
 

ACA vzw - Erkend control e-organisme Referentie: 202212004933 vi 

 

am 

Meonsesteenweg 338, 8800 Roeselare Datum controle: 17/01/2023  

  

BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002 Agent-bezoeker: Stijn Mot mans  

  

www.acavzw.be / infoAacavzw.be Besluit: Niet conform BELAC 489-INSP 

   

EN ISO/lEO 17020 

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP HER LAGE SPANNING 

   

KB 08/09/2019) 

 

Identificatie van derde 

Opdrachtgever: 

Eigenaar: 

Inst allot eur: 

BTW-nr,: 

ONGEREN 

Installafeur = persoon of personen veranfwoordelijk voor de uitvoering van het work 

ldentifica tie van de ele  

Plaats controle: 

EAN-code installatie: 

Tarief teller(s); Budgetmeter Private HS-cahine; Neen 

Nummer teller(s): 526843-2007 DNB: Fluvius 

Index teller(s): 20955 Type lokaal: Open waning 

Type installatie Wooneenheid 

Aard van de controle:  

  

Overeenkomstig de voorschriften van Book I - Ins tallaties op Iaagspanning en op zeer loge spanning - Interne procedure QPRO/ELE/OO I 

 

Type controle: Controlebezook verkoop oudo huishoudelijko installatie (8.4.2) 

 

Datum uitvoerir1g; Z VóOr 01/10/1981 0 Na 01/10/1981 en váár 01/06/2020 0 Na 01/06/2020 

 

Nota's: Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen" 

  

Afwijkingen )Deel 8); Toegepast 

  

Herkeuring op verslag: / 

  

Aemene gegevens van de elektrische installatie:
 

  

Nominate spanning; 3 x 400V + N Max. nominate stream: 25 A Nominate waarde aansluitautomaat: 20 A 

Voedingsleiding hootdbord: 4 X 4 mm Type: VOB Type aardverbindingssysteem: TT 

Aardelektrode: Niet vast te stellen Sectie aardelekfrode: / 

 

Sectie aardgoleider: / 

Aantal borden: 3 Aantal stroombanen: 2 + 2 + 3 Aantal reservekringen: / 

Gedecentraliseerde productie-installatie; Niet aanwezig AC-Vermogen )maximaal(: / kVA 

0 PV-installatie 0 Batterij-opslag 0 Waterstotcentrale 0 Warmte-kracht-koppeling 0 Windrnolen 

  

-- - ----- - -____ 

 

Eta ofddifferen tie elstroominrichtina(en); 

 

0 Niet aanwezig 

Nominate stroom l: 40 A Gevoelighoid At: 30 mA Aantal polerr: 4 Type: A 

Extra: / 

  

&ikomende differentieelstroominrichting(en); 0 Aanwezig, doch buiten de scope van deze controle I1 Niet aanwezig 

Nominate stroom I,,; / Gevoeligheid At: / Aantal polen; / Type: / 

Extra: / 

  

Schema's en plannen van de installatie:  

  

Eendraads- of stroombaanschema)'s); Versie/nr. / Datum: / 0 In orde I1 Niet aanwezig 
Sit uat ieplan)nen): Versie/nr. / Datum: / 0 In orde I?J Niet aanwezig 
Document(en) van de veil igheidsinstallaties; Versie/nr. / Datum; Z Niet van toepossing 0 Niet aanwezig 
Document (en) van do kritische installatios: Versie/nr. / Datum: / Niet van toepassing 0 Niet aanwezig 

Meti9j,controIes en beproevingen:  

  

Spreidingsweerstand aardverbinding: / 0 Meetmethade: Niet uitgevoerd 

 

Algemene isolatieweerstano: / MO Meetspanning: Niet uitgevoerd 

 

Test ditterentieelstreominrichting(en(; Testknop; OK Foutlus: OK 

 

ContinuIteit van de bescherrningsgeleiders; Algemeen: Niet OK Equipotentiale verbinding; Afwezig 

 

Bescherming onrechtstreekse aanraking: Niet OK Bescherming rechtstreekse aanraking; Niet OK 

 

Staat van het vast )opgesteld) materiaal: / Staat van het verplaatsbaar materieel: / 
-- - - -- -- - 
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Beschrjving van de sfroombanen  

ID Bord Difterentieel- Type beveiliging Nominate 
stroominrichting stroom 

1 

 

30 mA Railautomaat 16 A 

1 
- 

30 mA Railautomaat 20 A 

2 

  

30 mA Railautomaat 16 A 

2 

  

30 mA Railautomaat 32A 

3 

  

30 mA Railautomaat 16 A 

3 

  

30 mA Railautomaat 16 A 

Aantal polen Sectie Aantal Reserve? 

  

geleiders  

2P 2.5 mm' 1 D 

2P 

 

2.5 mm'  

21' 1.5 mm' 1 0 
41' 

 

1 D 

21' 1.5 mm' 1 D 
21' 2.5 mm' 2 

 

VASTSTELL!NGEN: Inbreuken 

Inbreuken alpemeen: 
0.03- Do EAN-codo van do installatio (indien beschikbaar) kan Not voorgologd worden in geval van eon geli(kvormighoidscontrolo of een controlobezoek. 
(Boek 1, Onderafdelingen 64.6.4. en 6.5.7.2.) 

Inbroukon schemaenpIanoen: 
1.01. - Hof eondraadsschoma van do oloktrischo installatio is niot aanwoLig op hot ogenblik van de controlo. (Bock 1 Ondorafdoling 3.1.2.1. (a)) 
1.02. - Hot sit uatioplon von do oloktrischo installatio is Not aanwozig op het ogenblik van do controle. (Book 1, Onderafdeling 3.1 .2.1. a)) 

Inbreuken aardinsinsfaIIafie: 
3.01A. - De oanwe7igheid van een aardverbinding kon Not vastgesteld worden. Indien nief geplaatst, is een aardverbinding te voorzien overeenkomstig do 
voorschritten. (Bock 1, Hoofdstuk 5.4.) 
3.04. - Om do meting van do spreidingsweerstand van do aardverbinding mogelijk to rnaken, is hot noodzakeli(k eon aardingsonderbreker to voorzien, die 
slechts met gereedschap Iosgemaokt kan warden. (Book 1 Onderafdeling 5.43.5.) 
3.11. - Do contactdozen voorzien van eon aardingscontact moeten oak vorplicht verbonden warden via do beschormingsgoloidor met do algemene 
aardingsinstallatio. (Bock 1, Onderafdeling 5.3.5.2. (b( 

Ultiogi Badkamer meuhel + eetkamer 
3.13. - Alto rnassa's van elektrisch laagspannirigsmatorieel van do kiasse I moeten vorbondon zi(n met do boschormingsgoloidor van do oloktrischo 
voedingsleiding. (Book 1, Onderafdeling 4.2.4.3. (n)) 

Dillegi by telenet 

Inbreuken schakel- en verdeelborden: 
4.02B. - Do schakel- en verdoolborden in huishoudelijko lokalen moeten voorzien 7i(n van eon dour. (Book 1, Onderafdeling 5.3.5.1. (a)) 
4.08.- Do niet-gebruikte invooroponingon van hot schakel- en verdeelbord (kabelinvoeren, atschermplaat .... ( moeten degelijk atgedicht warden. (Book 1, 
Onderafdeling 4.2.2.3./5.3.5.). (a)) 

Inbreuken beschormingitegen overstroom; 
6.03. - In huishoudolijko ruirnton mooton kalibreerolementon do niot-wissolbaarhoid van do smoltveilighodon, do kloino automatischo schakolaars met 
pennen of van hot typo D vorLokoron, veer zovor do to boschormon elektrische biding eon doorsnede heeft die kloiner is dan 10mm'. (Book 1. 
Onderafdeling 5.3.5.5. (n)) 

Inbreuken elektrische installatie. 
7.1 OA. - Contacldozen waarvan bet aardcontact word afgebroken of verwi(derd voldoen niet moor nan do botroffendo CE-markering, en zijn dos aid 
toogelaten. (Book 1, Onderafdeling 1.4.1.1./i .4 1.3.( 
7.14.- Do keuze en hot gebruik van ebektrisch materiaal in badkamers en stortbadzalon is niot in ovoroenstemrrming met do rogols van good vakmanschap. 
(Book 1, Hootdstuk 7.1 

Hot oboktrisch rnatorieel in volume 2 van do badkamer at stortbadzaal is niot in ovoroonstoroming met hot toogelaterm matorloob IN. materleel 
gevoed op zeer loge veiligheids span ning, vast opgesfelde op laagspanning gevoede toestellen voor do productie van sanitair warmwator, do 
vast opgesteldo olektrischo vorwammingstoostellen of ventibatoren van Hasse II, contactdozen individueol boschermd door eon 
beschermingstranstomrnator rrsot eon vermogerm van rnaximaal 100W, contactdozon beschommd door con ditferantieebstroorninrichting met zeer 
grote gevooligheid (lOmA) en do vast opgestelde verlichtingstoestollen op voomwaarde oat ze ten minste 1.60m hoven hot niveau van do vloer 
zijn gernonlocrd(. (Book 1, Onderafdeling 7.1.5.3. (d) 

Uitleg: stopc + schakolaar nan bad 

Inbreuken leidingen on kleurcode: 
8.09A. - In do vri(e lucht en in opbouw mogen enkel kabels gepbaatstworden (met uitzondoring van do onathankeli(ke beschormingsgebeiders(. (Book 1, 
Onderafdeling 5.2.9.5.( 

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen 

• A - Alle dill orontioolstroominrichtingon in do oloktrischo installatio moeten periodiek (vb. maandeli(ks( getest worden met behuip van do fostknop (cfr. 
voorschmiften van do fabrikant). 

• A - Doze controle omvaf enkel do zichtbare delen van do instalbatie 
• A - Do uitgevoorde controbe is eon momentopname. Dit kouringsattost is slochts eon woemspiegoling van do elektrischo installatie op hot ogenblik van do 

kouring. 
• AID - Alle toestellen van kiasse I dienen vorplicht gevoed to worden via eon stopcontact met geaarde aardingspen. 
• B - Hot is niet uitgoslolon oat or bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorloggen van do schema's. 
• B - Do eenheid is bomoubobd op hot ogenblik van do cont role. 
• D3 Hot is aangeraden om eon different ieolstmoominrichting met eon govooligheid van 300mA to plaatsen nan hot begin van do installatie en do bestaande 

difforontioelstroominrichting to plaatson als bijkomendo bescherming voor do installatio in badkamer(s(, do wasmachino, vaatwasmachino, droogkast of 
golijkaardige toestelben. 

• D5 - Do aardspreidingsweersf and kan Net gemeten warden. Doze dient hij voorkeur kleinor to zijn can 30 Ohm. 

Jim.irtedamum erslag. 17/01/2023 0.2/5 



• D6 - De isolatieweerstand kan niet gemeten worden. Deze dient grotor to zijn don 0,5 MObm. 
• F3 - Het is aangeroden am hoafdequipotentiale verbindingen te vaorzien vaar gas- en waterinstallalie. 

Reteenjie: 202212004933 vi 
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BESLUIT: 

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschritten van Boek 1 van het koninklljk besluit van 8 september 2019. 

De volgende controle moet warden uitgevoerd uiterlijk vóór: 18 maanden na andertekening akte 

0 door hetzelfde organisme IZI door een organisme naar kouze 

F1 De eendraodsschomo's en situotioplonnon van do installatie werdon godotoord on ondortokond. 

O De ingongsklemmen van de ditterentieelstroominrichting(en) geplaatst can het begin van de installatie werden verzegeld. 

LI tijdens een yang ploatsbezoek LII tijdens huidig plaotsbezoek 

LI Geen enkele elektrische installatie of deel ervan woorvoor inbreuken warden vostgestold mog in gebruik warden genomen. Er meet een nieuwe 
gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruiknome warden uitgevoerd, zodro de elektrische installatie in orde werd gobracht. 

De werken, nodig am de tijdens het controlebezook vastgesteide inbreuken te doen verdwijnen, mooten zonder vertraging warden uitgevoerd en ella 
gepaste maatrogolen warden genomen opdot, indion de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen govoar vormon voor de personen of goederen. 

fl Indien tijdens het nieuwe controlebozoek wordt vastgesteld dot er nag inbreuken overblijvon of indien geen gevoig wordt gegoverr can het in orde 
brengen van do installatie, wordt de Federate Overheidsdionst die Errergie onder zijrr bevoegdheid heeft, binnen een tormijn van één jear door het 
erkend organisme ingelichi. 

I De koper is ertoe gehouden zijn idantiteit on de datum van do vorkoopakto moo to delon can hot erkend organisme dot hot contralobazoek heeft 
uitgevoerd. 

Namons de technisch vorantwoordolijke, do agent-bezoeker: 

ACA vzw - Erkend Coritrole Organisme 

MeensesteeflVdeg 338 - 8800 Roeselare 

BTW BE 0811.407.869 

Tel 051/2000 02- Fax 051/20 1002 

info@acavzw.be - www.acavzw.be 

De reglementairevoorschriften:  

Dii versiag dient bowoard to warden in hot dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikkirg gehouden van ledere persoon die hot mag 
raadplegen. Eon kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteid van olke ovontuelo huurder. De verkoper is ertoe gehouden hot dossier van do installatie can 
do kopor bij eigendomsoverdracht te overhandigen. 

Elko wijziging can de elektrische installatie dient uitgevoerd te warden volgens do voorschriften van Boek 1 van hot koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient 
vermeld te warden in het dossier. Elke helangnijko wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van eon gelijkvormigheidscontrole vóôr do 
ingebruiknemo. Deza cantrole wordt uitgevoerd door een erkend organisme. 

Do met het toozicht beloste ambtenaar van do Fodorale Ovorhoidsdionst die Enorgio onder zijn bovoogdhoid heeft dient onmiddollijk ingolicht to warden over elk 
orsgoluk can porsonen ovorkomen en rechtstreoks of onrechtstreeks to wijten can do oanwezigheid van eiektricit alt, 

Do plichton van do oigonaor, bohoordor of uitbotor van do elektrische instollatios zijn raedploogboar op do wobsito van ACA vzw (wvw.acavzw.bo) 

Eon koplo van dit versiog wordt godurondo eon poriado van 5 jeer bowaord door hot erkend organisme. Hot verslag wordt ter beschikking gosteld von olka 
porsoon die woftolljk wordt toogolaton am hot to raadplogen. 

Voor bijkamando intormatlo over do roglernenteire voorschritton of klachton is do Algomeno Diroctlo Enargio van do Federale Overheidsdionst Economlo, KMO, 
Middenstend on Enorgio (https://www.economiotgay.be) bovoegd voar do orkondo organismon. 

Stappenpian in geval van een niet-conforme elektrische installatie: 

Loot de elektrische installatie aanpassen in functie van Laat een herkeuring 

de vastgestelde inbreuken. ' uitvoeren door een 

D

 

erkend organisme.
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ACA vzw - Erkend contmie-orgaruisme 

am 

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare 

 

BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002 

 

www.acavzw.be/infogacovzw.be 

Referentie: 202212004933 vi 

 

Datum controle: 17/01/2023  

 

Agent-bezoeker: Stijn Motmans  

 

Besluit: Niot conform BELAC 489-iNSP 

 

EN ISO/IEC 17020 

BIJIAGE - ELEKTRISCHE JNSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP HER LAGE SPANNING 

Algemene gegevens 

Plaats controle; 

Eigonaar: 

Vereenvoudigd situatiep ilafie: 

10  verdieping gezien 

Handtekening agent-hezoeker: 

!,1 1 •.1 
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