
 
MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID 
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Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk 
------ 

 
Advies nr. 11 van 2 maart 1998 met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de artikelen 
3, 19, 20, 28.03, 29, 29, laatste paragraaf/30/49, 31.03, 34, 3de lid, 38, 2e lid en volgende, 
74.01, 74.03, 74.05, 79, 79.02, a2 en 80,02, 85 en 251, 85.05, 85.08, 104.04.e, 104.05, 105 tot 
113, 126, 1e lid, 131, 2e lid, 198, 199, 1e, 2e en 3e lid, 207.08, c, 210, 214.01 en 02, 239, 
240.01, 3e en 4e lid, 240.03, 242.08, e1, 2e lid en artikel 242.08, f, 2e lid, 242.09, 242.10, 
249.01 al 1 en 275 van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI). 
 
I.   VOORSTELLEN EN MOTIVERING 
 
Bij brieven van 29 augustus 1997 en van 15 oktober 1997 hebben respectievelijk de voorzitter 
van de gemengde werkgroep p 86 en de heer Directeur-generaal van het Bestuur voor Energie 
van het Ministerie van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Hoge Raad voorstellen 
toegezonden tot wijziging van de artikelen 3, 19, 20, 28.03, 29, 29, laatste paragraaf/30/49, 
31.03, 34, 3de lid, 38, 2e lid en volgende, 74.01, 74.03, 74.05, 79, 79.02, a2 en 80,02, 85 en 
251, 85.05, 85.08, 104.04.e, 104.05, 105 tot 113, 126, 1e lid, 131, 2e lid, 198, 199, 1e, 2e en 
3e lid, 207.08, c, 210, 214.01 en 02, 239, 240.01, 3e en 4e lid, 240.03, 242.08, e1, 2e lid en ar-
tikel 242.08, f, 2e lid, 242.09, 242.10, 249.01 al 1 en 275 van het Algemeen Reglement op de 
elektrische installaties (AREI) ten einde het advies van de Hoge Raad hieromtrent in te win-
nen. 
 
De gemengde werkgroep p 86-elektriciteit en het Vast Elektrotechnisch Comité hebben een 
gunstig advies uitgebracht over die voorstellen. 
 
Die voorstellen worden gemotiveerd door de noodzaak om hetzij de voorschriften te verdui-
delijken ingevolge vragen om informatie, hetzij ze aan te passen aan de technologische evolu-
tie. 
 
Voor een aantal artikelen had de Hoge Raad om aanpassing door de gemengde werkgroep p 
86-elektriciteit gevraagd.1 
 
De hogervermelde voorstellen met hun motivering werden op 12 september 1997 aan het Uit-
voerend Bureau van de Hoge Raad voorgelegd.  (PBW-D10-BE 31). 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 2 en 11 februari 1998 om de voorstellen voor advies aan 
de Hoge Raad voor te leggen (PBW-D10-16). 
 
Voor wat het voorstel tot wijziging van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de elek-
trische installaties betreft (erkende organismen) kan verwezen worden naar het advies nr. 6 
van de Hoge Raad van 23 juni 1997 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit be-
treffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats 
(PBW-P523/Dossier 5-13). 

                                                 
1 zie advies nr. 480 van de Hoge Raad van 21 april 1995 (SHE-P508-1816). 



 
II.  ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 2 

MAART 1998 
 
BESPREKING 
 
Voorstel tot wijziging van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de elektrische installa-
ties (erkende organismen) 
 
De vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties wijzen op het verschil 
in erkenningsprocedure tussen het voorliggend voorstel en het ontwerp van koninklijk besluit 
betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. 
 
De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties wijzen eveneens op de problemen in 
verband met de werking van de gemengde werkgroep p 86-elektriciteit waar de samenstelling 
aan herziening toe is. 
 
De vertegenwoordigers van het Bestuur voor Energie van het Ministerie van Economische 
Zaken merken op dat artikel 275 beoogt om organismen te erkennen, niet enkel voor de peri-
odieke controles maar ook voor het gelijkvormigheidsonderzoek vóór de indienststelling van 
elektrische installaties. 
 
Zij wijzen erop dat het Bestuur voor Energie niet betrokken is geweest bij de besprekingen 
van het hogervermeld ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erkenning van externe 
diensten voor technische controles op de werkplaats. 
 
Wat de adviesprocedure betreft wijzen zij erop dat in de gemengde werkgroep p 86-
elektriciteit vertegenwoordigers van de Hoge Raad evenals vertegenwoordigers van het Mi-
nisterie van Tewerkstelling en Arbeid zitting hebben. 
 
In het Vast Elektrotechnisch Comité hebben eveneens vertegenwoordigers van het Ministerie 
van Tewerkstelling en Arbeid zitting. 
 
De betrokken instanties worden geraadpleegd teneinde tot een consensus te komen. 
 
Ook in de Commissie van advies en toezicht zullen vertegenwoordigers van de Hoge Raad en 
van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid zitting hebben. 
 
ADVIES 
 
De vertegenwoordigers van de werkgevers- en van de werknemersorganisaties brengen een 
gunstig advies uit over de voorgelegde voorstellen tot wijziging van het Algemeen Reglement 
op de elektrische installaties, met uitzondering van het voorstel tot wijziging van artikel 275 
van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties waar zij zich houden aan het ad-
vies dat zij hebben uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de erken-
ning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. 
 
Zij wensen dat de erkennings- en toezichtsprocedures voor de controle van elektrische instal-
laties en voor de technische controle van andere toestellen op de werkplaats op een gelijk-
vormige wijze gebeuren. 



 
BESLISSING 
 
De voorstellen tot wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties met 
het advies aan Mevrouw de Minister toezenden. 


