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Advies nr. 248 van 24 juni 2022 over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige delen 

van de Boeken 1, 2 en 3, ingevoerd door 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 (D248). 

 

 

I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Bij brief van 18 januari 2022 heeft de Minister van Werk, de heer Pierre-Yves Dermagne, dit ontwerp van 

koninklijk besluit (OKB) aan de Voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (Hoge 

Raad) overgemaakt met de vraag een advies over dit ontwerp van koninklijk besluit te geven. 

 

Deze brief geeft gevolg aan de brief van 21 december 2021 van de Minister van Energie, Tinne Van der Straeten, 

waarbij de Minister van Werk uitgenodigd wordt om het advies te vragen aan de Hoge Raad. 

 

Toelichting betreffende het OKB: 

 

Dit OKB maakt deel uit van het proces dat in 2019 van start is gegaan als onderdeel van de tweede fase van de 

herstructurering van de drie boeken van het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) 

en derhalve van de prioriteiten die door de stakeholders zijn vastgesteld. Dit nieuw reglement is sinds 1 juni 2020 

van kracht en vervangt het oud reglement inzake elektrische installaties, dat sinds 1 oktober 1981 van kracht was. 

 

Het ontwerp heeft als hoofddoel de huidige voorschriften van Boek 1 van toepassing op de huishoudelijke 

installaties (wooneenheden en gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel) die onder de bevoegdheid 

van de Minister van Energie vallen, te herzien. De herziening van deze voorschriften gaf ook de gelegenheid om 

sommige kleine algemene wijzigingen aan de inhoud van de drie Boeken die werden besproken met en 

goedgekeurd door de stakeholders op het moment van de werken aan dit ontwerp aan te brengen, d.w.z.: 

• de terminologie (Boeken 1, 2 en 3) ; 

• de contactdozen voor huishoudelijk gebruik of gelijkwaardig en hun aansluiting (5.3.5.2. Boek 1) ; 

• de differentieelstroombeschermingsinrichting en de verstorende gelijkstroomcomponenten (5.3.5.3. Boeken 

1 en 3) ; 

• de beschermingsinrichting tegen overstroom van de distributienetbeheerder bij aansluitingen (5.3.5.5. Boeken 

1 en 3) ; 

• de bijwerking van het toepassingsgebied van de ATEX-installaties (7.102. Boek 1 en 7.1. Boek 2). 

 

Overeenkomstig de procedures voor de toepassing van een wijziging van het AREI werd over dit OKB reeds 

advies gevraagd aan de volgende instanties: de Inspecteur van Financiën en de Europese Commissie. 

 

Het dossier van de adviesaanvraag bestaat uit de volgende documenten: 

• het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1, 2 en 3, ingevoerd door 

het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties 
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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; 

• een verklarende nota betreffende het ontwerp; 

• een nota voor de Hoge Raad. 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 8 februari 2022 aan de leden van het uitvoerend bureau voorgelegd 

(PBW/PPT – D248 – BE 1646). Tijdens deze vergadering werd besloten om het ontwerp van koninklijk besluit 

te behandelen tijdens een commissie ad hoc op 24 maart 2022. 

Tijdens deze commissie ad hoc hebben de leden van de Hoge Raad hun vragen kunnen stellen aan de 

vertegenwoordigers van de FOD Economie en hebben deze laatste opheldering kunnen verschaffen over dit OKB. 

 

Tijdens de vergadering van het uitvoerend bureau op 24 mei 2022 hebben de leden van het uitvoerend bureau 

beslist om het ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen aan de voltallige vergadering van de 

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk van 24 juni 2022 (PPT/PBW – D248 – 820). 

 

 

II. ADVIES VAN DE HOGE RAAD  

 

De Hoge Raad brengt een unaniem positief advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 

sommige delen van de Boeken 1, 2 en 3, ingevoerd door 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, onder voorbehoud van volgende opmerkingen:  

 

De Hoge Raad vraagt om in het hoofdstuk 4.5. van het AREI “Bescherming tegen overspanningen” de 

verantwoordelijkheden in geval van overspanning op het net te verduidelijken. 

 

 

III. BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk. 

 


