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Advies nr. 253 van 16 december 2022 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van 

artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (D255). 

 

 

I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Bij brief van de Minister van Werk van 28 juni 2022 werd de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op 

het werk (Hoge Raad) uitgenodigd zijn advies te formuleren betreffende het ontwerp van koninklijk besluit 

tot opheffing van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit (OKB) werd op 6 september 2022 aan het uitvoerend bureau voorgelegd 

(PPT/PBW – D255 – BE1691).  

 

Het ontwerp werd verder besproken tijdens de vergaderingen van het uitvoerend bureau van 4 oktober, 8 

november een 22 november 2022. 

 

De leden van het uitvoerend bureau hebben tijdens het uitvoerend bureau van 22 november 2022 beslist om 

het ontwerp van koninklijk besluit voor advies voor te leggen op de voltallige vergadering van de Hoge Raad 

voor Preventie en Bescherming op het werk van 16 december 2022 (PPT/PBW – D255 – 826). 

 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft zijn advies geformuleerd tijdens de plenaire 

vergadering van 16 december 2022. 

 

Toelichting betreffende het OKB 

 

Dit ontwerp past de bepalingen van afdeling V betreffende voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en 

de toevallige ontsnapping van schadelijke of ontvlambare gassen van titel II, hoofdstuk I van het Algemeen 

Reglement voor de Arbeidsbescherming aan. 

 

Dit OKB beoogt het artikel 52.10.4 van het ARAB op te heffen dat vermeldt: “De elektrische netten voor de 

waarschuwing en het alarm moeten verschillend zijn.”. 

 

De Hoge Raad Brand en Ontploffing van de FOD Binnenlandse Zaken heeft de goedkeuring in zijn advies 

van 29 november 2020 gegeven om de vereiste van afzonderlijke stroomkringen, zoals bepaald in punt 6.8.4 

betreffende waarschuwing en alarm van de bijlagen 2/1, 3/1 en 4/1 van het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling 

van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, 

te schrappen. 

 

In punt 6.8.4 van bijlage 2/1, 3/1 en 4/1 van het voorgemeld koninklijk besluit van 7 juli 1994 is de 

voorbijgestreefde bepaling dat de elektrische kringen van waarschuwing en alarm van elkaar moeten 

verschillen geschrapt door het koninklijke besluit van 20 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 

7 juli 1994. 
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Naar aanleiding hiervan, alsook om rekening te houden met de technologische evolutie in deze materie, stelt 

de FOD WASO voor dezelfde vereiste, zoals bepaald in punt 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de 

Arbeidsbescherming, te schrappen. 

 

Bovendien zou het blijven bestaan van deze vereiste in de welzijnswetgeving problemen kunnen opleveren 

tijdens installatiecontroles, terwijl de installatie zonder gebruikmaking van afzonderlijke stroomkringen in 

feite geen risico’s inhoudt voor het welzijn van de werknemers. 

 

 

II.  ADVIES VAN DE HOGE RAAD VAN 16 DECEMBER 2022  

 

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

van artikel 52.10.4 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. 

De Hoge Raad wijst erop dat deze opheffing niet tot gevolg mag hebben dat het beschermingsniveau van de 

werknemers wordt verlaagd. Het moet hierbij duidelijk zijn dat in de regelgeving op zijn minst voorzien blijft 

dat de systemen zodanig zijn opgebouwd dat het correct functioneren ervan permanent verzekerd is. Indien 

dit niet het geval zou zijn, vraagt de Hoge Raad dat de verplichting in verband met het correct functioneren 

van de systemen expliciet in de regelgeving (AREI of codex) wordt opgenomen. 

 

 

III.  BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk. 

 
 


