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Reglementaire voorschriften: 

1. Betreft de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname (6.4.), het controlebezoek 

(6.5.), het controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.) en het vrij 

controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.): 

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden: 

a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud; 

b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk 
besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische 
installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische 
installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en 
distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd; 
 
c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking 

het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter 

beschikking van elke eventuele huurder te stellen; 

d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater 

over te maken; 

e) 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; 

f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische 

installatie te vermelden; 

g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of 

uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren. 

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van 

dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie 

wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te 

raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is 

de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 

Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende 

organismen. 

 

2. Betreft het controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.): 

De verkoper is ertoe gehouden: 

a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; 

b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen; 

De koper is ertoe gehouden:  

a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat 

het controlebezoek heeft uitgevoerd; 
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b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te 

doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste 

maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken 

geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende 

controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg 

wordt gegeven aan het in orde brengen van de  

installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, 
binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht. 
 
De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, 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. 

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van 

dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie 

wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te 

raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is 

de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 

Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende 

organismen. 


