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Ga je verhuizen naar een nieuwe woning? Of heeft u uw elektrische installatie volledig

vernieuwd? U moet een certi�icaat van elektrische overeenstemming verkrijgen dat gewoonlijk

"le Consuel" wordt genoemd. Hoe is het te krijgen? Wie levert het? Hoe lang en tegen welke

prijs? Hier vindt u alle antwoorden op uw vragen.

In Frankrijk hebben bijna 7 op de 10 woningen een elektrische installatie die niet voldoet aan de

geldende veiligheidsregels. Resultaat ? Een niet-conforme installatie veroorzaakt waarschijnlijk een

ongeval, zowel lichamelijk als materieel.  

Van de 200.000 woningbranden die zich jaarlijks in Frankrijk voordoen, zijn er 50.000 direct

gerelateerd aan een elektrisch probleem , zoals defecte apparatuur of stopcontacten  . Tegen het

elektrische risico is er een gelijkvormigheidsattest: de Consuel .

 

Wat is de Consuel en wie bezorgt hem?

EDF, energieleverancier » energie gids » Elektriciteit » De Consuel, het gelijkvormigheidsattest voor uw elektrische installaties

Le Consuel, een certi�icaat tegen elektrisch risico
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E L E K T R I C I T E I T

De Consuel, het gelijkvormigheidsattest voor

uw elektrische installaties
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De Consuel is de naam die gewoonlijk wordt gegeven aan het gelijkvormigheidsattest dat bestemd is

voor uw elektrische installatie. Het is ook de naam van de vereniging van recht 1901 erkend van

openbaar nut die het visum van dit certi�icaat ondersteunt: het Nationaal Comité voor de veiligheid

van de gebruikers van elektriciteit.

Het Consuel-certi�icaat is een verplicht CERFA-document voor het aansluiten van een nieuwe

elektrische installatie op het openbare elektriciteitsnet. Dit certi�icaat van elektrische

overeenstemming is ook nodig in de volgende gevallen:

De Consuel-teams komen tussenbeide voordat ze een voltooide elektrische installatie van stroom

voorzien. Hun rol: controleren of de elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsregels voorzien in

de elektrische installatienorm NF C 15-100. Bij gedeeltelijk gerenoveerde voorzieningen controleren zij

of de bestaande behouden onderdelen voldoen aan de minimale veiligheidsregels volgens de SRU-wet

(veiligheid).

De CONSUEL-organisatie zal waarschijnlijk een bezoek brengen aan uw elektrische installatie voordat

het certi�icaat van overeenstemming wordt gevalideerd. Het certi�icaat vermeldt het type uitgevoerde

werken: nieuwe installatie, totale renovatie, beveiliging of gedeeltelijke renovatie.  

Tijdens een CONSUEL-bezoek controleert de technicus voornamelijk het elektrische paneel van uw

installatie, het aardingsnet en de speci�ieke punten met betrekking tot elektrische risico's in kamers

met een badkuip of een douche.

Wees niet verrast of ongerust: een CONSUEL-bezoek is niet systematisch als u een beroep doet op een

professionele installateur. Aan de andere kant wordt het dat wel als je zelf de werkzaamheden aan je

elektrische installatie hebt uitgevoerd en je als particulier een certi�icaat van CONSUEL koopt.

 

De 4 soorten Consuel: welke houdt u bezig?
Er zijn vier soorten elektrische conformiteitscerti�icaten beschikbaar voor particulieren en

professionals. Welk certi�icaat u krijgt, hangt af van de elektrische installatie en het gebruik van de

ruimte waarin deze zich bevindt. Elk certi�icaat komt overeen met een Cerfa-formulier, aangeduid met

een speci�ieke kleur om het gemakkelijker te vinden om  te vinden :

Opwaarderen naar elektrische normen of veiligheid als onderdeel van een renovatie, wanneer de

installatie spanningsloos is gemaakt door de netbeheerder van het elektriciteitsdistributienet,

-

Installatie van een installatie om zijn eigen elektriciteit te produceren  .- 2

Goed om te weten

Het certi�icaat van elektrische overeenstemming moet worden opgesteld door de

auteur van het werk en onder zijn verantwoordelijkheid. Het is daarom raadzaam om

deze te claimen bij uw elektricien-installateur. Aarzel in alle gevallen en zelfs voor kleine

elektriciteitswerken niet om dit attest aan uw installateur te vragen. Het staat synoniem

voor een veilige elektrische installatie .
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https://particulier.edf.fr/fr/accueil/guide-energie/electricite/securite-electrique.html


Zoals met alle o��iciële documenten, is het noodzakelijk om je goed te organiseren om op tijd je

certi�icaat van elektrische conformiteit te verkrijgen, met het risico dat de elektriciteit in je huis niet op

de geplande datum kan worden ingeschakeld!  

Alle stappen kunnen echter op een gedematerialiseerde en snelle manier worden uitgevoerd. Alles

gebeurt vanuit een klantenzone die gratis toegankelijk is via de Consuel-website.

 

Wanneer moet ik de Consuel aanvragen?
Het verzoek om een   Consuel-formulier moet 3 weken voor de geplande datum van aansluiting van de

elektrische installatie van uw accommodatie op het elektriciteitsdistributienet worden gedaan. Houd

er rekening mee dat in het geval van een gepland bezoek door de Consuel, het een periode van vijftien

tot twintig dagen duurt voor hun tussenkomst ter plaatse. Er is dan extra tijd nodig voor de

inbedrijfstelling van uw installatie door de elektriciteitsdistributeur  .

 

De 4 stappen om uw certi�icaat van elektrische conformiteit te

verkrijgen
Om uw Consuel te verkrijgen, zijn vier stappen nodig:

Het gele certi�icaat komt overeen met een elektrische installatie voor huishoudelijk gebruik .

Dit is degene die het vaakst wordt gevraagd om de conformiteit van nieuwe of gerenoveerde

particuliere woningen te garanderen.

-

De groenestroomverklaring heeft betrekking op elektrische installaties die niet voor

huishoudelijk gebruik zijn, zoals de gemeenschappelijke ruimtes van een gebouw, sites met

werknemers of het publiek.

-

Het blauwe certi�icaat betreft elektrische installaties die bedoeld zijn om energie op te wekken

(hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, fotovoltaïsche of windenergie) zonder deze op

te slaan.

-

Het paarse certi�icaat komt overeen met installaties die elektriciteit produceren en opslaan.-

Wat kost Consuel?

De tussenkomst van de controleteams en de levering van uw attest van elektrische

gelijkvormigheid hebben een prijs, vastgesteld door de administratie (ministerieel

besluit). Voor een huisinstallatie (geel certi�icaat) variëren de kosten voor de aankoop

van het CERFA Consuel-formulier a�hankelijk van het aantal gekochte formulieren.

Consuelprijzen beginnen rond de 30 euro voor een professionele elektricien en lopen

op tot ongeveer 125 euro voor een enkel formulier dat door een particulier wordt

gekocht.

Uw certi�icaat voor elektrische conformiteit verkrijgen
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1. Keuze van certi�icaat: u kiest en vult online het certi�icaat van elektrische conformiteit in dat

past bij uw situatie uit de vier die worden aangeboden.

2. Verzenden van het certi�icaat: u betaalt en verzendt uw certi�icaat van elektrische conformiteit

online. Let op: het certi�icaat moet worden aangekocht en ingevuld door de auteur van het

werk die door ondertekening zijn verantwoordelijkheid op zich neemt. Zoals hierboven te

zien is, is het, als u een installateur gebruikt, meestal degene die de Consuel levert. Als u uw

elektrische werk zelf doet, moet u het zelf regelen. U moet ook een plattegrond met uw brief

meesturen, zodat u gemakkelijk de plaats van uw elektrische installatie kunt vinden. U geeft de

namen en adressen op van alle betrokken personen en/of bedrijven tijdens uw

elektriciteitswerken.  

3. Dossierverwerking : Consuel verwerkt uw dossier en organiseert indien nodig een bezoek om uw

elektrische installatie te controleren. Zorg dat u er klaar voor bent, want als er afwijkingen worden

geconstateerd, moet er een nieuw bezoek worden georganiseerd, wat vertraging en extra kosten

met zich meebrengt.

4. Consuel verkrijgen: uw dossier is compleet, uw installatie is veilig en u bent op de hoogte van uw

regelgeving? De diensten van de Consuel brengen vervolgens hun visum aan op het certi�icaat

van elektrische overeenstemming. Dit is dan beschikbaar in pdf-formaat en u hoeft alleen maar

verbinding te maken met uw klantengedeelte om het te downloaden.

U moet dan uw gelijkvormigheidsattest bezorgen aan de distributienetbeheerder (Enedis of een

plaatselijk elektriciteitsdistributiebedrijf). Bewaar dit document zorgvuldig, want u heeft het misschien

nodig:

Zodra u uw Consuel heeft doorverwezen, kunt u uw elektriciteitsleverancier kiezen en uw

elektriciteitscontract afsluiten .

https://particulier.edf.fr/fr/accueil/electricite-gaz.html


La lumière est désormais faite sur cette attestation !

 https://www.leparisien.fr/economie/installations-electriques-68-des-logements-ne-sont-pas-aux-normes-03-07-2018-

7805847.php 

 https://www.consuel.com/#attestations 

 https://www.consuel.com/#attestations 

 https://www.consuel.com/consuel-en-4-etapes/

 

#électricité #installation #sécurité

De dag van de interventie voor de eerste bekrachtiging van uw elektrische installatie-

Als onderdeel van de verkoop of verhuur van uw woning.-

Goed om te weten

Lorsque vous vendez ou louez un logement, un diagnostic électrique doit être fourni

lors de la vente ou avec le contrat de location. Mais si vous avez déjà une attestation de

conformité électrique visée par le Consuel pour votre logement qui a plus de 15 ans,

celle-ci remplace le diagnostic qui n’est alors plus nécessaire. En e�fet, l’attestation visée

remplace le diagnostic à la vente pendant 3 ans après la date de visa, et jusqu’à 6 ans

après la date de visa pour les contrats de location.
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ARTICLE SIMILAIRE

Tableau électrique de votre maison : à quoi servent les fusibles ?
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Contrats d’électricité et gaz

Justi�icatifs et factures EDF

Modi�ication de contrat

Compteur électricité et gaz

Options EJP, Tempo, Heures creuses, Heures week-end

Mon espace client EDF

Veel Gestelde Vragen

EDF.fr

EDF-groep

EDF Enterprise

EDF-gemeenschap

ALLER PLUS LOIN

Besoin d'un professionnel près de chez vous ?
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