
VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN DE AREI

Nazicht elektriciteit
Van nieuwe en bestaande installaties

UW VEILIGHEID IS ONZE ZORG

Onze diensten
Voor particulieren en bedrijven

OCB is een controle organisme, erkend door de 
bevoegde ministeries (FOD’s) voor het uitvoeren van 
keuringen. Naast de wettelijk verplichte controles 
biedt OCB, reeds meer dan 50 jaar, tevens een 
uitgebreid dienstenpakket aan voor zowel particuliere 
als industriële installaties:

• Elektrische installaties
• Gasinstallaties
• Installaties voor drinkwater
• EPC, energieprestatie
• Liften
• Kranen, hefbruggen
• Drukvaten
• Stoomtoestellen
• Opslagtanks
• Gastanks
• Asbestinventarisatie
• Veiligheidscoördinatie
• Thermografi sch onderzoek
• Brandpreventie
• Lekdetectie
• Opleidingen

Controle elektrische installatie

Kontich

Brussel
Beringen

Arlon

Namur

5 VESTIGINGEN IN BELGIË

Ook in uw buurt
Wij staan voor u klaar

OCB telt 5 vestigingen en voert controles uit in heel 
België. Voor informatie of een afspraak met één van 
onze controleurs kunt u bellen naar onze hoofdzetel 
te Kontich, Koningin Astridlaan 60, op het centrale 
nummer: 0800 13 890.

Tel. 0800 13 890

www.ocb.be

info�ocb.be
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OVERHEID VERPLICHT CONTROLE RICHTLIJNEN VOOR EIGENAARS

Nazicht belangrijk Controle huishoudelijk
Voorkomen is beter dan genezen Van nieuwe of bestaande installatie

Elektriciteit is een onmisbare bron van energie. Een 
elektrische installatie in optimale staat garandeert 
u gebruikszekerheid en veiligheid. Dit vereist een 
regelmatig nazicht van de elektrische installatie, 
hetgeen door de overheid ook verplicht wordt.

Een elektrische installatie dient te voldoen aan de 
voorschriften van het AREI: Algemeen Reglement op 
de Elektrische Installatie. Het AREI legt op wanneer 
een elektrische installatie dient gecontroleerd te 
worden. Een samenvatting van de voorschriften vindt u op 

onze site www.ocb.be

Een samenvatting van de voorschriften vindt u op 
onze site www.ocb.be

RICHTLIJNEN VOOR BEDRIJVEN

Controle industrieel
Van laag- en hoogspanningsinstallatie
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Elke nieuwe installatie dient te 
worden gecontroleerd alvorens deze 
in dienst wordt genomen.

Een bestaande installatie moet om 
de 25 jaar gecontroleerd worden.

Bij verkoop van een woning of 
appartement dient de elektrische 
installatie te worden gekeurd.

Controle elektrische installatie
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Elke nieuwe installatie dient te 
worden gecontroleerd alvorens deze 
in dienst wordt genomen.

Een  bestaande industriële (niet 
huishoudelijke) installatie moet om 
de 5 jaar gecontroleerd worden.

Een industriële hoogspannings-
installatie,  dit is een installatie waarbij 
de spanning hoger is dan 1000 volt, 
dient jaarlijks gecontroleerd.

Een werfi nstallatie dient te worden 
gekeurd alvorens een aansluiting op 
het net te krijgen.
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