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Advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing van het Algemeen Re-
glement op de elektrische installaties: 
 
 Stuk 186 : ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 275 (erkende organis-

men) van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en van artikel 23 van het 
koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor 
technische controles op de werkplaats. 
 Stuk 193 : voorstellen tot wijziging van de artikelen 28.01, 47.01, 192, 196 en 266 (werk-

zaamheden aan elektrische installaties) van het Algemeen Reglement op de elektrische in-
stallaties. 

 
I.  VOORSTEL EN MOTIVERING 
 
Bij brief van 3 juni 2003 heeft de heer Directeur-generaal van het Bestuur Energie van de Fe-
derale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie aan de Voorzitter van de 
Hoge Raad voorstellen toegezonden tot wijziging van meerdere artikelen van het Algemeen 
Reglement op de elektrische installaties (AREI) ten einde het advies van de Hoge Raad 
hieromtrent in te winnen: 
 
 Stuk 186 : ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 275 (erkende organis-

men) van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en van artikel 23 van het 
koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor 
technische controles op de werkplaats. 
 Stuk 193 : voorstellen tot wijziging van de artikelen 28.01, 47.01, 192, 196 en 266 (werk-

zaamheden aan elektrische installaties) van het Algemeen Reglement op de elektrische in-
stallaties.1 

 
De gemengde werkgroep p86-elektriciteit heeft de voorstellen voorbereid en een gunstig ad-
vies uitgebracht over die voorstellen. 
 
Het Vast Elektrotechnisch Comité heeft op 13 februari 2003 een advies uitgebracht over die 
voorstellen. 
 

                                                 
1 De Hoge Raad heeft op 27 juni 2003 advies nr. 67 uitgebracht over een aantal voorstellen tot wijziging van het 
AREI: 
stuk 187: voorstel tot wijziging van artikel 74 van het AREI 
stuk 188: voorstel tot wijziging van artikel 251.05 van het AREI 
stuk 189: voorstel tot wijziging van de artikelen 90, 91 en 92 van het AREI 
stuk 190: voorstel tot wijziging van de artikelen 22 tot en met 27 van het AREI 
stuk 191: voorstel tot wijziging van de artikelen 28, 98 en 99 van het AREI 
stuk 192: voorstel tot wijziging van artikel 104 van het AREI 
(PBW-D79-214). 



Het stuk 186 is reeds opgemaakt in de vorm van een koninklijk besluit en bevat de nodige 
overgangsbepalingen.  Het is de bedoeling om dat besluit zo vlug mogelijk te laten publice-
ren. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt het artikel 275 van het Algemeen Reglement op de 
elektrische installaties betreffende de erkende organismen te vervangen. 
 
De tekst voert enkele nieuwigheden in, namelijk: 
 
- de verplichting voor het organisme om geaccrediteerd te zijn om aan te tonen dat het vol-

doet aan de voorschriften van de norm NBN EN 45.004;  
- de mogelijkheid voor een industrieel ingenieur om technisch verantwoordelijke te zijn; 
- de beperking van de duur tot van de erkenning tot vijf jaar (hernieuwbaar); 
- het principe van een voorlopige erkenning voor nieuwe organismen; 
- de notie habilitatie voor de agenten-bezoekers; 
- een meer rechtstreekse procedure om de erkenning in te trekken; 
 
Ten einde iedere willekeur bij de erkenning van kandidaten voor erkenning uit te sluiten, wer-
den na te leven termijnen voorzien en eveneens beroepsprocedures. 
 
Tenslotte wordt het bijzonder regime, voorzien in artikel 275.02 voor de installaties aangeslo-
ten op het openbaar verdeelnet, afgeschaft wegens het feit dat het sedert een twintigtal jaren 
niet meer wordt aangewend. 
 
Artikel 275.03 wordt vervangen door de bepalingen van punt 11 van het ontwerp van het 
nieuw artikel 275.  De nieuwe tekst houdt rekening met het feit van de federalisering van de 
Belgische Staat, de hervorming van de ministeries en van sommige openbare instellingen of 
instellingen van openbaar nut. 
 
Enkel het regime beheerd door de federale overheid inzake laagspanningsinstallaties wordt 
voorzien. 
 
Desgevallend zal het de overheden van de Gewesten of de Gemeenschappen toebehoren om 
hun wens uit te drukken hun installaties te laten keuren door de besturen die zij eventueel 
zouden oprichten om dit objectief te verwezenlijken. 
 
Het bijzonder regime van de installaties beheerd door de Minister van Defensie werd behou-
den. 
 
Overwegende dat de ministeries zeer dikwijls hun naam zien wijzigen, werden zij, telkens ze 
worden vermeld, gekarakteriseerd door het juiste werk dat ze uitvoeren (Energie – Regie der 
Gebouwen - Arbeidsveiligheid). 
 
Er dienden vanzelfsprekend overgangsmaatregelen te worden voorzien om alle organismen op 
gelijke voet te plaatsen.  Een streefdatum werd voorzien om de verplichting van de BEL-
TEST-accreditatie na te komen: 1 januari 2004. 
 
Het stuk 193 betreft hoofdzakelijk artikel 266 – Werkzaamheden aan elektrische installaties, 
en enkele aanverwante artikelen. 
 



In de overgangsbepalingen van het koninklijk besluit zal worden opgenomen dat deze wijzi-
gingen van toepassing zijn op installaties waarvoor de werkzaamheden nog niet zijn aange-
vangen 3 maand na de publicatiedatum. 
 
Het artikel 266 “Werken aan elektrische installaties” dient te worden aangepast om het in 
overeenstemming te brengen met de recente evolutie op het vlak van de Europese normalisa-
tie, en meer bepaald met de norm NBN EN 50.110. 
 
Het voorstel voorziet in een aantal nieuwe bepalingen, onder meer wat de werkzaamheden “in 
de nabijheid van elektrische installaties” betreft. 
 
Een aantal noodzakelijke verduidelijkingen inzake te respecteren afstanden, werkorganisatie 
en beschermingsmaatregelen werden in het artikel opgenomen. 
 
 
Vervolgens werden bijzondere voorschriften inzake exploitatie-, onderhouds- en herstellings-
werkzaamheden voorzien. 
 
Aangezien de bevoegdheid van personen (BA4 – BA5) een cruciale rol speelt bij het uitvoe-
ren van werkzaamheden aan elektrische installaties wordt het artikel 47.01 “Codificatie” ver-
duidelijkt door het preciseren van de voorwaarden voor het toekennen van de bevoegdheden 
BA4 en BA5 door de werkgever. 
 
Tenslotte worden voor de artikelen 192 «Te nemen voorzorgsmaatregelen bij werken in de 
nabijheid van luchtlijnen en ondergrondse kabels» en 196 «Tijdelijk buiten spanning zetten – 
tijdelijk wegnemen» de aanpassingen weergegeven teneinde dubbel gebruik met voorschriften 
van het artikel 266 te voorkomen. 
 
De bovengenoemde voorstellen met hun motivering werden op 13 juni 2003 en 12 september 
2003 aan het Uitvoerend Bureau van de Hoge Raad voorgelegd.  (PBW-D79bis-BE296) 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 12 september 2003 om het stuk 186 nog vooraf te doen 
onderzoeken door een commissie ad hoc (rationalisatie van het overleg), samen met de leden 
van de Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor technische controles op de werk-
plaats. 
 
De commissie ad hoc is bijeengekomen op 13 oktober 2003.  (PBW-D79bis-227) 
 
Het Uitvoerend Bureau besliste op 30 oktober 2003 om de stukken 186 en 193 voor advies 
voor te leggen aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk op de vergade-
ring van 12 december 2003.  (PBW-D79bis-222). 
 
II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD VOOR PREVENTIE EN BE-

SCHERMING OP HET WERK OP DE VERGADERING VAN 12 DECEMBER 
2003 

 
Stuk 186 
 
Unaniem advies 
 



De Hoge Raad pleit ervoor om de procedures met betrekking tot de erkenning door de betrok-
ken Federale Overheidsdiensten maximaal op elkaar af te stemmen. 
 
De Hoge Raad verwijst naar de Prioriteitennota van de Hoge Raad voor Preventie en Be-
scherming op het werk aan Mevrouw de Staatssecretaris, waarbij gevraagd wordt om het aan-
tal overlegorganen te beperken. 
 
De Hoge Raad pleit daarom voor een geharmoniseerde procedure met een enkele erkennings-
commissie voor de externe diensten voor technische controles op de werkplaats. 
 
Dat mag echter geen vertraging inhouden voor de inwerkingtreding van dit ontwerp van ko-
ninklijk besluit. 
 
Deze commissie moet advies geven over de erkenning en bij problemen moet zij kunnen ra-
ken aan de erkenning. 
 
De samenstelling van de commissie moet herbekeken worden. 
 
Wat de bevoegdheden van de commissie betreft kan grotendeels verwezen worden naar het 
voorliggend ontwerp van koninklijk besluit. 
 
De Hoge Raad vraagt dat de werkgever verantwoordelijk moet zijn en corrigerende maatrege-
len moet kunnen treffen ten opzichte van zijn werknemers. 
 
De Hoge Raad pleit verder voor een degelijk rapport die een reële evaluatie (werking van het 
erkend organisme; aantal en vorming van het personeel van het erkend organisme) door de 
adviescommissie en de Opvolgingscommissie mogelijk maakt en vraagt dat de administratie 
hiertoe een voorstel zou formuleren. 
 
De Hoge Raad heeft er geen probleem mee dat de betrokken Federale Overheidsdienst inzage 
kan vragen in de contracten tussen de externe diensten. 
 
Verdeeld advies 
 
De vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties stellen voor dat de erkenning zou ge-
koppeld worden aan de accreditatie; de erkenning zou geldig moeten zijn voor de duur van de 
accreditatie (5 jaar). 
 
Wat de habilitatie van agenten-bezoekers betreft: de Federale Overheidsdienst Economie kan 
de habilitatie van een agent-bezoeker schorsen. 
 
De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties stellen voor om de erkenning te be-
perken in de tijd.  Zij gaan evenwel niet akkoord met het voorstel van de vertegenwoordigers 
van de werkgeversorganisaties om de duur van de erkenning te koppelen aan de duur van de 
accreditatie. 
 
 
 
 
 



Stuk 193 
 
De Hoge Raad brengt een unaniem gunstig advies uit over het stuk 193: voorstellen tot wijzi-
ging van de artikelen 28;01n 47.01, 192, 196 en 266 van het Algemeen Reglement op de elek-
trische installaties. 


