
HUISHOUDELIJKE 
ELEKTRISCHE 
INSTALLATIES
Editie Juni 2022

https://www.vincotte.be/nl/?gclid=CjwKCAjw46CVBhB1EiwAgy6M4gSmUwXVFo6Kl1ovY4CcEj6T42nc1r8_qttv2_1uXPbHDEBDldI1-hoCDqoQAvD_BwE


1 Vinçotte Huishoudelijke Elektrische Installaties 2022



2Vinçotte Huishoudelijke Elektrische Installaties 2022

1. Inleiding   3

2. Definities   4

3. Controles en periodiciteit 5

4. Het dossier van de elektrische installatie 6

5. Aarding   14

6. Veiligheid van elektrisch materieel 17

7. Verdeelborden  18

8. Verdeling van de kringen 18

9. Differentieelstroominrichtingen 19

10. Smeltveiligheden en automatische schakelaars  21

11. Leidingen   23

12. Stopcontacten, schakelaars en verlichting 25

13. Ruimten die een bad of douche bevatten 27

14. Afwijkende voorschriften voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties 30

15. Plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater 33

16. Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie  34 
 van een wooneenheid bij verkoop

17. Online diensten van de FOD Economie 38

HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Deze uitgave werd opgesteld op basis van de reglementering die van kracht is op de 
uitgiftedatum (januari 2022). Ze houdt bijgevolg geen rekening met de evoluties van die 

reglementering. Reproductie toegelaten met bronvermelding.

Inhoudstafel



3 Vinçotte Huishoudelijke Elektrische Installaties 2022

1. INLEIDING

Bijzonderheden
Er zijn specifieke voorschriften voor bepaalde elektrische installaties in een residentieel geheel 
(bv. flatgebouwen).
We denken onder andere aan:

 ■ gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel (gangen, trappenhuizen, tuinen, 
parkeerterreinen, ....),

 ■ technische ruimten van een residentieel geheel (stookruimte, liftinstallaties,…), worden 
beschouwd als niet-huishoudelijke installaties.

 Deze eisen worden niet in deze brochure behandeld.

Voordat u verder in deze gids kijkt, willen wij u nog de volgende tips geven :
 ■ Denk aan uw comfort. Hou rekening met uw huidige en toekomstige behoeften. Zorg voor 

voldoende stroombanen, stopcontacten, ...
 ■ Informeer bij uw distributienetbeheerder of installateur over de plaatselijke bijzonderheden 

zoals éénfasige of driefasige aansluiting, ondergrondse of bovengrondse aansluiting, kWh-
meter en -kast, type van kabel, ...

 ■ Laat uw installatie over aan een specialist. Laat geknutsel en noodoplossingen voor wat ze 
zijn want uw veiligheid staat op het spel.

Als erkend organisme biedt Vinçotte u deze praktische gids aan, die informatie en commentaar 
bevat over huishoudelijke elektrische installaties.

Deze brochure is gebaseerd op de regelgeving die vanaf 1 juni 2020 van toepassing is op alle 
elektrische installaties, zowel nieuwe, bestaande als gewijzigde.

Deze voorschriften werden verplicht gesteld door het koninklijk besluit van 08/09/2019, dat 3 
boeken bevat met de veiligheidsregels die van toepassing zijn op elektrische installaties.

In het dagelijks taalgebruik wordt de afkorting “AREI” (Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties), die afkomstig is van de oude reglementering, nog steeds gebruikt om naar de 
nieuwe voorschriften te verwijzen.

In deze brochure vermelden wij alleen de essentiële informatie met betrekking tot elektrische 
installaties op laagspanning en op zeer lage spanning in huishoudelijke installaties, die zijn 
opgenomen in Boek 1 van het besluit.

Deze gids moet derhalve worden beschouwd als een geheugensteun, en komt niet in de plaats 
van de volledige teksten uit het koninklijk besluit.
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2. DEFINITIES

LS: laagspanning (met max. 500 V AC of 750 V DC in huishoudelijke installaties)

ZLS: zeer lage spanning (max. 50 V AC of 120 V DC zonder rimpel)

ZLVS: zeer lage veiligheidsspanning

AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van toepassing sinds 01/06/2020 
(komt nu overeen met Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019).

Oud AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, dat van toepassing was tussen 
01/10/1981 en vóór 01/06/2020.

Bestaande elektrische installatie: iedere elektrische installatie of ieder gedeelte van een 
elektrische installatie waarvan de aanleg was aangevat vóór 01/06/2020.

Bestaande elektrische installaties omvatten:
 ■ oude installaties
 ■ installaties oud AREI.

Worden als bestaande elektrische installaties beschouwd:
 ■  iedere oude huishoudelijke elektrische installatie of elk gedeelte van een oude 

huishoudelijke elektrische installatie waarvan de aanleg was aangevat vóór 1/10/1981 
en die (dat) al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een controlebezoek 
overeenkomstig het oud AREI (in dit Boek “oude huishoudelijke elektrische installatie” 
genoemd);

 ■  iedere huishoudelijke elektrische installatie of elk gedeelte van een huishoudelijke 
elektrische installatie die (dat) het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
gelijkvormigheidsonderzoek overeenkomstig het oud AREI (in dit Boek “huishoudelijke 
elektrische installatie oud AREI” genoemd).
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Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname

Elektrische installaties op lage of zeer lage spanning moeten voor de ingebruikname van deze 
installatie het voorwerp uitmaken van een gelijkvormigheidscontrole.

Dit geldt ook voor elke belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de installatie 
(bijvoorbeeld de toevoeging van een kring). In dit geval kan de controle zich beperken tot het 
bijgevoegde of gewijzigde gedeelte van de installatie.

Contrôle périodique

Na de gelijkvormigheidscontrole dient elke elektrische installatie het voorwerp uit te maken van 
controlebezoeken die ten minste de volgende periodiciteit respecteren:

 ■ om de 25 jaar voor de huishoudelijke elektrische installaties;
 ■ jaarlijks voor de verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installaties (bijvoorbeeld 

werfinstallaties, vaak ook “tijdelijke installaties” genoemd);
 ■ om de 5 jaar voor de elektrische installaties in de technische lokalen van een residentieel 

geheel.

Zie ook rubriek “Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een 
wooneenheid bij verkoop”.

3. CONTROLES EN PERIODICITEIT
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Het dossier wordt opgesteld in minimum twee exemplaren (bij voorkeur drie). Het bevat::
1. het(de) eendraadsschema(‘s) van de elektrische installatie;
2. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;
3. het (de) verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie;
4. eventueel het (de) verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie;
5. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan 

de veiligheids- waarborgen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen 
moeten bieden;

6. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1., 2., 3. en 5. indien een 
belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd 
uitgevoerd;

7. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als 
belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische 
installatie..

Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning, moet het dossier van 
de elektrische installatie ook bevatten:

1. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);
2. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar 

gebruik;
3. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, 

vermogen, …).

4. HET DOSSIER VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

De eendraadsschema’s bevatten ten minste:
 ■ de kenmerken van de elektrische leidingen: type, doorsnede, aantal geleiders;
 ■ de plaatsingswijze van de elektrische leidingen;
 ■ het type en de kenmerken van de differentieelstroominrichtingen;
 ■ het type en de kenmerken van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
 ■ de schakelaars;
 ■ de verbindingsdozen;
 ■ de aftakdozen;
 ■ de contactdozen;
 ■ de lichtpunten;
 ■ de vaste machines en toestellen.

De situatieplannen duiden de plaats aan van:
 ■ de schakel- en verdeelborden;
 ■ de verbindingsdozen;
 ■ de aftakdozen;
 ■ de contactdozen;
 ■ de lichtpunten;
 ■ de schakelaars;
 ■ de vaste machines en toestellen, 

die op het eendraadsschema voorkomen..
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Voorbeeld van een eendraadsschema :

Perso(o)n(en) of bedrijf die de 
installatie heeft uitgevoerd:

Eigenaar van de elektrische 
installatie: Erkend organisme:

Naam Vinçotte vzw

BTW nummer 
(indien van toepassing)

Datum Datum Datum

Handtekening Handtekening Handtekening

Adres van 
de installatie 

Spanning en 
aard van de 

stroom:

Nummer/referentie 
van het schema:

Versie van 
het schema: 

Datum van 
de versie



8Vinçotte Huishoudelijke Elektrische Installaties 2022

Voorbeeld van een situatieplan:

Perso(o)n(en) of bedrijf die de 
installatie gerealiseerd heeft:

Eigenaar van de elektrische 
installatie: Erkend organisme:

Naam Vinçotte vzw

Hoedanigheid

BTW nummer. 
(indien van toepassing)

Datum Datum Datum

Handtekening Handtekening Handtekening

Adres van 
de installatie:

Nummer/referentie 
van het plan:

Versie van 
het plan:

Datum van 
de versie:

K4 K5

N1

N1

N1

N3 J2

J3

N3

K6 K7
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Symbolen

A. Algemeenheden

B. Elektrische toestellen

C. Leidingen

Opmerking : n geeft altijd het totaal geleiders, inbegrepen de eventuele nulgeleider 
en de beschermingsgeleider.

Gelijkstroom

Wisselstroom (algemeen symbool)

1 Eenfasige wisselstroom

3 Driefasige wisselstroom

Algemene voorstelling van een schakel- en verdeelbord

Voorbeeld van een schakel- en verdeelbord met 5 elektri- sche leidingen

Doos, in bouwdoos Algemeen symbool

Verbindingsdoos, aftakdoos, aansluitdoos

Aftakkast

Aardingsonderbreker

Elektrische leiding (algemeen symbool)

Ondergrondse elektrische leiding
Elektrische luchtleiding
Elektrische leiding in een buis

6 Voorbeeld van een bundel van zes buizen

Elektrische leiding in een wand

Elektrische leiding op een wand

Elektrische leiding geplaatst in een buis in een wand

Twee elektrische leidingen
n n elektrische leidingen

Elektrische leiding met 3 geleiders
n Elektrische leiding met n geleiders
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D. Beschermingstoestellen 

Exemples

Voorbeeld

XVB-kabel met 5 geleiders (inbegrepen de eventuele nul- geleider en de 
beschermingsgeleider) van 4 mm2 geplaatst in een buis in een wand

XVB-kabel met 3 geleiders van 2,5 mm2 op een wand

4 VOB-geleiders waarvan de geleiders een doorsnede van 2,5 mm2 
hebben. Het geheel is geplaatst in een buis in een wand

Smeltveiligheid
16A

Smeltveiligheid met een nominale stroomsterkte van 16 A

Automatische schakelaar of uitschakelaar

De hoofdletters naast dit teken, geven de werkingswijze van de 
uitschakelaar aan. Men gebruikt voor dit doel:

 ■ de letter M voor het uitklinkmechanisme werkende bij maximumstroom;
 ■ de letter O voor het uitklinkmechanisme werkende bij gebrek aan  

spanning;
 ■ de letter t voor de differentieel-aardschakelaar met intensiteitsrelais.

Als de uitschakelaar voorzien is van verscheidene uit- klinkmechanismen 
die onder verschillende omstandighe- den werken, scheidt men de 
overeenkomende opschriften door het teken + (het aantal polen, 
beschermd door de uitklinkmechanismen, wordt als kenmerk 
aangegeven).

t 300 Differentieelstroominrichting (tln=300mA)

20A Kleine automatische schakelaar, ln=20 A

Aardelektrode, aarding

M2+0 Driepolige uitschakelaar voorzien van 2 uit- klinkmechanismen werkende 
bij gebrek spanning.
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E. Schakelaars

Schakelaar (algemeen symbool)

Schakelaar met verklikkerlamp. De lamp brandt altijd en dient om de 
schakelaar in het duister terug te vinden

t Eenpolige schakelaar met vertraagde opening

Tweepolige schakelaar

Driepolige schakelaar

Eenpolige omschakelaar (dubbele aansteking: om twee stroombanen 
afzonderlijk te sluiten of te openen op een enkele plaats)

Eenpolige wisselschakelaar (dubbele richting: om een stroombaan te 
sluiten of te openen op 2 plaatsen)

Tweepolige wisselschakelaar (dubbele richting)

Kruisschakelaar (laat toe een stroombaan te sluiten of te openen op een 
willekeurig aantal plaatsen in combinatie met twee wisselschakelaars op 
de twee uiteinden)

Dimmer

Eenpolige trekschakelaar

Eenpolige schakelaar met signalisatielamp. De lamp brandt als het toe-
stel, dat door deze schakelaar bediend wordt, werkt

Drukknop

Drukknop met verklikkerlamp. Om de drukknop in het duister terug te 
vinden

Drukknop met afgeschermde toegang (te breken ruit)

t Minuterie

Schakelklok, tijdschakelaar

lmpulsschakelaar

Thermostaat

Rondecontrole of elektrische slotvergrendelinrichting
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G. Gebruikstoestellen 

F. Contactdozen

Contactdoos (algemeen symbool)

3
Meervoudige contactdoos (voor drie stopcontacten)

h Half-waterdichte, waterdichte of hermetische contact- doos

Contactdoos met contact voor beschermingsgeleider

Contactdoos met kinderbescherming

Contactdoos met contact voor beschermingsgeleider en met kinderbe-
scherming

Contactdoos met tweepolige schakelaar

Contactdoos met tweepolige vergrendelingschakelaar

Contactdoos met beschermingstransformator (bijvoor- beeld: stopcontact 
voor scheerapparaat)

Aansluitpunt voor een verlichtingstoestel, voorgesteld met elektrische 
toevoerleiding. Lichtpunt.

Aansluitpunt voor wandverlichtingstoestel

Fluorescentie-armatuur Algemeen symbool
3 Armatuur met 3 fluorescerende buislampen

Projector Algemeen symbool

Projector met weinig divergerende lichtbundel (spot- of zoeklicht)

Projector met divergerende lichtbundel (floodlicht, bun- dellicht)

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde eenpolige scha- kelaar

Noodverlichtingstoestel, aangesloten op een veiligheids- stroombaan

Autonoom noodverlichtingstoestel

Voorschakeltoestel voor ontladingslamp
Wordt enkel gebruikt wanneer dergelijk toestel niet is ingebouwd
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Bel

Zoemer

Hoorn

Sirene

Horloge

Moederklok

Elektrisch (deur)slot

Ventilator (voorgesteld met elektrische leiding)

Verwarmingstoestel

Verwarmingstoestel met accumulatie

Verwarmingstoestel met accumulatie en ingebouwde ventilator

Boiler

Boiler met accumulatie

Vast elektrohuishoudelijk toestel Algemeen symbool

Elektrisch fornuis Elektrische kookplaat

Microgolven

Elektrische oven

Wasmachine

Droogkast

Afwasmachine

Koelkast

Diepvriezer

M Motor

Transformator

kWh kWh-teller

G. Gebruikstoestellen (vervolg)
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5. AARDING

Algemeenheden

Het doel van de aarding is de foutstroom naar de aarde af te leiden. Bij gebrek aan een 
degelijke aardverbinding zal de gehele foutstroom, of een deel ervan, naar de aarde vloeien 
via de persoon die het defecte toestel aanraakt. Dat kan dodelijk zijn.
Bij de gelijkvormigheidscontrole meet het erkend organisme de spreidingsweerstand van de 
aardverbinding of de aardingslus. De waarde van de spreidingsweerstand mag niet groter 
zijn dan 30 Ω, of als er bijkomende maatregelen worden genomen niet groter dan 100 Ω (zie 
rubriek “Differentieelstroominrichtingen”).

1. hoofdequipotentiale geleider
2. bijkomende equipotentiale geleider
3. beschermingsgeleiders
4. aardverbinding van de verdeler
5. hoofdbeschermingsgeleider
6. hoofdaardingsklem
7. aardingsonderbreker
8. aardgeleider

9. aardverbinding van de gebruiker
10. massa
11. gebinte 
12. afvoer
13. verwarming
14. water
15. gas
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Geleider  (geel/groen) Min. doorsnede
Aardgeleider 16 mm²

Hoofdbeschermingsgeleider 6 mm²

Hoofdequipotentiale verbindingen 6 mm²

Bijkomende equipotentiale verbindingen 4 mm² of 
2,5 mm² (wanneer de geleiders 
mechanisch beschermd zijn)

Beschermingsgeleider contactdozen 2.5 mm²

Beschermingsgeleider verlichting 1.5 mm²

Minimale doorsneden 

Aardingslus Aardingsschakelaar

Aardingslus

Voor elk nieuw gebouw waarvan 
de bodem van de funderingssleuf 
van een gedeelte of de gehele 
fundering op ten minste 
60 cm diepte ligt, moet de 
aardelektrode ten minste een 
lus omvatten die op de bodem 
van de funderingssleuf onder de 
buitenmuren is aangebracht.

De geleiderdoorsnede van de aardingslus heeft een geometrische doorsnede die ten 
minste 35 mm² moet bedragen. Indien geen aardingslus kan worden geïnstalleerd 
(bijvoorbeeld wanneer de diepte van de funderingssleuf onvoldoende is) of wanneer de 
spreidingsweerstand van de aardelektrode, gevormd door de aardingslus, onvoldoende 
klein is moet gebruik worden gemaakt van bijkomende aardelektroden. Dit zal ook het geval 
zijn wanneer de verspreidingsweerstand van een bestaande installatie te hoog is.

0,
6 

m
1,5

 m 2,
1 m

Voorbeeld van een bijkomende aarding :
de aardingsbaar
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Aardgeleider

De beschermingsgeleider

Beschermingsgeleider die de hoofdaardingsklem met de aardverbinding verbindt, waarbij de 
eventuele aardingsscheider geacht wordt deel uit te maken van deze aardgeleider.

De beschermingsgeleider moet in de gehele installatie beschikbaar zijn aan alle 
gebruikstoestellen zoals stopcontacten, verlichtingstoestellen, vast opgestelde toestellen, enz .

De volgende tabel kan worden gebruikt om op eenvoudige wijze de doorsnede van een 
beschermingsgeleider te bepalen:

Doorsnede van de geleiders
van de installatie (S in mm²)

Minimumdoorsnede van de 
beschermingsgeleider  (Sp in mm²)

S ≤ 16 S

16 < S ≤ 35 16

35 < S 0,5•S



6. VEILIGHEID VAN ELEKTRISCH MATERIEEL
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In een elektrische installatie mogen alleen veilige elektrische machines, toestellen en leidingen 
worden gebruikt. In een elektrische installatie mag alleen materieel worden gebruikt dat alle 
veiligheidsgaranties biedt. De veronderstelling dat de toestellen veilig zijn, wordt over het 
algemeen bevestigd door de CE-markering op het materieel en eventueel door een markering 
van overeenstemming zoals CEBEC, VGS, VDE, KEMA, enz.

Het materieel dat met laagspanning wordt gevoed, moet ten minste een beschermingsgraad 
IPXX-B (IP2X) hebben.

Hoofdequipotentiale verbinding

Bijkomende equipotentiale verbinding

Aardingsaansluiting, differentieelstroominrichtingen of een beschermingsgeleider volstaan 
niet altijd om het elektrocutiegevaar uit te schakelen. De vreemde geleidende delen, die 
een gevaarlijk potentiaal kunnen verspreiden, moeten onderling met elkaar verbonden 
worden. Is een dergelijke verbinding niet aanwezig, dan kan een fout in een leiding of een 
toestel een gevaarlijke spanning veroorzaken tussen bijvoorbeeld de waterleiding en de 
gasleiding.

Worden met de hoofdequipotentiale verbinding verbonden:
 ■ metalen hoofdleidingen van gas (aardgas of gas in flessen) en water in het gebouw;
 ■ metalen hoofdleidingen van centrale verwarming en klimaatregeling;
 ■ genaakbare en vaste metalen delen van de constructie van het gebouw die een 

potentiaal kunnen overbrengen en die als massa beschouwd worden;
 ■ metalen delen van gelijk welke leiding die een potentiaal kunnen overbrengen en die 

als massa beschouwd worden.

Zie rubriek “Ruimten die een bad of douche bevatten”.



 ■ Zijn van de klasse I (metaal) of van de klasse II (dubbel geïsoleerd).
 ■ Moeten voorzien zijn van een deur en een vaste achterwand.
 ■ Zijn onbrandbaar, niet-hygroscopisch (niet-vochtopslorpend) en hebben een voldoende  

 mechanische weerstand.
 ■ Staan binnen handbereik (bijvoorbeeld om op een makkelijke wijze handelingen te  

 kunnen uitvoeren)
 ■ De uitvoering van het verdeelbord stemt overeen met de gegevens op de schema’s.
 ■ Wanneer verschillende tarieven gebruikt worden, moeten de overeenkomstige 

 beschermingstoestellen op afzonderlijke panelen (onderlinge afstand >10 cm) of in  
 verschillende verdeelborden geplaatst worden

Er is een afzonderlijke kring te voorzien voor:
 ■ elke (verplaatsbare) machine met vaste standplaats met een nominaal vermogen groter of 

gelijk aan 2600 W; 
 ■ de wasmachine; 
 ■ de afwasmachine;
 ■ de droogkast;
 ■ het elektrisch fornuis;
 ■ de elektrische kookplaat;
 ■ de elektrische oven;
 ■ de toestellen van een elektrische verwarming met vaste standplaats (worden gevoed  

 door een of meerdere exclusief toegekende stroombanen).

De doorsnede van de elektrische leidingen bestemd voor de voeding van deze elektrische 
toestellen of machines wordt in functie van het vermogen van deze elektrische toestellen of 
machines gekozen.

7. VERDEELBORDEN

8. VERDELING VAN DE KRINGEN
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ln ≥ 40A
ΔIn  ≤ 300mA

ΔIn  ≤ 30mA

Ten minste één differentieelstroominrichting is aan het begin van de installatie te 
plaatsen:

 ■ maximale gevoeligheid van 300 mA (ΔIn).
 ■ minimale nominale stroom van 40 A (In) en aangepast aan de bescherming 

van de aansluiting.
 ■ “kortsluitvastheid” van minimaal 3 kA / 22,5kA²s (markering aangebracht op 

het toestel voor In ≤ 40A, zichtbaar na installatie).
 ■ Type A (gevoelig voor gepulseerde gelijkstroom): als de installatie is uitgerust 

met een driefasig toestel met een elektronische omvormer (oplaadterminal 
voor elektrische auto’ s, lift, enz.) moet dit toestel meestal worden beschermd 
door een type B-differentieel (gevoelig voor gelijkstroom zonder rimpel). Het 
is belangrijk de voorschriften van de fabrikant van het toestel te raadplegen. 
Differentiëlen van het type A die zich vóór een differentieel van het type 
B bevinden, moeten in principe ook door een differentieel van het type B 
worden vervangen.

 ■ voorzien voor scheidingsfunctie.
 ■ aansluitingen zijn verzegelbaar.

19 Vinçotte Huishoudelijke Elektrische Installaties 2022

9. DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTINGEN

Een automatische differentieelstroominrichting of verliesstroomschakelaar neemt stromen 
waar die naar de aarde vloeien. Dit toestel biedt dus een bescherming tegen elektrocutie, 
brandgevaar en energieverlies die te wijten zijn aan lekstromen.



max.
300mA

max.
30mA

max.
30mA

max.
30mA

max.
30mA

max.
30mA

Bijkomende differentieelstroominrichtingen moeten geplaatst worden in de volgende gevallen:

 ■ Voor bad- en doucheruimten, wasmachine, droogkast, afwasmachine:
 ■ maximale gevoeligheid 30 mA (ΔIn)
 ■ Voor stroombanen van verwarmingsweerstanden verzonken in wanden of  

 andere materialen: gevoeligheid 100 mA (ΔIn)
 ■ Wanneer een stopcontact in volume 2 in de badkamer wordt geplaatst:
 ■ gevoeligheid 10 mA (ΔIn).
 ■ Wanneer de spreidingsweerstand van de aarding een waarde heeft tussen 

 30 en 100 Ω (zie schema hieronder).
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Doorsnede in mm² Stroomsterkte zekering Stroomsterkte automatische 
schakelaar

0,5 4 A

0,75 4 A 6 A

1 6 A 10 A

1.5 10 A 16 A

2.5 16 A 20 A

4 20 A 25 A
6 32 A 40 A

10 50 A 63 A

16 63 A 80 A

25 80 A 100 A

35 100 A 125 A

Doorsnede in mm² Kleur

1.5 Oranje

2.5 Grijs

4 Blauw

6 Bruin

10 Groen

10. SMELTVEILIGHEDEN EN AUTOMATISCHE SCHAKELAARS 

Overbelasting of kortsluiting kunnen brand veroorzaken indien 
de nominale stroom van de smeltzekering of automatische 
schakelaar niet aangepast is aan de doorsnede van de leiding. 
De vermogensschakelaars (uitgezonderd de penautomaten) 
moeten ook voorzien zijn van de volgende markering:

De bovenste rechthoek moet een waarde hebben van ten minste 3000.
De eerste automatische schakelaars stroomafwaarts van de beschermingsinrichting 
voor aansluiting, met uitzondering van de penautomaten, zijn voorzien van een conforme 
markering voor energiebeperkingsklasse 3. (waarde 3 ingeschreven in een vierkant).

Als een smeltzekering of een automatische schakelaar “gewerkt” heeft, zoek dan de 
oorzaak.

Om te voorkomen dat een zekering of penautomaat wordt vervangen door een andere 
met een te grote nominale waarde, moeten er kalibreerelementen worden aangebracht 
om een dergelijke vervanging te voorkomen.

Minimum doorsnede van de geleiders overeenkomstig de stroomsterkte van de 
zekeringen en automatische schakelaars.

Kleurcode van de 
kalibreerelementen 
overeenkomstig de 
doorsnede van de 
geleiders

3000
3
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Minimale doorsnede  
(mm²) Elektrische leidingen

1,5
Elektrische leidingen die deel uitmaken van stroombanen zonder 
contactdoos, met uitzondering van één enkele contactdoos met een 
nominale stroomsterkte van 2,5 A ingebouwd in verlichtingsarmaturen.

1 Elektrische leidingen die deel uitmaken van stroombanen ingebouwd 
in schakel- en verdeelborden en die enkel een stopcontact voeden. De 
beschermingsinrichtingen van deze elektrische leidingen moeten aangepast 
zijn voor de door- snede van deze elektrische leidingen.

0,75

0,5 Elektrische leidingen die deel uitmaken van bedienings-, controle-, 
signalisatie- of meetstroombanen.

Plaatsingswijze
VOB 
VOBs 
VOBst

XVB 
(VVB)

XFVB 
(VFVB) VGVB

In plastic of metalen buis ja ja ja ja

In niet-metalen en niet brandbare plinten ja ja ja ja

In de lucht neen ja ja ja
In de muur verzonken zonder buis (*) neen ja (*) ja (*) neen

11. LEIDINGEN

Minimumdoorsnede

Plaatsingswijze

Algemeen

De doorsnede van de geleiders moet steeds gekozen worden in functie van het voorziene 
vermogen. Soepele geleiders mogen gebruikt worden als de draadjes aan beide uiteinden 
worden samengehouden door samenknijpende hulzen of een gelijkwaardig systeem. De 
elektrische leidingen moeten op voldoende afstand van niet-elektrische leidingen (bv. water, 
gas, ...) geïnstalleerd worden.

Voor de elektrische leidingen die geen integrerend deel uitmaken van een elektrische 
machine of toestel, wordt het gebruik van geïsoleerde geleiders met een doorsnede 
kleiner dan 2,5 mm² verboden. Nochtans worden uitzonderingen toegestaan voor de 
geleiders van de elektrische leidingen, opgenomen in volgende tabel:

20

10

35 25

2535

35
35
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(*) Verticale en horizontale paden.
(afmetingen in cm)



Kenmerken van leidingen in opbouw

Afzonderlijk in opbouw gemonteerde leidingen hebben ten minste de klasse Eca. 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor een kabel of een geïsoleerde geleider die op een afstand 
groter dan of gelijk aan 20 mm van elke andere kabel of geïsoleerde geleider is geïnstalleerd.

De geïsoleerde geleiders en kabels die in bundel of laag in opbouw worden geïnstalleerd, 
hebben ten minste de klasse Cca.
Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, zoals bijvoorbeeld deze voor de interne 
bekabeling in een schakel- en verdeelbord, voor zover deze ten minste het kenmerk Eca 
hebben.

Bij een installatie die wordt uitgevoerd met een uitwendige invloed CA2, d.w.z. in een brandbaar 
gebouw, hebben de kabels en geleiders ten minste de klasse Cca.
Geleiders en kabels geplaatst in een bijkomende mantel of materiaal dienen dezelfde 
karakteristieken te behouden. Een houten gebouw hoeft niet noodzakelijk als brandbaar 
gebouw (CA2) te worden beschouwd. Het gebruikte hout kan zodanig worden behandeld dat 
het niet meer brandbaar is. Deze situatie moet geval per geval worden geanalyseerd. Neem 
contact op met uw architect voor meer informatie.

Deze voorschriften hebben ook betrekking op de bedrading van vaste lijnen voor 
communicatie- en informatietechnologie (computer, alarm, telefonie, enz.).

(*) In muur : minimaal 0,4 cm.

Enduit de
revêtement

(*) In beton : minimaal 3 cm.

≥ 4 mm

≥ 3 cm
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Blauw = Nulgeleider Indien er geen nulgeleider is, mag de 
blauwe geleider als fasegeleider gebruikt 
worden. (bijvoorbeeld in een 3 x 230 V 
netwerk)

Geel/Groen = Beschermingsgeleider

Geel = Verboden
Groen = Verboden

Kleurcodering van geïsoleerde geleiders



12. STOPCONTACTEN, SCHAKELAARS EN VERLICHTING
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Stopcontacten

Schakelaars

Verlichting

Het aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten is beperkt tot 8 per stroombaan. Indien 
er gemengde stroombanen (stopcontacten en verlichting) geïnstalleerd worden, dan wordt elk 
verlichtingspunt beschouwd als een stopcontact. Alle verlichtingen die tegelijkertijd geschakeld 
worden, worden beschouwd als één verlichtingspunt.
Alle stopcontacten zijn voorzien van een aangesloten penaarde (randaarde is verboden) en 
zijn te voorzien van een kinderbescherming (zodat metalen voorwerpen, zoals een stukje 
ijzerdraad, niet in het stopcontact gestoken kunnen worden). De stopcontacten, bevestigd op 
de wand, zijn aangebracht op een afstand van minstens 15 cm boven de vloer in droge ruimten 
en 25 cm in de andere ruimten, behalve indien ze ingebouwd zijn in plinten of onder bijzondere 
voorwaarden in de vloer.

De schakelaars met scheidingsfunctie verzekeren de gelijktijdige onderbreking van 
alle fasegeleiders. Als een tweepolige onderbrekingsinrichting met scheidingsfunctie 
stroomopwaarts voorzien is in de elementaire stroombaan, is het gebruik van enkelpolige 
besturingsinrichtingen stroomafwaarts van deze onderbrekingsinrichting toegelaten.

Voor stroombanen met nulgeleider wordt altijd de fase geschakeld.

In de elektrische installatie moeten er ten minste twee stroombanen voor de verlichting 
voorzien worden.
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Volume 2 strekt zich uit tot buiten de badkamer of de doucheruimte.

Voorbeeld met deurbegrenzing volume 2: Voorbeeld met deur zonder 
volumebegrenzing 2:
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13. RUIMTEN DIE EEN BAD OF DOUCHE BEVATTEN

Volumes
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Bij ZLVS: het ZLVS voedingstoestel bevindt zich buiten de volumes 0, 1 en 2

Het gebruik van elektrisch materieel in de volumes 0 en 1 moet zoveel mogelijk worden beperkt.
De installatie van vast elektrisch materieel bestemd voor de voeding of bescherming van andere 
lokalen is verboden in de volumes 0, 1, 1bis en 2.
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Toegelaten elektrisch materieel

Volume Toegelaten materieel
Min. 

bescherming

0
Enkel materieel dat redelijkerwijs nodig is 

Materieel ZLVS ≤ 12 V AC 
Materieel ZLVS ≤ 6 V AC

 
IP X7 
IP 00

1
Waterverwarmer (enkel sanitair en combi) voor vaste opstelling 

Materieel ZLVS ≤ 12 V AC 
Materieel ZLVS ≤ 6 V AC

IP X4 
IP X4 
IP 00

1 bis Installatie hydromassage met voedingspunt
IP X4 

(ou IP00 si 
TBTS ≤ 12 V AC)

2

Waterverwarmer (enkel sanitair en combi) voor vaste opstelling  
Verlichting (plaatsing min. 1,6 m hoogte) 

Vast opgestelde verwarming en ventilatoren (klasse II) 
Contactdoos via beschermingstransformator (max. 100 W) 

Contactdoos gevoed via differentieelstroomrichting 
(gevoeligheid ≤ 10 mA) 

Materieel ZLVS ≤ 25 V AC 
Materieel ZLVS ≤ 12 V AC

IP X4 
IP X4 
IP X4 
IP XX 
IP XX 
IP X4 
IP 00

3
Divers elektrisch materieel 
Materieel ZLVS ≤ 25 V AC 
Materieel ZLVS ≤ 12 V AC

IP X1 
IP X1 
IP 00

ZLVS  zeer lage veiligheidsspanning
IP X7 beschermd tegen een wateronderdompeling van korte duur
IP X4 spatwaterdicht materieel
IP X1 druipwaterdicht materieel
IP 00 geen bescherming vereist
IP XX wij raden aan om contactdozen steeds in volume 3 te plaatsen
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Leidingen

Bijkomende equipotentiale verbinding

Vloerverwarming

De elektrische leidingen mogen geen enkel metalen element bevatten (zoals pantsering, stalen 
buis...) behalve hun kernen. In het volume 0 moeten de elektrische leidingen beperkt worden 
tot deze die deel uitmaken van het erin toe- gelaten elektrisch materieel. In de volumes 1, 1bis 
en 2 moeten de elektrische leidingen beperkt worden tot deze noodzakelijk voor de voeding 
van het elektrisch materieel binnen deze volumes.

Verbindingsdozen van elektrische leidingen zijn verboden in het volume 0.

In ruimten met een bad of douche (badkamers, 
doucheruimten, enz.) moeten alle vreemde 
geleidende elementen en massa’s, zoals 
gas-, warm- en koudwaterleidingen, leidingen 
van de centrale verwarming, het bad, 
stopcontacten, enz. onderling verbonden 
worden.

Verwarmingselementen zijn te bedekken met een metalen netwerk dat verbonden is met de 
bijkomende equipotentiaalverbinding. Verwarmingselementen verzonken in vloeren en wanden 
van volume 0 zijn verboden.
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De volgende afwijkingen zijn van toepassing op bestaande delen van oude 
huishoudelijke elektrische installaties (zie rubriek “definities”):

14. AFWIJKENDE VOORSCHRIFTEN VOOR BESTAANDE 
 HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Elektrisch materieel, waaronder met name de aftakdozen en elektrische 
leidingen, gebouwd overeenkomstig de regels van goed vakmanschap die 
van kracht waren op het ogenblik van hun installatie

toegelaten

Automatische differentieelstroominrichtingen type AC en/of nominale 
stroom  In < 40 A toegelaten

Differentieelstroomrichtingen is niet verzegelbaar toegelaten

Elektrische leidingen van minimaal 1 mm² en beveiligd door zekeringen 
van 6A of automaat van 10A met pictogram (1) toegelaten

Kleurcode van geïsoleerde geleiders:
 ■ een beschermings-, aard-, of equipotentiaalgeleider die niet gemerkt is 

 door de groen-gele kleurcombinatie.
 ■ actieve of beschermingsgeleiders met groene of gele kleur.
 ■ het gebruik als actieve geleider van een geleider gemerkt door de 

 groen-gele kleurcombinatie

toegelaten 

toegelaten
verboden

Koperen aardgeleider van ten minste 6 mm² toegelaten

Beschermingsgeleider:
 ■ niet in leiding die geen te aarden toestellen voedt
 ■ buiten de leiding, indien niet mogelijk in bestaande leiding.

 
toegelaten 
toegelaten

Het ontbreken van de hoofdequipotentiale verbinding toegelaten

Contactdozen:
 ■ zonder aardcontact (aangezien de elektrische leiding geen 

 beschermingsgeleider heeft)
 ■ zonder kinderveiligheid
 ■ meer dan 8 per kring
 ■ met een aardpen die niet verbonden is met een beschermings- 

 geleider

toegelaten

toegelaten 
toegelaten 
verboden

Opbouw contactdozen op minder dan 15 cm van de vloer in droge lokalen toegelaten

Slechts één verlichtingskring ( in plaats van minimum 2) toegelaten

Ontbreken van een afzonderlijke differentieelstroominrichting ≤ 30mA:
 ■ voor materieel en toestellen in wasruimten, stortbad en badkamers
 ■ voor was- en vaatwasmachines

 
toegelaten (2)

toegelaten
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Eénpolige schakelaars voor verlichting in wasruimten, badkamers, stort-
badkamers toegelaten

Leidingen in wasruimtes, doucheruimtes en badkamers:
 ■ bestaande leidingen
 ■ verzonken vloerverwarming
 ■ ontbreken van de equipotentiale verbindingen

 
 
toegelaten 
toegelaten 
toegelaten

Vereenvoudigde eendraadsschema’s en situatieplannen toegelaten

(1) Het volgende etiket moet worden 
aangebracht op de deur van het verdeel- 
en schakelbord waarin dergelijke 
stroombanen voorkomen:
(2) In dat geval moet de afstand van 0,60 m, die dient om 
het volume 2 (beschermingsvolume) van de badkuipen of 
stortbadkuipen te bepalen, op 1 m wordt gebracht.

1mm 2

6A

10A
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De volgende afwijkende bepalingen zijn van toepassing op bestaande delen van 
huishoudelijke  elektrische installaties oud AREI (zie rubriek “definities”):

Installatie voor

Elektrisch materieel in een elektrische installatie, 
waaronder met name de aftakdozen, elektrische leidingen, 
beschermingsinrichtingen, … dat geïnstalleerd was in 
overeenstemming met de voorschriften van het oud AREI 
en gebouwd was in overeenstemming de regels van goed 
vakmanschap op het ogenblik van zijn installatie. 

toegelaten

Differentieel van het type AC 01/01/1987 toegelaten

Algemeen differentieel IN < 40A 16/09/1991 toegelaten

Differentieel IN ≤ 40A zonder de aanduiding “3000A, 22,5kA²s” 07/05/2000 toegelaten

Een differentieelstroominrichting in dienst laten waarvan de 
scheidingsfunctie wordt verzekerd door een algemene schei-
dingsinrichting geplaatst in het hoofdbord en die zich stroomop-
waarts van de differentieelstroominrichting bevindt.

02/07/2003 toegelaten

Vermogenschakelaars en zekeringen met een minimum onder-
brekingsvermogen van 1500A 27/09/1988 toegelaten

Stroombanen in dienst laten, die niet exclusief toegekend zijn 
(=geen afzonderlijke kring hebben) voor de voeding van volgen-
de elektrische machines of toestellen: 

 ■ (verplaatsbaar) toestel of machine met vaste standplaats met 
een nominaal vermogen groter of gelijk aan 2600 W

 ■ de wasmachine, de afwasmachine, de droogkast, het elek-
trisch fornuis, de elektrische kookplaat en de elektrische 
oven

 ■ toestellen van een elektrische verwarming met vaste stan-
plaats

01/06/2020 toegelaten

Kabel met metalen pantsering in de badkamer in dienst te laten 
(type VFVB) 22/07/1986 toegelaten

Per stroombaan meer dan 8 enkelvoudige of meervoudige con-
tactdozen in dienst laten op voorwaarde dat het vermogen van 
de aangesloten vaste en vast opgestelde toestellen het trans-
porteerbaar vermogen in de stroombaan niet overtreft

01/06/2020 toegelaten

Aanwezigheid van één enkel differentieelstroominrichting van 
max. 30 mA, in geval van een nachtteller die uitsluitend een 
elektrische waterverwarmer geplaatst in de badkamer of de 
stortbadzaal voedt.

01/06/2020 toegelaten

Afwezigheid van het verslag van de gelijkvormigheidscontrole toegelaten
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15. PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF UITBATER

De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit.

Zie details in de rubriek “Het dossier van de elektrische installatie”.

De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe 
gehouden:
1. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;
2. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften op ieder ogenblik worden 

nageleefd;
3. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater 

over te maken;
4. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de 

eventuele huurder;
5. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst 

die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan 
personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de 
aanwezigheid van elektrische installaties.

“LAAT DE CONTROLE VAN UW
ELEKTRISCHE INSTALLATIE OVER
AAN EEN VINÇOTTE-SPECIALIST”
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Toepassingsgebied

Deze onderafdeling is van toepassing op de verkoop van een wooneenheid :

 ■ met een oude elektrische installatie waaraan sedert 1 oktober 1981 geen belangrijke 
wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen zijn aangebracht;

 ■ met een oude elektrische installatie waaraan sedert 1 oktober 1981 belangrijke wijzigingen 
of aanzienlijke uitbreidingen zijn aangebracht maar waarvan het gedeelte dat dateert van 
vóór 1 oktober 1981 nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een controlebezoek 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden niet als wooneenheid beschouwd:
 ■ kloosters;
 ■ hospitalen;
 ■ gevangenissen;
 ■ rusthuizen;
 ■ pensionaten;
 ■ hotels;
 ■ onderwijsinstellingen 

Indien de wooneenheid deel uitmaakt van een regime van mede-eigendom gelden de 
hierna vermelde bepalingen enkel voor wat betreft de privatieve delen van de betrokken 
wooneenheid. Daarenboven zijn deze bepalingen evenmin van toepassing op garages, 
parkings, berg- en andere ruimten die deel zijn van de wooneenheid maar waarvan de 
elektrische installatie wordt gevoed via een elektriciteitsmeter op naam van de mede-eigenaars 
of van de vereniging van mede-eigenaars.

Deze bepalingen zijn evenmin van toepassing op wooneenheden die het voorwerp uitmaken 
van een onteigening.

16. CONTROLEBEZOEK VAN EEN OUDE HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE  
 INSTALLATIE VAN EEN WOONEENHEID BIJ VERKOOP 
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Modaliteiten van het controlebezoek

1. Verplichtingen

Bij de verkoop van een wooneenheid als bedoeld in afdeling 8.4.2.1., is de verkoper verplicht:

 ■ een controlebezoek van de elektrische installatie te laten uitvoeren;
 ■ de datum van het verslag van het controlebezoek en het feit van de overhandiging van dit 

verslag in de authentieke akte te doen vermelden

Indien de verkoper en koper overeenkomen dat een controlebezoek van de elektrische 
installatie overbodig en nutteloos is omdat de koper het gebouw gaat afbreken of de 
elektrische installatie volledig gaat renoveren is de verkoper verplicht dit akkoord in de 
authentieke akte te doen vermelden.

De verkoper is verplicht in de authentieke akte te doen vermelden dat de koper de Algemene 
Directie Energie belast met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties moet 
informeren van de afbraak van het gebouw of van de volledige renovatie van de elektrische 
installatie. Deze laatste maakt aan de koper een dossiernummer over en verzoekt hem haar 
een verslag van controle toe te zenden van zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik 
wordt genomen.

In het geval van onmogelijkheid om de controle te laten uitvoeren bij een door gerechtelijke 
beslissingen bevolen verkoop is diegene die de verkoop vordert verplicht in de authentieke 
akte of in het proces-verbaal van openbare toewijzing de afwezigheid te doen vermelden van 
het controleonderzoek van de elektrische installatie en het belang voor de koper om tot deze 
controle te laten overgaan.

In het geval van een controlebezoek met een negatief verslag als gevolg is de verkoper 
verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden zijn identiteit 
en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat 
het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

Na deze melding moet de koper een nieuw controlebezoek door een erkend organisme laten 
uitvoeren om na te gaan of na de afloop van de termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf 
de datum van de akte van verkoop, de inbreuken verdwenen zijn. De koper kan dit erkend 
organisme vrij kiezen.

Indien de koper een ander erkend organisme aanstelt dan licht dit organisme het erkend 
organisme dat het eerste verslag van controlebezoek heeft opgesteld hierover in.
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2. . Geval van afbraak of volledige renovatie

Bij een afbraak van het gebouw of een volledige renovatie van de elektrische installatie zijn de 
bepalingen van hoofdstuk 6.4. van toepassing.

3. Voorwerp van het controlebezoek

Het controleonderzoek heeft tot doel de gelijkvormigheid van de elektrische installatie vast te 
stellen met:

 ■ de voorschriften van dit Boek die erop betrekking hebben met uitzondering van Deel 8. 
voor het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat na de datum van inwerkingtreding van 
dit Boek;

 ■ de voorschriften van dit Boek die erop betrekking hebben, met inbegrip van Deel 8., voor 
het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat vóór de datum van inwerkingtreding van dit 
Boek 

Bent u op zoek naar een keuring van één of meerdere 
installaties in uw huis? Ontdek dan al onze diensten voor 
particuliere woningen op onze website www.vincotte.be. 
Vraag daar uw online offerte of afspraak aan.

Heeft u een technische vraag, contacteer dan uw regio. De 
adressen vindt u op de achterzijde van deze brochure.



4. Afwezigheid van de eendraadsschema’s en situatieplannen bij het controlebezoek 
uitgevoerd bij de verkoop van een wooneenheid 

In het geval bij het controlebezoek, uitgevoerd bij de verkoop van een wooneenheid, de 
eendraadsschema’s en de situatieplannen van de elektrische installatie niet tot beschikking 
van de vertegenwoordiger van het erkend organisme kunnen worden gesteld, maakt de 
vertegenwoordiger van het erkend organisme op duidelijke wijze:

Voor de eendraadsschema’s: een summiere beschrijving (of een schema) van de 
verschillende schakel- en verdeelborden die minimaal de volgende elementen omvat: 

 ■ het adres van de installatie;
 ■ de nominale spanning van de installatie;
 ■ de doorsnede van de voedingskabel van het hoofdbord;
 ■ het type en de doorsnede van de verschillende vertrekken;
 ■ de differentieelstroominrichting(en) met haar (hun) karakteristieken;
 ■ de karakteristieken van de beschermingsinrichtingen. 

Voor de situatieplannen: een summiere schets met de losse hand (de markering is niet 
noodzakelijk) die minimaal de volgende elementen omvat: 

 ■ de stopcontacten;
 ■ de schakelaars;
 ■ de lichtpunten;
 ■ de vaste of vast opgestelde toestellen of de vaste of vast opgestelde machines. 

Deze beschrijving en deze schets mogen niet als eendraadsschema en situatieplan 
van de elektrische installatie gebruikt worden. Ze tonen alleen de traceerbaarheid van 
de verschillende delen aan, die door het erkend organisme gecontroleerd werden. De 
afwezigheid van de reglementaire eendraadsschema’s en situatieplannen moet als inbreuk op 
het verslag van het controlebezoek vermeld worden.

De summiere beschrijving (of het schema) en de summiere schets maken integraal deel uit 
van het verslag bedoeld in onderafdeling 8.4.2.3. en ze worden door de aanvrager van het 
controlebezoek en door de vertegenwoordiger van het erkend organisme ondertekend. Ze 
worden aan de eigenaar van de huishoudelijke installatie bezorgd om integraal deel uit te 
maken van het dossier van de elektrische installatie bedoeld in afdeling 9.1.2.
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De Algemene Directie Energie van de FOD Economie stelt volgende online diensten ter 
beschikking voor huishoudelijke elektrische installaties.

1. 1. Aanvraag tot verlenging van een negatief controleverslag van een elektrische installatie 
van een woning bij verkoop. U hebt recent een woning aangekocht/verkocht met een 
negatieve controle voor verkoop. De termijn is te kort om alles op tijd in orde te brengen. U 
kunt een verlenging aanvragen: 
https://arei.economie.fgov.be/arei-webform-fe/forms/extension

2. Afbraak van een woning of een volledige renovatie van een elektrische installatie van een 
woning bij verkoop zonder voorafgaande controle (afdeling 8.4.2. Boek 1). U hebt recent 
een woning gekocht zonder voorafgaande controle (afdeling 8.4.2. Boek 1). Melding van de 
afbraak of de volledige renovatie: 
https://arei.economie.fgov.be/arei-webform-fe/forms/sale

3. 3. Melding van een elektrisch ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn : 
https://arei.economie.fgov.be/arei-webform-fe/forms/accident

Opmerking: voor taalkeuze, klik op FR of NL op de betreffende pagina..

17. ONLINE DIENSTEN VAN DE FOD ECONOMIE 

https://arei.economie.fgov.be/arei-webform-fe/forms/extension
https://arei.economie.fgov.be/arei-webform-fe/forms/sale
https://arei.economie.fgov.be/arei-webform-fe/forms/accident


Offices

Jan Olieslagerslaan 35

1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 674 57 11

brussels@vincotte.be

Noordersingel 23

2140 Antwerpen

Tel: +32 3 221 86 11

antwerpen@vincotte.be

Maatschappelijke zetel

Jan Olieslagerslaan 35

1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 674 57 11

Rue Phocas Lejeune 11

5032 Gembloux

Tel: +32 81 432 611

gembloux@vincotte.be

Bollebergen 2a bus 12

9052 Gent

Tel: +32 9 244 77 11

gent@vincotte.be

Technical Training Center

Leuvensesteenweg 248 A

Tel: +32 2 674 58 57

1800 Vilvoorde

academy@vincotte.be
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