroombanen enkel voor verlichting)

1406

Het veÍbruikstoestel met geleidend omhulsel en enkel basisisolatie{klasse l) moet d.m.v. een
bêschermingsgeleider (PE- met geo/groene isolatiekleu4 aangesloten woden op het aardingsnet (aÍt.30.07, 70.06 AFED.

'1818

to voozien (art. 248.02 ABED.

De aanduiding van do stroomkíingên ên/of apparatuur, aansluitklemmen,
bíacht of vewolledigd te worden (ad.16, 252 AREI).

1

'1709

D. DIFFERENTIEEL

N

Een algemêne alpolige scheidingsschakêlaar

worden van calibr€erelementen (êrt.251.01 AREI),

1805

Io

De niet-gebruilde invoeringen van hel schakelbord oÍ kast dienen afgedicht te worden (art.19,

(art. 1 33 AREI).

1703

woÍden (art.73.02 AREll.

o

De genaakbare, naakte onder spanning staande delên zijn niet op eon aÍdoende wiize

ARED"

1612

ABEr).

1309

12't9

49.01 en 248 ARED.

Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbrek€4
zijn {art.15, 86.01 AREI).

C. EQUIPOTENÍIAALVERBINDINGEN
130Í Een hooÍd€quipotenliaalveóinding is te installêíen en te verbinden {art.72, 78.05 ARE0.
1302 De aansluitingen van de hoofd-equipotgntiaalverbindingen (water-, gasleiding, vertÍek- en
terugvoeÍleiding van vèruarming) dienen veÍvolledigd te worden (art.72.01 AREI).
1303 HooÍd-êquipotentiaalgeleide(s) met een doorsnedê van min. 6 mÍrf met geêygroene isolatiekleur is (ziin) te vootzien (aÍt.72.02 AREI).
1304 Bijkomendê equipotentiaalvqbinding(en) in dê badkamer oÍ douche is {zijn} te install€ren
(art.80.10 ABE|.
1305 De plaatsing van bÍkomende equipoientiaalverbinding{en} in de badkamer ot douche is (zijn)

1306

Contactdo(o)s(zen): do aadingsp€n dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie (art.86.03 ARE0.

aÍgeschêrmd (ar1.19, 49.01 AREI).

70.05 ARE0.

1211

(art.70.05 AREI).

spanning staande dêlên is mogsliik (art.19, 49.01 €n 248 AREI).

maken (art.28,

de meting van de verspreidingsweerstand mogelijk tê

Pictogram "levensgevaaÍ" diênt op degelijke wÍze aangebrachite worden.
Bikomende differentieelschakelaar(9 met e€n gevoêligheid van 30 mA plaatsen (waaÍdê van
v€Íspreidingsweerstand van de aarding Ra > 30 Ohm), op de bestaande differentieelbeveiliging zijn twee of meer kíingen mêt meeÍ dan 16 contactdozen aangesloten (aÍt.86.07 AREI).
Minst€ns twee stroomkÍjngen voor dê verlichting te voozien (aÍt.86.06 AREI).
Het schakelbord op ongev€er 1,50 m boven de vloer plaatsen (art.248.03 ARED.
De toegankelijkheid van het schakelbord is tê verb€terên (art.248.03 AREI).
Het schakeibord dient vervangen te worden, de beschermingsgÍaad tegen rechtstre€kse
aanraking is onvoldoende (art.248.01 AREI).
Hêt verdeelbord is te voonien van een achteMand (art.248.01 AREI).
Deur oÍ aÍschermplaat van het schakelboíd (t€{ug)plaatsen. Aanraking van naakte onder

De continuneit van de beschermingsgeleide(s) naar de aarde diênt veeekerd te vrorden

1218

plaats.

zin dan 30 Ohm {aÍt.

Aarding is verwêzenliikt door gebruik van watel- en/oÍ gasleidingen. Een aaÍding verwezênlijken conform de voorschÍiften (art. 68 - 71 ARE0.
De aardgeleider (verbinding tussen aardeleKroden en de hooÍdaaídingsklem) uNoerên mêt

aardgeleider teneinde

1216

1061
1062
1414

(PE) over de hele installatie verdêlen (aÍt.70.06, 86.02, 86.04 AREI).
Beschemingsgeleide(s) (PE) is (zijn) te voozien in een doorsnede van minstens 4 mrÍF (aderisolatiokleur; geeygroen) indien niet mechanisch bêschêmd of met een doorsnedê van

De beschermingsgelelder

minstens 2,5 mm'? (adeÍisolatiekleur geel /groen) onder buis (aÍt.70.02 AREI).
met de werkolijkheid (art.269 ARE|).

aangesloten to worden en de

beschermingsgeleider

1201

1214
1215

AREl},

B. AARDING

1021

EendÍaadsschema('s) van de lnstallatie is (zijn) te voozien (art.16, 268, 269 ARED.
Situatiêschema('s) van de installatie is (zijn) te voonien (art.269 AREI).
Eendraadsschema('s) aanpassen in ovêrcenstemming met de weíkelÍkheid (art.16, 268-269

1819

talleren (art.202 AREI).
Het gebruik van contactstophen) (stekkers) is enkel toegelaten bij aansluiting van snoeren op
de vaste installatiê (art.240 AREI).

I. TOESïELLEN

1091
1822

Schakelaar, contactdoos oÍ aftakdoos herschikksn er/oÍ opnieuw bevestigen.
De veóindingen veruezenlijken in veÍbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaaÍs, contactdozen, in plaÍonddozen van verlichtingstoestellen (ar1.207.07 AHED.

1902

lndien dê ondeÍbíeking van dê stroombaan uitgevoêÍd wordt door een eenpolige schakelaar
moet dezs schakelaar de Íase ondeÍbreken ên niet de nulgelêider {art.250.02 AREI).
De schakelaar die e€n stopcontact meÍ een nominale stroomsierKe groter dan 16 A bedient
rnoet alle actieve goleiders onderbÍeken (aÍt, 250 AFED.
De schakelaars en de contactdozên die in de wanden ingebouwd zïn, moeten in aangêpaste
inwerkdozen oÍ blokken geplaatst zijn (art.249.01, 250.03 ARED.
Contactdozen, conform NBN C61-112, met kinderbeveiliging en aardingscontact plaaisen

1903
1904
1906

(art.1 1, 49,02, 86.03 AREI).

1907
Í908

Plaais de op een wand bevestigdê contactdozen op een voldoende hoogt€ tên opzichte van
het vloerniveau, met de as van uitsparing op een hoogte van minstêns 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm in droge lokalen (art.249.01 AREI).
Het mateÍiaal moet gekozen en geplaatst woÍden overeenkomstig de uitwendige invloedên

hrt.Í9 AREli.
1

909

1911

Gebruik mateiaal met een b€schermingsgraad die mingens lP.4X (lPlX-D) is (art.19, 49.01 ABEÍ).
De beschermingsgraad (lP) van het êleldrisch materià dat.in de badkdmer geplaatst is, moet
aangepast zijn aan het volume waadn dit geihstalle€d is

1914
1915
191

6

1917

(artil9

en an.86.10 ARE0.

De tosstellen zonder aardingsmogeliikheid en enke.l;basisisolatie iljn niet toegelaten voor
gebruik in huishoud€lÍke ên gêliikaardige installaties {klassé 0: art.3007a, 86.04 AREI}.
De vast opgestèlde olenrische verwarmingstoestellen iijn niet gefnstalleerd Grt.270 AREI).
De gegevens van het toestel of de machine zrjn onbéschilibáar of onvolledig; gelieve ons de
nodige infoÍmatie te bezoEen têneinde veiligheidswaarbo.rlen te ondêzoêkên (art.5-7 AREI).
Dê trafo{'s) is (zijn) niet van het tpe "veitigheidslrafo"; dê- installatiê:die aangesloten is aan de
secundaire van de betíokkgn lraÍo(s) diênt aldus uitgevoetd te woden volgens de voorschÍi!
ten die van toêpassing zijn voor laagspanningsinstallatiês.(art28, 32 ARE0.

J. BRANDBEVEILIGING
'1

1

71

2

921

kjng van de lransÍo (art.1 16, 127 ARED.
De transformato(en) gêplaatst in êen omgevingstemperatuurdie de toegelaten waarde oveÈ
schrijdt dien{t}(en) verplaatst te worden of dê aÍkoelingsvoorwaarden zijn te verbeteren
(art.104.03, 252 ARED.
Eèn overstroombeveiliging aanbrengen in de secundaire

922

Het toestel in do nabíheid van brandbare materialen dieni veÍplaatst te worden; brandgevaar

1925

(art.1 04 ARED.
Toêstellsn zonder bodem moêt€n bevestigd worden op aangepaste montageplaten (schakelaar, contactdoos, verlichtingstoesiel, ...) (aÍi.104, 242, 249 ABEI).

1

