
FEDERALE OVERHEIDSDIENST 

WERKGELEGENHEID, ARBEID EN 

SOCIAAL OVERLEG 

------ 

 

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming  

op het werk. 

------ 

 

Advies nr. 218 van 14 december 2018  

met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 104  

van het Algemeen Reglement op  

de Elektrische Installaties (D206). 

 

 

I. VOORSTEL EN MOTIVERING 

 

Bij brief van 23 april 2018 heeft de Minister van Werk, de heer Kris Peeters, dit ontwerp van koninklijk besluit 

aan de Voorzitster 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 13 maart 2018 van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame 

Ontwikkeling, mevrouw Marie-Christine Marghem, waarbij de Minister van Werk uitgenodigd wordt om het 

advies te vragen aan de Hoge Raad. 

 

Toelichting: 

 

Ter uitvoering van de gedelegeerde Verordening EU 2016/364 van de Commissie van 1 juli 2015 betreffende de 

indeling van bouwproducten in klassen van materiaalgedrag bij brand overeenkomstig de Verordening EU nr. 

305/2011 van het Europees Parlement en de Raad, moet artikel 104 van het AREI zo snel mogelijk worden 

aangepast om te voldoen aan deze reglementaire evolutie. 

 

In het kader van de hierboven vermelde Verordening EU 2016/364 en op grond van een recente mededeling van 

de Europese Commissie is de norm betreffende het brandgedrag van elektrische leidingen voor voeding, sturing 

of communicatie voor het gebruik in de bouw in werking getreden sedert 10 juni 2016. Overeenkomstig 

diezelfde mededeling konden de respectieve nationale normen naast de Europese norm blijven bestaan en 

toegepast worden tot 1 juli 2017. Van 10 juni 2016 tot 1 juli 2017 gold immers een co-existentieperiode. 

 

Aangezien artikel 104 van het AREI van toepassing is op alle elektrische installaties en het toepassingsgebied 

van de Verordening EU 2016/364 beperkt is tot de elektrische installaties in gebouwen en civieltechnische 

bouwwerken (bv. bruggen, tunnels,...) blijven de oude brandgedrag klassen (F1, F2, SA en SD) ook nog 

behouden in het gewijzigde artikel 104 van het AREI. 

 

Het ontwerp van koninklijk besluit werd op 8 mei 2018 aan de leden van het uitvoerend bureau voorgelegd 

(PBW/PPT – D206 – BE 1282). 

 

Een vergadering van de commissie ad hoc heeft op 25 september 2018 plaatsgevonden, tijdens dewelke dit 

OKB door vertegenwoordigers van de FOD Economie werd voorgesteld en samen met hen werd besproken. 
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De sociale partners van het uitvoerend bureau hebben op 20 november 2018 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 14 december 2018 (PPT/PBW – D206 –BE1318). 

 

 

II. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE HOGE RAAD OP DE VERGADERING VAN 14 

DECEMBER 2018 

 

De Hoge Raad geeft een unaniem gunstig advies betreffende dit ontwerp van koninklijk besluit, onder 

voorbehoud van de volgende opmerkingen:  

 

Beschikbaarheid van normen 

 

De Hoge Raad is van mening dat als er in een wetgeving verwezen wordt naar een norm deze voor iedereen 

beschikbaar moet zijn. 

 

Beschikbaarheid van het AREI 

 

De Hoge Raad is van mening dat het AREI gratis toegankelijk zou moeten zijn op de website van de FOD 

Economie. Momenteel bestaat er geen gratis gecoördineerde versie van het AREI. 

 

Verschil tussen de Nederlandstalige en de Franstalige tekst 

 

De Hoge Raad merkt op dat de Nederlandstalige en Franstalige tekst in punt 5° van artikel 1 van elkaar 

verschillen.  

 

De Nederlandstalige tekst is de correcte, er staat namelijk “5° in onderdeel 03., f), f.1), wordt het eerste lid 

vervangen als volgt:”. 

In de Franstalige tekst moet de zin « 5° dans la sous-section 03., f), f.1), l'alinéa unique est remplacé par ce qui 

suit: » vervangen worden door: « 5° dans la sous-section 03., f), f.1), l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit ». 

 

 

III. BESLISSING 

 

Overmaken van het advies aan de Minister van Werk. 

 


