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Oude AREI
• Eerste versie dateert van vorige eeuw (1981)
• Door verschillende KB ’s bekrachtigd tot wet
• Beheer (voorstellen tot wijziging-aanvulling)
• GWG 86: voorzitterschap FOD Economie-Algemene Directie Energie, leden van het VEC, leden van
de Hoge Raad, FOD WASO, FOD BZ, Ministerie
van landsverdediging, fabrikanten, installateurs, verdelers van de
elektrische energie, spoorwegen, …
• Vast Elektrotechnisch Comité
• Hoge Raad voor Brandpreventie
• Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk
• Raad van State
• Europese Commissie
• Wijzigingen en aanvullingen in de loop van tijd door KB ’s bekrachtigd tot wet
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Oude AREI
• Opgebouwd uit artikels
• Oorspronkelijk 275 artikels
• Momenteel 279 artikels
• Inleiding (art 1-2)
• Hst I. Algemene voorschriften voor elektrisch
materieel en installaties (art 3-27)
• Hst II. Beschermingsmaatregelen (art 28-141)
• Hst III. Keuze en gebruik van elektrische geleiders en leidingen (art 142223)
• Hst IV. Keuze en ingebruikname van elektrische toestellen en materieel
(art 224-260)
• Hst V. Algemene voorschriften door personen na te leven (art 261-275)
• Hst VI. Bijzondere voorschriften betreffende zekere oude elektrische
installaties (art 276-279)
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Oude AREI
• Uitvoeringsbesluiten en toelichtingen
• Ministeriele besluiten
• Verklarende nota’s aan de erkende organismen
• Tijd voor vernieuwing
• Fouten corrigeren en onduidelijkheden wegwerken
• Niet gebruiksvriendelijke structuur voor het toevoegen van
installatievoorschriften voor nieuwe technologieën
• Conflicten met andere regelgeving wegwerken/vermijden
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Herstructurering: fase 1
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Herstructurering: fase 1
• Overheidsopdracht in 2012
• Structuur volgens de norm IEC 60364-reeks(HD 60364-reeks)
• Kopiëren-plakken van bestaande teksten
• Kleine aanpassingen/wijzigingen zonder impact
• 3 delen:
• Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Wisselspanning ≤
1000 V-Gelijkspanning (met en zonder rimpel) ≤ 1500 V)
• Installaties op hoogspanning (Wisselspanning > 1000 V-Gelijkspanning
(met en zonder rimpel) > 1500 V)
• Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie
• Bespreking in GWG 86 vanaf begin 2017
• April 2017: opdracht om een nieuw “art 104 Voorzorgsmaatregelen tegen
brand” te schrijven
• Werkzaamheden in GWG 86 voltooid in februari 2018
• Integratie uitvoeringsbesluiten en toelichtingen
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Herstructurering: fase 1
• Vanaf midden 2018 administratieve raadpleging van het VEC, Hoge Raden,
RvS, EC.
• Verwerking commentaren/opmerkingen beëindigd midden 2019
• KB ter bekrachtiging van de 3 boeken-ondertekend door Koning(8 sept) en
ministers(Energie en Werk)
• KB+3 boeken+concordantietabel op 13 september 2019 aan BS bezorgd voor
publicatie.
• van kracht op de eerste dag van de achtste maand na publicatie in het
Belgisch Staatsblad (publicatie voorzien op 28 oktober 2019 → van kracht op
1 juni 2020)

9

10

Herstructurering: fase 1
• Overgangsbepalingen in het KB
• De elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
waarvan de uitvoering, wijziging of uitbreiding wordt aangevangen na de
inwerkingtreding van dit besluit moeten voldoen aan de delen 1 tot 9 van
Boek 1, met uitzondering van deel 8 (Bijzondere voorschriften met
betrekking tot bestaande elektrische installaties).
• De bestaande elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage
spanning waarvan de uitvoering, wijziging of uitbreiding werd aangevangen
vóór de inwerkingtreding van dit besluit moeten voldoen aan de delen 1 tot
9 van Boek 1.
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Herstructurering: fase 1
Denkpiste ivm praktische invulling
• Toepassingsgebied boeken in KB blijft behouden(art 2 tem 8)
• Datum van uitvoering, wijziging of uitbreiding
• Verantwoordelijkheid van de aanvrager van de controle = bouwheer,
uitbater, …
• Mogelijke oplossingen: studie, gunning van het contract, beschikbaarheid
van installatiemateriaal, acte van verkoop, bouwvergunning
• Bepaling van de datum(document) moet worden opgeslagen in het
dossier en vermeld in het verslag
• Toepassen delen 1 tot 9, inbegrepen deel 8
• Toepassingstolerantie voor een periode van twee jaar (tot 1 juni 2022)
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Nieuwe AREI: structuur
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Nieuwe AREI: structuur
• Geen indeling in artikels, wel overeenkomstig de norm IEC 60364-reeks
• Overzicht van de figuren
• Overzicht van de tabellen
• Deel 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materieel en de
elektrische installaties
• Deel 2. Begrippen en definities
• Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken van elektrische installaties
• Deel 4. Beschermingsmaatregelen
• Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
• Deel 6. Controles van installaties
• Deel 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten
• Deel 8. Bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elektrische
installaties
• Deel 9. Algemene voorschriften door personen na te leven
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Nieuwe AREI: structuur
• Overeenkomstig de norm IEC 60364-reeks
• Deel 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materieel en de
elektrische installaties
• HOOFDSTUK 1.1. INLEIDING
• HOOFDSTUK 1.2. TOEPASSINGSGEBIED
• Afdeling 1.2.1. Algemene voorwaarden
• Afdeling 1.2.2. Uitzonderingen
• HOOFDSTUK 1.3. DOEL
• HOOFDSTUK 1.4. FUNDAMENTELE PRINCIPES
• Afdeling 1.4.1. Elektrische installaties
• Onderafdeling 1.4.1.1. Nominale spanning
• Onderafdeling 1.4.1.2. Regels van goed vakmanschap Gelijkvormigheid met de normen
• Onderafdeling 1.4.1.3. Uitvoering en onderhoud
• Onderafdeling 1.4.1.4. Herstellingen, toevoegingen en wijzigingen
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Nieuwe AREI: structuur
Concordantietabel nieuw AREI-oud AREI als bijlage bij KB
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BOEK 1. INSTALLATIES OP
LAAGSPANNING EN OP
ZEER LAGE SPANNING
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Hoofdstuk 6.4. Gelijkvormigheidscontrole
vóór de ingebruikname
Afdeling 6.4.1. Algemeenheden
Elke elektrische installatie op lage of zeer lage spanning zoals bepaald in de
delen 1. en 2. van dit Boek, zelfs gevoed door een privé-installatie zoals de
vaste, verplaatsbare of mobiele stroomgeneratoren, behalve echter de installaties
op zeer lage gelijkspanning gevoed uitsluitend door batterijen, accumulatoren,
accumulatorenbatterijen die niet onder het toepassingsgebied van hoofdstuk
7.103. vallen, fotovoltaïsche cellen of andere gelijkaardige bronnen, moet voor de
ingebruikname van deze installatie het voorwerp uitmaken van een
gelijkvormigheidscontrole met de voorschriften van dit Boek.
In het oude AREI: Elke laagspanningsinstallatie, zelfs deze gevoed…
Idem voor Hoofdstuk 6.5. Controlebezoeken
Voorbeelden: IoT, connected lighting, PoE, correcte keuze en installatie van het
ZLS-materiaal ifv uitwendige invloeden, …
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Hoofdstuk 1.2. Toepassingsgebied

Om op vraag van ALIA te beletten dat systemen die onder de Wet Private
Veiligheid vallen moeten gecontroleerd worden voor in dienst name
Afdeling 1.2.2. Uitzonderingen
voor installaties voor informatica, voor installaties voor gegevensverwerking, voor
teletransmissieinstallaties van elektriciteitsproducenten en uitbaters, voor
installaties op zeer lage spanning die vallen onder de Wet tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid (inbraakdetectie, branddetectie en
camerabewaking) en voor elk ander systeem van gegevensoverbrenging. Deze
installaties en systemen moeten echter beantwoorden aan de regels van goed
vakmanschap;
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Hoofdstuk 1.2. Toepassingsgebied
Om op vraag van de erkende organismen de verkeerde keuze en installatie van
ZLS-materiaal in functie van de uitwendige invloeden te kunnen aangeven als
inbreuk op hun verslag
Afdeling 1.2.1. Algemene voorwaarden
De voorschriften van dit Boek gelden:
voor de keuze en de plaatsing van de vaste toestellen van de installaties voor
informatica, van de installaties voor gegevensverwerking, van de installaties op
zeer lage spanning die vallen onder de Wet tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid (inbraakdetectie, branddetectie en camerabewaking) en
voor elk ander systeem van gegevensoverbrenging, en dit voor wat betreft de
uitwendige invloeden bedoeld in hoofdstuk 2.10.
Gevolg: niet ATEX bewakingscamera geïnstalleerd in een explosieve zone kan bij
een controlebezoek als inbreuk in een verslag vermeld worden; in het oude AREI
valt die camera-installatie onder Art.1. 02. Uitzonderingen en dus buiten het
AREI.
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Deel 2. Begrippen en definities
Hoofdstuk 2.2. Kenmerken van de installaties
Onderafdeling 2.2.1.1. Algemene begrippen
Huishoudelijke elektrische installatie, gewoonlijk huishoudelijke installatie
genoemd:
• hetzij een elektrische installatie, samengesteld uit een of meerdere installatieeenheden die een wooneenheid of de gemeenschappelijke delen van een
residentieel geheel voeden;
• …
In het oude AREI:
Huishoudelijke elektrische installatie (M.B. 27-07-1981): onder huishoudelijke
elektrische installatie wordt verstaan:
1. hetzij een elektrische installatie, samengesteld uit een of meerdere installatie
eenheden:
- die hetzij een wooneenheid, hetzij een huishoudelijke werkeenheid, hetzij de
gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid voeden;
- …
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Deel 2. Begrippen en definities
In het oude AREI:
Huishoudelijke werkeenheid (M.B. 27-07-1981): onder huishoudelijke
werkeenheid wordt verstaan het of de lokalen die niet tot de wooneenheid
behoren en die voorbehouden zijn om er werken in uit te voeren die niet onder
toepassingen vallen van artikel 28 van het Algemeen Reglement voor de
arbeidsbescherming (werkgever-werknemer) en die niet ingedeeld werden als
gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen.
Voorbeeld: bakkerij en winkel waarin enkel de bakker en zijn meewerkende
echtgenote actief zijn
Huishoudelijke werkeenheid is niet meer gedefinieerd in het nieuwe AREI en
maakt geen deel meer uit van de Huishoudelijke elektrische installatie.
Gevolg: Afdeling 6.5.2. Periodiciteit van de controlebezoeken wordt 5 jaar ipv 25
jaar in het oude AREI
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Deel 2. Begrippen en definities
Onderafdeling 2.2.1.2. Aardverbindingssystemen
Figuur 2.2. TN-C-systeem
TN-C systeem: de functies van nulgeleider en beschermingsgeleider worden vervuld door
dezelfde geleider in het volledige net.
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Deel 2. Begrippen en definities
Onderafdeling 2.2.1.2. Aardverbindingssystemen
Oude AREI
ART. 79 - DE DRIE SYSTEMEN VAN VERBINDINGEN MET DE AARDE
a.1. TN-C systeem:
de functies van nulgeleider en beschermingsgeleider worden vervuld door dezelfde geleider
in het ganse net.
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Deel 2. Begrippen en definities
Hoofdstuk 2.4. Bescherming tegen elektrische schokken
Onderafdeling 2.4.1. Algemene begrippen
Veiligheidsslot: Wordt niet als veiligheidsslot beschouwd:
- sloten die met een universele sleutel kunnen geopend worden;
- sloten die gemakkelijk met behulp van een handgereedschap (tang,
schroevendraaier, …) kunnen geopend worden.
Voorbeelden van sloten die niet als veiligheidsslot beschouwd worden:
dubbelbaardslot, driekantslot, vierkantslot, …
Voldoen niet aan deze definitie:

In het oude AREI: geen definitie
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Deel 2. Begrippen en definities
Hoofdstuk 2.7. Leidingen
Onderafdeling 2.7.1. Algemene begrippen
Kabel of geïsoleerde geleider afzonderlijk geïnstalleerd: een kabel of een
geïsoleerde geleider die op een afstand groter dan of gelijk aan 20 mm van elke
andere kabel of geïsoleerde geleider is geïnstalleerd.
Kabel of geïsoleerde geleider in bundel of in laag geïnstalleerd: een kabel of
een geïsoleerde geleider die niet afzonderlijk is geïnstalleerd.
In het oude AREI: niet gedefinieerd
Gevolg: duidelijkheid
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Deel 2. Begrippen en definities
Hoofdstuk 2.11. Werkzaamheden en controle
Afdeling 2.11.2. Controle van elektrische installaties
Belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding: wijziging of uitbreiding van
een elektrische installatie die een bijkomende impact (nog niet afgedekt door een
gelijkvormigheidscontrole) op de veiligheid van personen of goederen heeft.
Voorbeelden van belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding: wijziging van het
aardverbindingssysteem, overschrijding van het toegelaten kortsluitvermogen
voor het geïnstalleerd materieel, niet-identieke vervanging van een schakel- en
verdeelbord, toevoeging van een kring in een huishoudelijke installatie, …
In het oude AREI: niet gedefinieerd, wel verduidelijkt voor de huishoudelijke
elektrische installaties in nota nr 12 van 18/08/1983: onder belangrijke uitbreiding
wordt het feit verstaan tenminste een nieuwe kring te installeren vanaf het
verdeelbord.
Gevolg: meer duidelijkheid voor alle installaties, huishoudelijk en niethuishoudelijk
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Onderafdeling 3.1.2.1. Algemene voorschriften
a. Huishoudelijke elektrische installaties
…
Indien van toepassing zijn de eendraadsschema’s en situatieplannen aangevuld
met een:
- lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten;
- plan van de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties;
- lijst met de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties.
De veiligheidsinstallaties en de kritische installaties (voedingen, stroombanen en
verbruikers) worden op een duidelijke wijze op de eendraadsschema’s
weergegeven.
Voorbeeld: gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Onderafdeling 3.1.2.1. Algemene voorschriften
b. Niet-huishoudelijke elektrische installaties
Iedere elektrische installatie maakt het voorwerp uit van een of meerdere:
- stroombaanschema’s;
- situatieplannen;
- situatieplannen van de aardverbindingen;
- documenten met de uitwendige invloeden.
Indien van toepassing zijn de hiervoor genoemde schema’s, plannen en
documenten aangevuld met een:
- zoneringsplan;
- zoneringsverslag;
- lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten;
- plan van de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties;
- lijst met de veiligheidsinstallaties en/of de kritische installaties.
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Onderafdeling 3.1.2.1. Algemene voorschriften
b. Niet-huishoudelijke elektrische installaties
De eigenaar van een ondergrondse elektrische leiding moet te allen tijde de
plannen van de ondergrondse leidingen ter beschikking hebben of moet bij
ontstentenis hiervan de nodige aanduidingen kunnen geven om de plaats ervan
te bepalen.
Indien noodzakelijk voor het begrip, de correcte installatie en de veilige uitbating,
zijn deze schema’s, plannen en documenten aangevuld met:
- functionele schema’s;
- uitvoeringsschema’s;
- samenstellingsplannen van de uitrustingen.
Gevolg: volledige opsomming van de benodigde documenten in het elektrische
dossier
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Onderafdeling 3.1.2.2. Bijzondere voorschriften betreffende de inhoud van de
stroombaanschema’s
a. Huishoudelijke elektrische installaties
De ééndraadsschema’s bevatten ten minste:
- de kenmerken van de elektrische leidingen: type, doorsnede, aantal geleiders;
- de plaatsingswijze van de elektrische leidingen;
- het type en de kenmerken van de differentieelstroominrichtingen;
- het type en de kenmerken van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
- de schakelaars;
- de verbindingsdozen;
- de aftakdozen;
- de contactdozen;
- de lichtpunten;
- de vaste machines en toestellen
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Onderafdeling 3.1.2.2. Bijzondere voorschriften betreffende de inhoud van de
stroombaanschema’s
a. Niet-huishoudelijke elektrische installaties
De stroombaanschema’s en/of hun bijlagen bevatten ten minste:
- de nominale spanningen en de aard van de stromen;
- het aardverbindingssysteem;
- de te verwachten maximale kortsluitstromen > 3000 A aan de oorsprong van de
installatie en ter hoogte van elk schakel- en verdeelbord;
- de aard, de samenstelling en de kenmerken van de stroombanen;
- de stroombanen;
- de kenmerken van de bronnen (alternatoren, transformatoren, omvormers, …),
onder meer: het schijnbaar vermogen; de nominale spanningen; de nominale
stromen; de impedanties (indien beschikbaar)
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Onderafdeling 3.1.2.2. Bijzondere voorschriften betreffende de inhoud van de
stroombaanschema’s
a. Niet-huishoudelijke elektrische installaties
- de kenmerken van de elektrische leidingen met inbegrip van de
beschermingsgeleiders, onder meer: de plaatsingswijze; de aard, het aantal en
de doorsnede van de geleiders; de lengte van de elektrische leidingen.
- de kenmerken van de beschermingsinrichtingen, onder meer: de toegekende
stroomsterkte; het onderbrekingsvermogen; de aard en de onderbrekingskenmerken, de instellingen inbegrepen.
- de kenmerken van de schakeltoestellen, scheidingstoestellen en contactoren,
onder meer: de toegekende stroomsterkte; indien noodzakelijk, de
gebruikscategorie.
De veiligheidsinstallaties en de kritische installaties (voedingen, stroombanen en
verbruikers) worden op een duidelijke wijze op de stroombaanschema’s
weergegeven.
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Onderafdeling 3.1.2.3. Bijzondere voorschriften betreffende de inhoud van de
situatieplannen
a. Huishoudelijke elektrische installaties
De situatieplannen duiden de plaats aan van:
- de schakel- en verdeelborden;
- de verbindingsdozen;
- de aftakdozen;
- de contactdozen;
- de lichtpunten;
- de schakelaars;
- de vaste machines en toestellen,
die op het ééndraadsschema voorkomen.
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Onderafdeling 3.1.2.3. Bijzondere voorschriften betreffende de inhoud van de
situatieplannen
b. Niet-huishoudelijke elektrische installaties
De situatieplannen duiden de plaats aan van:
- de schakel- en verdeelborden;
- de contactdozen;
- de schakelaars;
- de lichtpunten;
- de vaste machines en toestellen,
die op het stroombaanschema voorkomen.
De contactdozen, de schakelaars, de lichtpunten en de vaste machines en
toestellen moeten niet op het plan worden aangebracht indien het traject van hun
elektrische leidingen en het begin en einde ervan duidelijk geïdentificeerd of
gemakkelijk te identificeren zijn.
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Afdeling 3.1.3. Markering en aanduiding bij lage en zeer lage spanning
Onderafdeling 3.1.3.1. Markering van stroombanen
Teneinde de identificatie van de elektrische leidingen toe te laten moet, indien dit
noodzakelijk is, gebruik worden gemaakt van markeringen die op regelmatige
afstanden worden herhaald.
De draagstellen die in combinatie met de elektrische leidingen het kenmerk FR2
of een kenmerk equivalent aan FR2 bezitten, worden voorzien van een passende
markering die vermeldt dat er alleen de elektrische leidingen met het kenmerk
FR2 of FR1 gebruikt mogen worden en die hun toegelaten gewicht per lopende
meter weergeeft.
Gevolg: alleen FR1 leidingen of leidingen met het FR2 kenmerk mogen erbij
geplaatst worden zonder het toegelaten gewicht per lopende meter opgegeven
door de fabrikant van het draagstel te overschrijden. Indien hieraan niet voldaan
kan worden dan zal een bijkomend draagstel geïnstalleerd moeten worden.
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
HOOFDSTUK 3.1. ALGEMEENHEDEN
Afdeling 3.1.3. Markering en aanduiding bij lage en zeer lage spanning
Onderafdeling 3.1.3.3. Markering van schakel- en verdeelborden
b. Niet-huishoudelijke elektrische installaties
De schakel- en verdeelborden moeten op een duidelijke, goed zichtbare en
onuitwisbare wijze worden gemarkeerd door middel van individuele markeringen.
De individuele markering op elk schakel- en verdeelbord duidt aan:
- het volgnummer van het schakel- en verdeelbord;
- de voedingsspanning van het schakel- en verdeelbord;
- het aardverbindingssysteem van het schakel- en verdeelbord;
- de te verwachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het schakel- en
verdeelbord;
- het gebruik van de filiatietechniek (onderafdeling 4.4.1.4.) in het schakel- en
verdeelbord (indien van toepassing)
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
Onderafdeling 4.4.1.4. In serie geplaatste beschermingsinrichtingen
Het is toegelaten een beschermingsinrichting te gebruiken die een onderbrekingsvermogen heeft dat kleiner is dan de aangenomen kortsluitstroom op het
punt van haar plaatsing. In dit geval moet echter stroomopwaarts een ander
toestel geplaatst worden dat ten minste het nodige onderbrekingsvermogen bezit.
Bovendien moeten de karakteristieken van het stroomopwaarts geplaatste toestel
zo zijn dat de energie die het doorlaat, niet groter is dan deze die het stroomafwaarts geplaatste toestel en de door dat toestel beschermde elektrische
leidingen zonder beschadiging kunnen verdragen.
Wanneer de in serie geplaatste beschermingsinrichtingen automatische
schakelaars zijn, wordt de begeleidingsbescherming filiatie genoemd.
Om de karakteristieken van de filiatie te bepalen, is het noodzakelijk de
filiatietabellen van de beschermingsinrichtingen, die werden opgesteld
overeenkomstig de productnormen van de automatische schakelaars, op te
vragen.
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Deel 3. Bepaling van de algemene kenmerken
van elektrische installaties
Onderafdeling 4.4.1.4. In serie geplaatste beschermingsinrichtingen

Alleen op basis van beschikbare filiatietabellen van de fabrikant → enkel en
alleen tussen toestellen van één en dezelfde fabrikant
Belangrijk om te weten bij het vervangen van een toestel: bij vervangen van een
toestel van fabrikant A door een toestel van fabrikant B met dezelfde
karakteristieken zoals Icu is de filiatie en dus ook het veilig afschakelen van een
kortsluiting niet meer gegarandeerd.

38

19

11/12/2019

39

Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.2.2. Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking
Onderafdeling 4.2.2.3. In gewone ruimten
d. Voor het publiek toegankelijke gewone ruimten
In de voor het publiek toegankelijke gewone ruimten moeten de genaakbare delen
van omhulsels en hindernissen zo opgevat zijn dat zij niet langs buiten kunnen
worden gedemonteerd. De deur of deuren die ze bevatten moeten gesloten zijn door
middel van een veiligheidsslot of van elke ander sluitsysteem dat ten minste
dezelfde waarborgen biedt. Voor lage en zeer lage spanning is het toegelaten sloten
te plaatsen die niet als veiligheidsslot beschouwd worden, op voorwaarde:
- hetzij dat het slot op een minimumhoogte van 2,5 m ligt en dat vaste elementen in de buurt
geen toegang tot het slot geven;
- hetzij dat er een of meerdere inwendige schermen aanwezig zijn die een beschermingsgraad
ten minste gelijk aan IPXX-B hebben, en die zo zijn aangebracht dat de actieve delen niet
toevallig kunnen worden aangeraakt zolang de deur of deuren open zijn. Het scherm of de
schermen zijn blijvend bevestigd en ze kunnen slechts gedemonteerd worden met behulp van
gereedschap of een sleutel;
- hetzij dat het betrokken elektrisch materieel in een ruimte van de elektrische dienst
geïnstalleerd is.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.2.4. Aanwending van beschermingsmaatregelen tegen elektrische
schokken bij onrechtstreekse aanraking bij LS en ZLS
Onderafdeling 4.2.4.3. Bescherming tegen elektrische schokken bij
onrechtstreekse aanraking in huishoudelijke ruimten
b. Bescherming van stroombanen in het algemeen
Ten minste een differentieelstroominrichting met een aanspreekstroom van ten
hoogste 300 mA moet in het begin van de installatie aangebracht worden.
….

In het geval van een belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding in een oude
huishoudelijke elektrische installatie bedoeld in deel 8, moet de in dit voorschrift
vereiste differentieelstroominrichting het geheel van de elektrische installatie
beschermen.
Het is toegelaten in afwijking van de 1ste alinea van punt b., de differentieelstroominrichting in het begin van de installatie voor de veiligheidsstroombanen
(hoofdstuk 5.5.) en de kritische stroombanen (hoofdstuk 5.6.) van de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel niet te plaatsen.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Oud AREI
Art 104 voorzorgsmaatregelen tegen brand
• 25 april 2013: Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3, 28, 100,
104, 151, 200 en 207 van het Algemeen Reglement op de Elektrische
Installaties (BS van 4 juni 2013)
• Korte overgangsperiode van 3 maanden→ lopende projecten
• Vaste data- en signaalbekabeling volgens art 104 → nieuw!!!
• Functiebehoud van een stroombaan(kabel + draagstel + bevestiging)→
norm NBN EN ????
• Vitale stroombanen moeten bij een uitwendige brand ten minste 1 uur
operationeel blijven→ 1 uur in een staalstructuur???
• Geen automatische onderbreking van vitale stroombanen bij een eerste
massafout sluit het gebruik van TN- of TT-netten niet uit→ tegenspraak!
• Bekabeling met het kenmerken SA en SD in lokalen of plaatsen met de
uitwendige invoedsfactoren BD2, BD3 en BD4→ plannen UI???
• Vanaf 1 juli 2017: nieuwe brandreactieklassen van kabels volgens NBN EN
50575:2014/A1:2016, geharmoniseerde norm voor de CPR→ niet 1 op 1
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Oud AREI
Art 104 voorzorgsmaatregelen tegen brand
• Nota nr 74
• Concordantietabel

• Voor zover elektrische leidingen met een brandgedrag overeenkomstig
klassen F1, F2, SD en/of SA op de markt werden gebracht voor het einde
van de coëxistentieperiode (1 juli 2017), mag hun gebruik worden
voortgezet zonder beperking in de tijd.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.1. Algemeenheden
Afdeling 4.3.3. is van toepassing voor elke ruimte (lokaal of plaats) en voor elke
elektrische installatie zoals bijvoorbeeld vaste, tijdelijke, binnen-, buiten-, mobiele
of verplaatsbare installaties.
• Bij de keuze en de installatie van het elektrisch materieel, uitrustingen, … in
een ruimte moet men rekening houden met het te verwachten brandgevaar
om:
- geen brand in normaal bedrijf te veroorzaken;
- de gevolgen van alle fouten, die tot een brand kunnen leiden, te beperken;
- de verspreiding van brand en het ontstaan van rook te beperken.
→ ontstaan, gevolgen en verspreiding van brand voorkomen/beperken
• Veiligheidsinstallaties volgens bijkomende beschermingsmaatregelen tegen
brand → mensenlevens redden
• Kritische installaties volgens eventueel bijkomende beschermingsmaatregelen
tegen brand → economische belangen waarborgen
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.2. Specifieke definities
Bouwwerk: constructie die met de grond is verbonden en die is gemaakt van
bouwmaterialen en elementen en/of waarvoor bouwwerkzaamheden zijn
uitgevoerd. Het geschikt maken van grond voor landbouw, planten, zaaien,…
wordt niet als bouwwerk aangemerkt.
Gebouw: elk bouwwerk dat een voor personen toegankelijke overdekte ruimte
vormt, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten.
Civieltechnisch werk: elk bouwwerk dat niet als gebouw is geclassificeerd zoals
bijvoorbeeld een brug, een tunnel, …
Compartiment: deel van een gebouw, al dan niet onderverdeeld in lokalen, of
deel van een civieltechnisch werk, begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het aangrenzende compartiment of compartimenten gedurende een
bepaalde tijd dienen te beletten.
Evacuatieweg: doorlopende en onbelemmerde weg die toelaat een veilige plaats
te bereiken door gebruik te maken van de normale circulatiewegen. Men verstaat
onder veilige plaats: plaats buiten het bouwwerk of, in voorkomend geval, het
gedeelte van het bouwwerk dat gelegen is buiten het compartiment waar er
brand is en vanwaar het mogelijk is om het bouwwerk te verlaten zonder door dat
compartiment te moeten gaan.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.3. Indeling van het brandgevaar in een ruimte
Indeling op basis van:
- de aard en de hoeveelheid van de behandelde of opgeslagen goederen (BE);
- de brandbaarheid van de bouwmaterialen (CA);
- de structuur (CB).
Normaal(Verwaarloosbaar) brandgevaar: BE1 + CA1 + CB1; voorbeeld: een
woning
Verhoogd (Bijzonder) brandgevaar: BE2 of BE3 of CA2 of CB2; voorbeeld: een
archief
b. Bijzondere ruimten
Op basis van risicoanalyse met verhoogd brandgevaar: een ruimte met
onvervangbare goederen (musea, verzameling van kunstvoorwerpen,…) en een
ruimte gekenmerkt door de uitwendige invloed CB3 of CB4
De ruimten met vermogentransformatoren of stroomgroepen worden niet
noodzakelijk beschouwd als ruimten met verhoogd brandgevaar → uitwendige
invloeden
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.4. Indeling van de geïsoleerde geleiders en kabels
b. Brandreactie van de geïsoleerde geleiders en kabels.
De geïsoleerde geleiders en kabels met de kenmerken aangegeven in tabel 4.7.
(F1, F2, SA, SD) mogen enkel geplaatst worden in de volgende situaties:
1. elektrische installaties die zich niet bevinden in de gebouwen;
2. elektrische installaties die zich niet bevinden in de civieltechnische werken;
3. elektrische installaties van een industrieel proces dat bestemd is om
mechanisch of chemisch materialen, goederen of producten in grote hoeveelheid
te produceren of om te vormen.
4. geïsoleerde geleiders of kabels, die in een gebouw of een civieltechnisch werk
binnenkomen, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- hun lengte, in het gebouw of in het civieltechnisch werk, 10 m niet overschrijdt;
- hun installatie zich beperkt tot het eerste compartiment.
Gevolg: grote beperking toepassingsgebied van kabels met classificatie F1, F2,
SA, SD → kabels met oude classificatie in stock!!!!
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.4. Indeling van de geïsoleerde geleiders en kabels
b. Brandreactie van de geïsoleerde geleiders en kabels.
Verduidelijking industrieel proces:
Voorbeelden van een industrieel proces zijn: productielijn van een product,
walserij, installatie van aardolieraffinage en bijhorend tankpark, …
Een elektrische installatie die de algemene werking van een gebouw of een
civieltechnisch werk verzekert, wordt niet als een elektrische installatie van een
industrieel proces beschouwd. Zoals bijvoorbeeld: verlichtingsinstallaties en
stopcontacten; HVAC-installaties; informatica-installaties; installaties van een
autonome voedingsbron (stroomgenerator, fotovoltaïsche installatie, …);
elektrische installaties of gedeelten van elektrische installaties in een
hoogspanningscabine die de installaties van een gebouw of een civieltechnisch
werk voeden; voeding van een beschermingsinstallatie tegen brand (detectie,
alarm, …); voeding van een bewakingsinstallatie (camera, inbraakdetectie, …);
voeding van heftoestellen (lift, goederenlift, …).
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.4. Indeling van de geïsoleerde geleiders en kabels
c. Brandweerstand van de geïsoleerde geleiders en kabels.
Indien alle samenstellende delen van het geheel (draagstel, geïsoleerde geleider,
kabel en bevestiging) de vereiste brandweerstand voor het functiebehoud
hebben en indien de samenstellende delen overeenkomstig de voorschriften van
de fabrikanten geïnstalleerd zijn, dan wordt het geheel met een kenmerk
equivalent aan FR2 beschouwd.
Gevolg: niet-standaard draagsystemen mogen met elke kabel met
brandweerstand gecombineerd worden, dus niet alleen de standaard
draagsystemen zoals in de Duitse norm DIN 4102-12.
Voorschriften fabrikant volgen:
• Bevestiging
• Maximum gewicht per strekkende meter
Elke geïsoleerde geleider of kabel die aan het draagstel van een geheel met het
kenmerk FR2 of met een kenmerk equivalent aan FR2 wordt toegevoegd, dient
het kenmerk FR2 of FR1 te bezitten.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.5. Beschermingsmaatregelen tegen brand
a. Het elektrisch materieel.
b. Geïsoleerde geleiders en kabels.
De geïsoleerde geleiders en energiekabels beantwoorden ten minste aan de
bepalingen van afdeling 5.2.7. (Keuze en gebruik ter beperking van de
brandverspreiding → brandgedragklassen)
De kabels van de stekerbare installaties (systemen van toestelverbindingsstopcontacten voor vaste aansluitingen) en de kabels ten behoeve van
communicatie en informatietechnologie, van signalisatie of bediening moeten aan
de bepalingen van afdeling 5.2.7. voldoen.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.5. Beschermingsmaatregelen tegen brand
a. Het elektrisch materieel.
b. Geïsoleerde geleiders en kabels.
De geïsoleerde geleiders en kabels bedoeld in de 1ste en de 2de alinea
beantwoorden aan het kenmerk of de klasse van onderafdeling 5.2.7.3.(ten
minste Cca of F2):
- voor de ruimten BE3, en
- voor de volgende plaatsingswijzen: constructieruimte en sierlijsten,
plinten of lijsten gemaakt uit brandbaar materiaal.
In het oude AREI
d) Ruimten met een bijzonder brandgevaar (BE2 of BE3 of CA2 of CB2)
d.1) Elektrische leidingen
De elektrische leidingen hebben ten minste het kenmerk F2 met uitzondering van
de kabels die in een mantel met een kenmerk equivalent aan F2 zijn geplaatst.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.6. Bijkomende beschermingsmaatregelen tegen brand in de
ruimten met verhoogd brandgevaar
BE2
BE3
a. Algemeenheden
De elektrische installaties in de ruimten BE2 en BE3 worden beperkt tot deze die
noodzakelijk zijn voor de uitbating van de ruimten.
c. De geleiders en kabels in de ruimten BE2
De geïsoleerde geleiders en kabels die doorheen dergelijke ruimten lopen, maar
die niet bestemd zijn voor de voeding van deze ruimten, mogen geen aftakkingen
of verbindingen bevatten, tenzij deze aftakkingen of verbindingen zich in een
omhulsel met een brandweerstand van ten minste ½ uur bevinden. Deze
geïsoleerde geleiders en kabels moeten worden beschermd tegen
overbelastingen en kortsluitingen door beschermingsinrichtingen die zich
stroomopwaarts en buiten de betrokken ruimte bevinden.
De blanke geleiders mogen enkel geïnstalleerd worden in schakel- en
verdeelborden.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.6. Bijkomende beschermingsmaatregelen tegen brand in de
ruimten met verhoogd brandgevaar
d. Gevaarlijke lek- of foutstromen.

BE2
BE3
CA2
Het gebruik van het TN-C-net is verboden in de ruimten gekenmerkt door de
uitwendige invloeden BE2 en/of BE3 en/of CA2. (zoals in oude AREI)
In de ruimten gekenmerkt door de uitwendige invloeden BE2 en/of CA2 is het
toegelaten dat het hoofdschakel- en verdeelbord in deze ruimten via een TNC-net wordt gevoed.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.6. Bijkomende beschermingsmaatregelen tegen brand in de
ruimten met verhoogd brandgevaar
d. Gevaarlijke lek- of foutstromen.
In de ruimten gekenmerkt door de uitwendige invloeden BE2 en/of BE3 en/of CA2,
moeten de laagspanningsstroombanen beschermd worden door een
differentieelstroominrichting met een aanspreekstroom kleiner dan of gelijk aan 300
mA. De maximale toegelaten vertragingstijd van de differentieelstroominrichting
wordt in tabel 4.9. aangeduid.
Tabel 4.9. Maximale toegelaten vertragingstijd van de differentieelstroominrichting
Uitwendige invloed van de ruimte

Maximale toegelaten vertragingstijd van de
differentieelstroominrichting

BE2 en/of CA2

Vertragingstijd berekend alsof de differentieelstroominrichting
als enige actieve bescherming tegen onrechtstreekse
aanraking wordt gebruikt

BE3

Niet-vertraagd
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Pauze (15 minuten)
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.7. Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand
a. Vorming van rook bij brand
Oude AREI
f.1) Vorming van corrosieve gassen bij brand
In de lokalen of plaatsen gekenmerkt door de uitwendige invloedsfactoren BD2,
BD3 en BD4 zijn slechts kabels geïnstalleerd met de kenmerken SA en SD.
Worden hieronder verstaan: gebouwen hoger dan of gelijk aan 25 m,
schouwspelzalen, sportzalen, dancings, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen,...
Nieuw AREI
Het gebruik van geïsoleerde geleiders en energiekabels met de kenmerken SA
en SD of met de aanvullende verklaringen a1 en s1 is verplicht voor de ruimten
bedoeld in tabel 4.10.
De kabels van de stekerbare installaties (systemen van toestelverbindingsstopcontacten voor vaste aansluitingen) en de kabels ten behoeve van
communicatie en informatietechnologie, van signalisatie of bediening moeten aan
deze bepaling voldoen.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.7. Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand
a. Vorming van rook bij brand
Deze eis is niet van toepassing:
1. voor de geïsoleerde geleiders en kabels die zijn geïnstalleerd met de volgende
plaatsingswijzen:
- verzonken in een onbrandbare bekleding met een minimale diepte van 3 cm,
ondergronds, in zand gevulde kanalen, luchtlijnen met geïsoleerde geleiders;
- de uiteinden aangebracht in openlucht of in opbouw, voor zover de lengte van
deze uiteinden 3 m niet overschrijdt. Deze uitzondering van de uiteinden is
nochtans niet toegelaten:
- voor de geïsoleerde geleiders en de kabels in openlucht of in opbouw voor
een aansluiting op een laagspanningsverdeelnet;
- voor de aftakkingskabels, al dan niet in buis, in openlucht of in opbouw;
- voor de geïsoleerde aftakkingsgeleiders in een buis in openlucht of in
opbouw.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.7. Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand
a. Vorming van rook bij brand
Deze eis is niet van toepassing:
2. voor de geïsoleerde geleiders die zijn geïnstalleerd gebruik makend van een
materiaal (bvb. omhuld, bedekt, …) dat voor het geheel (geïsoleerde geleiders en
materiaal) een equivalent kenmerk (SA en SD) of klasse (a1 en s1) verzekert;
3. voor de kabels die zijn geïnstalleerd gebruik makend van een materiaal (bvb.
omhuld, bedekt, …) dat voor het geheel (kabels en materiaal) een equivalent
kenmerk (SA en SD) of klasse (a1 en s1) verzekert;
4. de interne bekabeling van de schakel- en verdeelborden;
5. de samenstellende geïsoleerde geleiders van een kabel;
6. de geïsoleerde geleiders en de kabels van de stroombanen van een
elektrische machine of toestel waarvan het geheel gedekt is door een EUconformiteitsverklaring.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.7. Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand
a. Vorming van rook bij brand
Tabel 4.10. Ruimten die door de 1ste alinéa van punt a. van onderafdeling
4.3.3.7. bedoeld worden
Ruimten
Evacuatiewegen in bouwwerken (bijvoorbeeld
trappenhallen en gangen) met uitzondering van
deze gelegen binnen de wooneenheden
Lokalen voor het publiek toegankelijk die minimum
50 personen kunnen ontvangen (zalen voor
seminaries, sporthallen, schouwspelzalen…)
Tunnels beschouwd als bouwkundige kunstwerken
De uitbater of zijn afgevaardigde kan op basis van een risicoanalyse of wettelijke
eisen bepalen dat andere ruimten …,
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.7. Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand
a. Vorming van rook bij brand
De buizen, de open en gesloten goten, de kabelrekken en de aftakdozen
geïnstalleerd in de ruimten bedoeld in de voornoemde lijst die niet verzonken zijn,
zijn halogeenvrij of bieden een veiligheidsniveau dat tenminste gelijkwaardig is.
Ook buizen, goten, kabelrekken, aftakdozen die niet verzonken zijn in de
betreffende ruimten van de tabel.
In het oude AREI art 104
f.1) Vorming van corrosieve gassen bij brand
In de lokalen of plaatsen gekenmerkt door de uitwendige invloedsfactoren BD2,
BD3 en BD4 zijn slechts kabels geïnstalleerd met de kenmerken SA en SD.
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Deel 4. Beschermingsmaatregelen
Afdeling 4.3.3. Bescherming tegen brand
Onderafdeling 4.3.3.7. Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand
b. Ruimten met elektrisch materieel dat een brandbaar vloeibaar diëlektricum bevat
zijn de volgende voorschriften van toepassing:
- constructieve maatregelen zijn genomen om bij lekken de verspreiding van
brandbare vloeibare diëlektrica te voorkomen. Hiervoor mogen geen brandbare
materialen gebruikt worden;
- de scheidingselementen (wanden, vloeren, zolderingen, deuren, verluchtingsopeningen...) moeten tussen dit lokaal en de belendende lokalen een brandweerstand
van minimum 1 uur hebben, ….
In het oude AREI art 104
d.3.1) Vorming van corrosieve gassen bij brand
Constructieve maatregelen zijn genomen om bij lekken de verspreiding van
brandbare vloeibare diëlektrica naar de belendende ruimten te voorkomen.
Opvangbakken moeten dus uit niet brandbaar materiaal gemaakt zijn, vroeger niet.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Afdeling 5.2.7. Keuze en gebruik ter beperking van de brandverspreiding
Onderafdeling 5.2.7.2. Afzonderlijk geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en
kabels
De afzonderlijk geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels hebben ten minste
het kenmerk F1 of ten minste de klasse Eca (zie karakteristieken en klassen in
onderafdeling 4.3.3.4.).
De geïsoleerde geleiders en kabels die niet bestaan met het kenmerk F1 of ten
minste de klasse Eca moeten hetzij in overeenstemming met de punt 3. van de
uitzonderingen vermeld in onderafdeling 5.2.7.1. hetzij in overeenstemming met
de uitzondering vermeld in de vorige alinea, geïnstalleerd worden.(in
onbrandbare bekleding, 3 cm verzonken, …)
De geïsoleerde geleiders en kabels, die op een bestaand draagstel worden
toegevoegd, worden gekozen en geplaatst (afzonderlijk of in bundel/in laag)
rekening houdend met de wijze waarop de bestaande geïsoleerde geleiders en
kabels zijn geplaatst en hebben de geschikte kenmerken of klassen van
onderafdeling 5.2.7.2. of onderafdeling 5.2.7.3.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Afdeling 5.2.7. Keuze en gebruik ter beperking van de brandverspreiding
Onderafdeling 5.2.7.3. In bundel of in laag geïnstalleerde geïsoleerde geleiders
en kabels
De in bundel of in laag geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels hebben
ten minste het kenmerk F2 of ten minste de klasse Cca (zie karakteristieken en
klassen in onderafdeling 4.3.3.4.). Dit voorschrift is onafhankelijk van de afstand
waarover de geïsoleerde geleiders en kabels effectief in bundel of in laag
geïnstalleerd zijn.
Dit voorschrift is niet van toepassing op:
1. de geïsoleerde geleiders en kabels die zijn geïnstalleerd gebruik makend van een
materiaal (bvb. omhuld, bedekt, …) waardoor ten minste een kenmerk equivalent aan F2 of
de klasse C of CL
2. de interne bekabeling in een schakel- en verdeelbord, voor zover deze ten minste het
kenmerk F1 of ten minste de klasse Eca heeft;
3. de kabels tussen de laagspanningsklemmen van een transformator
hoogspanning/laagspanning en de algemene beschermingsinrichting voor zover deze
kabels, waarvan de lengte niet langer dan 10 meter is, in dezelfde exclusieve ruimte van de
elektrische dienst als de transformator zijn geïnstalleerd en voor zover deze ten minste het
kenmerk F1 of ten minste de klasse Eca hebben.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Afdeling 5.2.9. Bijzondere regels voor de verschillende plaatsingswijzen
Onderafdeling 5.2.9.13. Verwarmingspanelen en –leidingen
a. Algemeenheden
In huishoudelijke ruimten en niet-huishoudelijke ruimten zonder gewaarschuwd
(BA4) of vakbekwaam (BA5) personeel mogen de verwarmingspanelen en
leidingen geplaatst worden in de muren, plafonds en vloeren voor zover de dikte
en de aard van de bedekking een mechanische bescherming verzekeren
rekening houdend met de belastingsvoorwaarden waaraan ze blootgesteld
worden.
Oude AREI:
Geen voorschriften hiervoor
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Afdeling 5.3.3. Bedienings- en scheidingswijzen
Onderafdeling 5.3.3.1. Veiligheidsonderbreking
a. Scheiding
Aan deze laatste voorwaarde wordt, in het geval van autonome bronnen die geen
deel uitmaken van het distributienet en die in parallel met dit net kunnen werken
voldaan, indien deze, onverminderd de bepalingen van 6.4.1. en 6.4.6.2.,
beantwoorden aan de volgende schikkingen:
-…
- voor autonome bronnen met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk
aan 30 kVA, mag als alternatief een automatisch scheidingssysteem voorzien
worden dat beantwoordt aan de volgende voorwaarden:
In overeenstemming met de C10/11 versie 2
Oude AREI:
Art 235. d. 10 kW; nota 78 van de FOD Econ aan de EO
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Afdeling 5.3.3. Bedienings- en scheidingswijzen
Onderafdeling 5.3.3.5. Toestellen voor automatische wederinschakeling voor
automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen
a. Algemeenheden
… na een uitschakeling door een fout automatische terug in te schakelen
om zo de bedrijfscontinuïteit te herstellen.
De toestellen voor automatische wederinschakeling moeten voldoen:
• hetzij aan de schikkingen van de desbetreffende normen…
• hetzij aan de schikkingen vastgelegd, bij besluit, door de Ministers…
• hetzij aan bepalingen die ten minste een gelijkwaardig veiligheidsniveau
bieden als dit bepaald in deze normen.
Volgens de voorschriften van de fabrikant geplaatst en gebruikt, met geschikte
beschermingsinrichtingen.
Oude AREI:
Geen specifieke eisen, niet expliciet vermeld, CE-markering
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Onderafdeling 5.3.3.5. Toestellen voor automatische wederinschakeling voor
automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen
…aan de volgende bijzondere eisen beantwoorden:
• alleen met een differentieelstroominrichting gekoppeld worden;
• bij werkzaamheden aan de elektrische installatie of bij een manuele werking
van de beschermingsinrichting uitgeschakeld (mode activeren/des-activeren
en mechanische vergrendeling)
• voorzien zijn van een signalisatie van zijn toestand (werking en fout);
• alleen met evaluatie voor herinschakeling is toegelaten;
• niet zich inschakelen wanneer de beschermingsinrichting manueel is
uitgeschakeld;
• maximaal drie pogingen van automatische wederinschakeling
• geen parameters hebben die door de gebruiker kunnen gewijzigd worden;
• niet voor bescherming van installaties in badkamers en stortbadzalen, alsook
van wasmachines, droogkasten en afwasmachines
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Onderafdeling 5.3.3.5. Toestellen voor automatische wederinschakeling voor
automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen
b. Bijzondere voorschriften
Voor de ruimten waar de aanwezigheid van personen niet gebruikelijk is
(technische lokalen voor uitrustingen voor telecommunicatie of verkeersborden,
serverlokalen, automatische spoorwegovergang, …) en in afwijking van de
bijzondere eisen van de 4de alinea van punt a. van onderafdeling 5.3.3.5., is het
toegelaten voor de niet-huishoudelijke installaties:
• met een geschikte automatische schakelaar te plaatsen; of/en
• met parameters die door de gebruiker kunnen gewijzigd worden te plaatsen.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Onderafdeling 5.3.3.5. Toestellen voor automatische wederinschakeling voor
automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen
b. Bijzondere voorschriften
Voor elektrische installaties in ruimten met verhoogd brandgevaar is het gebruik
van een toestel voor automatische wederinschakeling voor beschermingsinrichtingen (automatische schakelaar en differentieelstroominrichting) onder
foutomstandigheden verboden. Deze bepaling geldt niet voor het toestel voor
automatische wederinschakeling gekoppeld met een automatische schakelaar:
• voor de stroombanen ondergebracht in een zone 22 van een ruimte BE3; of
• als de noodzakelijke vertragingstijd voor de automatische wederinschakeling
van de beschermingsinrichting rekening houdt met de veilige temperatuur van
het elektrisch materieel.
Oude AREI:
“van een ruimte BE3” wordt niet vermeld in art 107 05.

68

34

11/12/2019

69

Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Onderafdeling 5.3.3.5. Toestellen voor automatische wederinschakeling voor
automatische schakelaars en differentieelstroominrichtingen
c. Markeringen
De aanwezigheid van een toestel voor automatische wederinschakeling in een
schakel- en verdeelbord moet aangeduid worden door een etiket dat naast het
toestel voor automatische wederinschakeling moet geplaatst worden. Ze
vermeldt: “Waarschuwing: Voor elke toegang tot de actieve delen, de functie
van de automatische wederinschakeling desactiveren en de bijbehorende
beschermingsinrichting uitschakelen.”
De betrokken stroombanen moeten duidelijk gemerkt worden.
Het stroombaanschema moet de aanwezigheid van toestellen voor automatische
wederinschakeling vermelden.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Onderafdeling 5.3.5.3. Differentieelstroominrichtingen
a. Keuze van de toestellen
…
De differentieelstroominrichtingen die worden geplaatst in elektrische installaties
van huishoudelijke ruimten moeten ten minste van het type A zijn; deze geplaatst
aan het begin van de installatie moet een nominale stroomsterkte hebben van ten
minste 40 A. In elektrische installaties van huishoudelijke ruimten is het verboden
een differentieelstroominrichting van het type A stroomopwaarts te plaatsen van
een of meerdere differentieelstroominrichtingen die een beschermingsfunctie
heeft tegen de fouten met een totale gelijkstroomcomponent van meer dan 6 mA.
Oude AREI:
Alleen type A is toegelaten volgens art 85 02.. Nota 75: type B wordt toegelaten
en bijhorende plaatsingsvoorschriften
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Onderafdeling 5.4.2.1. Aardverbinding
c. Technische voorwaarden voor een gemeenschappelijke aardverbinding voor
verscheidene huishoudelijke installaties
• voor elk nieuw appartementsgebouw. Het gebouw mag ook niet-huishoudelijke
lokalen bevatten.
• voor elke nieuwbouw van verscheidene individuele huizen en/of individuele
appartementsgebouwen waarvoor de gemeenschappelijke funderingen bij de
uitvoering van het ontwerp voorzien worden.
• voor verschillende individuele wooneenheden in een vakantiedorp of
campingterrein, op voorwaarde dat deze wooneenheden behoren aan de
eigenaar van het vakantiedorp of het campingterrein + installaties van niethuishoudelijke lokalen gelegen op het vakantiedorp of campingterrein
• Indien een van deze wooneenheden individueel wordt verkocht, dient deze te
beschikken over een individuele aardverbinding. Deze mag aangesloten
blijven op de gemeenschappelijke aardverbinding.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Onderafdeling 5.4.2.1. Aardverbinding
c. Technische voorwaarden voor een gemeenschappelijke aardverbinding voor
verscheidene huishoudelijke installaties
c.2. Technische voorwaarden
• spreidingsweerstand kleiner dan 30 Ohm.
• onder de gemeenschappelijke funderingen op de bodem van de
funderingssleuven van de buitenmuren van de verschillende gebouwen.
• Een enkele aardingsonderbreker bereikbaar tijdens de levensduur van de
aardverbinding voor alle eigenaars, beheerders of uitbaters die gebruik van de
gemeenschappelijke aardverbinding maken en voor ieder persoon die werken
of metingen op deze aardverbinding moet uitvoeren
• enkel de ster-verdeling van de aardgeleider tussen de gemeenschappelijke
aardingsonderbreker en de hoofdaardingsklem(men) van elk gebouw
toegelaten bij individuele huizen en/of individuele appartements-gebouwen +
individuele wooneenheden in een vakantiedorp of campingterrein
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.3. Elektrische apparatuur (bescherming, bediening, scheiding
en toezicht)
Onderafdeling 5.4.2.1. Aardverbinding
c. Technische voorwaarden voor een gemeenschappelijke aardverbinding voor
verscheidene huishoudelijke installaties
c.2. Technische voorwaarden
• gemeenschappelijke aardingsonderbreker moet als volgt duurzaam en
onuitwisbaar gemarkeerd worden: « Gemeenschappelijke aardverbinding +
adressen van de betrokken installaties ».
• Het eendraadsschema en het situatieplan van elke elektrische installatie, die
gebruik maakt van een gemeenschappelijke aardverbinding, moeten de
aanwezigheid van een gemeenschappelijke aardverbinding en de plaats van
de gemeenschappelijke aardingsonderbreker vermelden.
Oude AREI:
Geen voorschriften voor een gemeenschappelijke aardverbinding
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.1. Algemeenheden
Installaties voor het redden van mensenlevens
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.1. Algemeenheden
• specifieke voorschriften, die in een ander referentiekader beschreven worden,
mogen afwijken van deze van dit hoofdstuk, als de veiligheidsinstallatie aan
het geheel van de eisen van dit ander referentiekader beantwoordt.
• specifieke voorschriften van dit hoofdstuk die niet door dit referentiekader
gedekt worden, blijven van toepassing.
• De verplichting om ten minste aan de wettelijke eisen te beantwoorden blijft
steeds geldig.
• Men verstaat onder ander referentiekader:
• hetzij een wettelijke eis van toepassing in België;
• hetzij een technische norm die door de Koning bekrachtigd of door het NBN
geregistreerd is.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.1. Algemeenheden
De uitbater of zijn afgevaardigde moet een risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties uitvoeren. Deze bevat ten minste:
• de bepaling van de veiligheidsinstallaties;
• de bepaling van de tijd van functiebehoud van elke veiligheidsverbruiker;
• de bepaling van de kenmerken van de veiligheidsbronnen.
Maatregelen in de lijst met de veiligheidsinstallaties
De lijst en de risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties ter beschikking van het
erkend organisme en de met het toezicht belaste ambtenaar
Oude AREI:
Art 104 e) vitale stroombanen : bij een uitwendige brand tenminste 1 uur
operationeel blijven.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.1. Algemeenheden
• redundante veiligheidsverbruikers: het gebruik van meerdere
veiligheidsverbruikers om dezelfde functie te garanderen en waarbij het
uitvallen van een of meerdere van de redundante veiligheidsverbruikers het
vooropgestelde doel niet hindert. Het niveau van de redundantie wordt door de
risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties bepaald;
• redundante elektrische leidingen: het gebruik van meerdere elektrische
leidingen om via een lus de schakel- en verdeelborden of de verbruikers van
een veiligheidsinstallatie te voeden en waarbij het uitvallen van een of
meerdere van de redundante elektrische leidingen de voeding van de schakelen verdeelborden of de verbruikers niet hindert. Het niveau van de
redundantie wordt door de risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties bepaald.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.2. Doelen
Het functiebehoud van de veiligheidsinstallatie moet gegarandeerd worden:
• bij het uitvallen van de normale bron;
• bij een brand;
• bij een elektrische fout.
noodzakelijk om specifieke elektrische bronnen, materialen, stroombanen en
elektrische leidingen te kiezen.
rekening houden met de uitwendige invloeden, die het functiebehoud van de
veiligheidsinstallatie kunnen verstoren.

78

39

11/12/2019

79

Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.3. Bepaling van de veiligheidsinstallaties
Worden bepaald als veiligheidsinstallaties:
• deze die in de wettelijke eisen opgelegd worden, zoals vastgesteld in afdeling
5.5.1.;
• en deze die op basis van een risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties door
de uitbater of zijn afgevaardigde bepaald worden.
verbruikers met positieve veiligheid niet
lijst vermeldt voor elke veiligheidsinstallatie de referentie (risicoanalyse of
wettelijke eisen)
op een of meerdere plannen van de veiligheidsinstallaties, geparafeerd door
• de exploitant of zijn afgevaardigde vóór het ontwerp en de uitvoering van de
installatie.
• vertegenwoordiger van het erkend organisme parafeert de plannen voor
ontvangst bij de controle
De overeenstemming tussen de plannen en de installatie door het EO
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.4. Bepaling van de tijd van functiebehoud van de veiligheidsverbruikers
De tijd van functiebehoud van elke veiligheidsverbruiker wordt bepaald:
• hetzij door een referentiekader zoals vastgesteld in afdeling 5.5.1.;
• hetzij door de risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties.
De lijst met de veiligheidsinstallaties vermeldt voor elke veiligheidsverbruiker hun
tijd van functiebehoud.
Oude AREI:
Art 104 e) vitale stroombanen : bij een uitwendige brand tenminste 1 uur
operationeel blijven.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.5. Maatregelen te nemen bij het uitvallen van de normale bron
Onderafdeling 5.5.5.1. Veiligheidsverbuikers met geïntegreerde veiligheidsbron
• moet automatisch worden ingeschakeld bij het uitvallen van de normale bron
• moet een werkingstijd garanderen die ten minste gelijk is aan de tijd van
functiebehoud
Uit risicoanalyse of eventuele referentiekaders:
• uitvallen van de normale bron te melden
• de storingen te melden
• frequentie van de omschakelingstesten
De uitbater moet de correcte werking van de geïntegreerde veiligheidsbron van
de veiligheidsverbruiker garanderen door het uitvoeren van onderhoud en
toezicht.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.5. Maatregelen te nemen bij het uitvallen van de normale bron
Onderafdeling 5.5.5.2. Veiligheidsverbuikers met niet-geïntegreerde veiligheidsbron
Voor de veiligheidsbronnen bepaalt de risicoanalyse:
hun aantal; hun plaatsing; hun inschakeltijd; de plaats van de spanningsmetingen
voor de automatische omschakeling (waarbij rekening wordt gehouden met de
frequentieschommelingen of spanningsdalingen); het uitvallen van de normale bron
te melden; de storingen te melden; de frequentie van de omschakelingstesten; de
volgorde van de inschakeling van het geheel van de veiligheidsbronnen.
De toegelaten bronnen zijn de volgende:
- herlaadbare batterijen;
- niet-herlaadbare batterijen;
- stroomgeneratoren die onafhankelijk van de normale bron zijn;
- ononderbreekbare voedingsbronnen (ook genoemd uninterruptible power supply).
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.6. Maatregelen te nemen bij een brand
Onderafdeling 5.5.6.1. Algemeenheden
De brandweerstand van de veiligheidsverbruikers is niet vereist.
Onderafdeling 5.5.6.2. Niet-geïntegreerde veiligheidsbron
Elk lokaal waarin een niet-geïntegreerde veiligheidsbron geïnstalleerd wordt, … een
brandweerstand bezitten gedurende een tijd ten minste gelijk aan de tijd van
functiebehoud van elke veiligheidsverbruiker die hij voedt.
Onderafdeling 5.5.6.3. Schakel- en verdeelborden van de veiligheidsstroombanen
(in dit Boek veiligheidsbord genoemd)
• ondergebracht in uitsluitend voor dit doel bestemde lokalen, met een
brandweerstand gedurende een tijd ten minste gelijk aan de tijd van
functiebehoud
• ofwel bezitten ze een brandweerstand (met inbegrip van hun toebehoren)
gedurende een tijd ten minste gelijk aan de tijd van functiebehoud
• In lokalen alleen toegankelijk voor het gewaarschuwd (BA4) of vakbekwaam
(BA5) personeel.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.6. Maatregelen te nemen bij een brand
Onderafdeling 5.5.6.3. Schakel- en verdeelborden van de veiligheidsstroombanen
(in dit Boek veiligheidsbord genoemd)
…andere stroombanen dan veiligheidsstroombanen in de veiligheidsborden
installeren, indien
- het brandwerende veiligheidsborden betreft; en
- de niet-veiligheidsstroombanen van de veiligheidsstroombanen worden
afgeschermd door een tussenschot waarvan de brandweerstand gelijk aan deze
van het veiligheidsbord is.

84

42

11/12/2019

85

Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.6. Maatregelen te nemen bij een brand
Onderafdeling 5.5.6.4. Elektrische leidingen van de veiligheidsstroombanen
Om het functiebehoud van de veiligheidsverbruikers en de veiligheidsborden te
bekomen, zijn de elektrische leidingen van hun veiligheidsstroombanen:
- hetzij niet-redundant en met een brandweerstand (zie punt b.);
- hetzij redundant (zie punt c.).
In uitsluitend voor de veiligheidsbron en het veiligheidsbord bestemde lokalen,…de
brandweerstand van de elektrische leidingen van een veiligheidsstroombaan in deze
lokalen niet vereist, …de totale lengte van de elektrische leidingen van deze
veiligheidsstroombaan in deze lokalen 10 meter niet overschrijdt.
In de compartimenten …waarin een veiligheidsverbruiker wordt geïnstalleerd, is de
brandweerstand van de elektrische leiding(en) van de eindveiligheidsstroombaan van
deze veiligheidsverbruiker niet vereist, op voorwaarde dat:
- de totale lengte van de elektrische leiding(en) van deze eindveiligheidsstroombaan
in deze compartimenten 10 meter niet overschrijdt; en
- de veiligheidsverbruiker geen brandweerstand bezit.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.6. Maatregelen te nemen bij een brand
Onderafdeling 5.5.6.4. Elektrische leidingen van de veiligheidsstroombanen
c. Redundante elektrische leidingen van de veiligheidsstroombanen
Als het veiligheidsbord of de veiligheidsverbruiker door meerdere elektrische
leidingen (aantal te bepalen door de risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties)
gevoed wordt en als elke elektrische leiding in afzonderlijke compartimenten loopt
met een brandweerstand ten minste gelijk aan de tijd van functiebehoud van het/de
door de redundante elektrische leidingen gevoede veiligheidsbord of veiligheidsverbruiker, is de brandweerstand van de elektrische leidingen niet vereist in deze
compartimenten.
d. Bijzondere gevallen
In geval van de redundante veiligheidsverbruiker (aantal te bepalen door de
risicoanalyse van de veiligheidsinstallaties) en als elke elektrische leiding naar een
redundante veiligheidsverbruiker loopt door afzonderlijke compartimenten met een
brandweerstand ten minste gelijk aan de tijd van functiebehoud van de door de
elektrische leiding gevoede veiligheidsverbruiker, is de brandweerstand van elke
elektrische leiding niet vereist in deze compartimenten.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.7. Maatregelen te nemen bij een elektrische fout
Onderafdeling 5.5.7.3. Bescherming tegen overbelasting in de
veiligheidsstroombanen
…moet voor alle veiligheidsstroombanen voorzien worden.
…mag de bescherming tegen overbelasting achterwege worden gelaten:
1° als een eindveiligheidsstroombaan een elektrische motor van een
veiligheidsinstallatie voedt… en, als het noodzakelijk is om veiligheidsredenen, dat
deze motor zijn werking onder mechanische storingsomstandigheden kan
garanderen, op voorwaarde dat:
• het voorkomen van de overbelasting bewaakt wordt;
• hetzij zijn elektrische leiding en zijn bedienings- en beschermingstoestellen aan
de overbelastingstromen veroorzaakt door deze storingen kunnen weerstaan.
Tenzij anders vermeld door de motorfabrikant, mag men beschouwen dat deze
laatste voorwaarde voldoet als de toegekende stroom van de bedienings- en
beschermingstoestellen en de toelaatbare stroom van de elektrische leiding
bepaald worden voor een bedrijfsstroom gelijk aan tweemaal de nominale
stroom van de motor. (6 maal volgens de Duitse norm)
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.7. Maatregelen te nemen bij een elektrische fout
Onderafdeling 5.5.7.4. Bescherming tegen kortsluiting in de
veiligheidsstroombanen
…moet voor alle veiligheidsstroombanen voorzien worden.
Als een veiligheidsstroombaan meerdere veiligheidsverbruikers voedt, moet een
kortsluitisolator op het niveau van elke veiligheidsverbruiker voorzien worden …
Niet bij gevaren of zware gevolgen
Onderafdeling 5.5.7.5. Bescherming tegen aardfouten in de
veiligheidsstroombanen
…moet voor alle veiligheidsstroombanen voorzien worden.
…mag het functiebehoud van een veiligheidsverbruiker niet door een eerste
aardfout in de eindveiligheidsstroombaan beïnvloed worden
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.7. Maatregelen te nemen bij een elektrische fout
Onderafdeling 5.5.7.5. Bescherming tegen aardfouten in de veiligheidsstroombanen
b.1. Beschermingsmaatregelen zonder automatische onderbreking bij de eerste aardfout
1. elektrisch materieel van de klasse II of met een veiligheidsgraad gelijkwaardig
2. het gebruik van de veiligheidsscheiding van de stroombaan
3. het onmogelijk maken van een gelijktijdige aanraking van delen op verschillende
gevaarlijke potentialen
4. het gebruik van de ZLVS of ZLBS
5. het gebruik van het IT-net bewaakt door een toestel voor permanente isolatiecontrole
6. voor de veiligheidsverbruikers die alleen in geval van noodsituaties werken
(voorbeeld: RWA systeem(rook- en warmteafvoer) bij een brand), een permanente
bewaking van de isolatie ten opzichte van de aarde van de
eindveiligheidsstroombaan door een toestel voor permanente isolatiecontrole met
een optisch of akoestisch signaal van de fout en dit tijdens de perioden van niet
functioneren van de veiligheidsverbruiker.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.5. Veiligheidsinstallaties
Afdeling 5.5.7. Maatregelen te nemen bij een elektrische fout
Onderafdeling 5.5.7.5. Bescherming tegen aardfouten in de
veiligheidsstroombanen
b.2. Beschermingsmaatregelen met automatische onderbreking bij de eerste
aardfout
Dat vereist het gebruik van de redundante veiligheidsverbruikers
b.3. Andere beschermingsmaatregelen
afwijking van de punten b.1. en b.2., is toegelaten:
sommige delen van de veiligheidsstroombanen niet tegen aardfouten te
beschermen
• uitsluitend toegankelijk voor BA4/BA5 personeel
• een passende markering “delen niet beschermd tegen aardfouten”
• delen beschermd zijn, alsof het actieve delen zijn
Maatregelen moeten genomen worden om gevaarlijke potentiaalverschillen buiten
deze ruimte te vermijden.
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Deel 5. Keuze en gebruik van het materieel
Hoofdstuk 5.6. Kritische installaties
Afdeling 5.6.1. Algemeenheden
De uitbater of zijn afgevaardigde bepaalt de kritische installaties op basis van een
risicoanalyse. Hij stelt de lijst met de kritische installaties op.
Kunnen worden beschouwd als kritische installaties: productielijn, serverlokaal,
controlezaal, gebouw voor industriële veehouderij, …
vooral rekening houden worden met het functiebehoud bij een elektrische fout.
Zie veiligheidsinstallaties

91

92

Deel 6. Controles van installaties
Hoofdstuk 6.3. Erkende organismen
Afdeling 6.3.7. Werkingscriteria
c) De erkende organismen zijn ertoe gehouden:
…
- voor de controle van huishoudelijke installaties op laagspanning en op zeer lage
spanning die ze controleren en die conform met de voorschriften van dit Boek
worden verklaard, een databank te houden die de volgende elementen bevat:
1. het adres van de installatie die wordt bezocht, alsook het type van de lokalen
die door haar worden bediend: wooneenheid (huis, appartement, andere…),
gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid;
2. naam, voornaam en adres van de eigenaar van de gecontroleerde elektrische
installatie;
3. datum en aard van de uitgevoerde controle of controlebezoek
4. de EAN-code
Deze gegevens zijn te bewaren gedurende een periode van ten minste 30 jaar.
Overheid heeft nu geen capaciteit om een DB op te zetten en te beheren
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Deel 6. Controles van installaties
Hoofdstuk 6.3. Erkende organismen
Afdeling 6.3.7. Werkingscriteria
e) De erkende organismen zijn ertoe gehouden voor de gelijkvormigheidscontroles
vóór de ingebruikname en voor de controlebezoeken de schriftelijke instructies na
te leven die worden gegeven door de Federale overheidsdienst die Energie onder
zijn bevoegdheid heeft en door de Federale overheidsdienst die het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk onder zijn bevoegdheid heeft en dit
ieder wat hem betreft.
EO worden wettelijk verplicht om de nota’s van de FOD aan de EO na te leven bij
de controles
Oud AREI:
Niets over de (verklarende) nota’s van de FOD aan de EO → geen wettelijke
verplichting om ze na te leven.
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Deel 6. Controles van installaties
Hoofdstuk 6.4. Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname
Afdeling 6.4.1. Algemeenheden
Elke elektrische installatie op lage of zeer lage spanning zoals bepaald in de
delen 1. en 2. van dit Boek,…moet voor de ingebruikname van deze installatie het
voorwerp uitmaken van een gelijkvormigheidscontrole met de voorschriften van dit
Boek.
Oud AREI:
Art. 270 Gelijkvormigheidsonderzoek van laagspanningsinstallaties voor de
indienststelling
Elke laagspanningsinstallatie, ….. moet voor de ingebruikname van de installatie
aan een gelijkvormigheidsonderzoek onderworpen worden volgens de voorschriften
van het huidig reglement.
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Deel 6. Controles van installaties
Hoofdstuk 6.5. Controlebezoeken
Afdeling 6.5.2. Periodiciteit van de controlebezoeken
Na de gelijkvormigheidscontrole dient elke elektrische installatie het voorwerp uit te
maken van controlebezoeken die ten minste de volgende periodiciteit respecteren:
- om de 25 jaar voor de huishoudelijke elektrische installaties;
- jaarlijks voor de verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie zoals
bepaald in onderafdeling 2.2.1.1.;
- jaarlijks voor de elektrische installaties in ontploffingsgevaarlijke zones zoals
bepaald in hoofdstuk 7.102.;
- om de 5 jaar voor de andere elektrische installaties.
Oud AREI:
Art. 271 Controlebezoek van laagspanningsinstallaties
Elke laagspanningsinstallatie, …, moet aan een controle onderworpen worden,… :
–
om de 25 jaar voor de huishoudelijke installaties;
–
om de 13 maand voor de foorinstallaties;
–
om de 5 jaar voor de andere installaties.
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Deel 7. Bepalingen voor bijzondere
installaties en ruimten
HOOFDSTUK 7.1. RUIMTEN DIE EEN BAD OF DOUCHE BEVATTEN
HOOFDSTUK 7.2. ZWEMBADEN
HOOFDSTUK 7.3. SAUNA'S
HOOFDSTUK 7.4. WERFINSTALLATIES EN BUITENINSTALLATIES
HOOFDSTUK 7.6. GELEIDENDE AFGESLOTEN RUIMTEN
HOOFDSTUK 7.8. CAMPINGS
HOOFDSTUK 7.9. JACHTHAVENS
HOOFDSTUK 7.11. FOORINSTALLATIES
HOOFDSTUK 7.100. FONTEINEN EN ANDERE WATERKOMMEN
HOOFDSTUK 7.101. VOERTUIGEN OF AANHANGWAGENS VOOR
WEGVERVOER TIJDENS HET STATIONEREN
HOOFDSTUK 7.102. BESCHERMING TEGEN EXPLOSIEGEVAAR IN
EXPLOSIEVE ATMOSFEREN
HOOFDSTUK 7.103. INDUSTRIËLE ACCUMULATORBATTERIJEN
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Deel 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en
ruimten
HOOFDSTUK 7.112. HUISHOUDELIJKE FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIES OP
LAAGSPANNING (≤ 10 KVA)
Afdeling 7.112.2. Specifieke maatregelen
De volgende specifieke maatregelen zijn van toepassing: …
• de aarding, behalve indien verboden door de fabrikant, van het metalen raam van de
PV-modules en hun structuur door een beschermingsgeleider van een doorsnede ten
minste equivalent met deze van de beschermingsgeleider van de AC voeding, met een
minimum doorsnede gelijk aan:
• 2,5 mm² wanneer de geleiders mechanisch beschermd zijn;
• 4 mm² wanneer de geleiders niet mechanisch beschermd zijn.
Nota nr. 71 aan de erkende organismen: Gelijkvormigheidsonderzoek van een
huishoudelijke fotovoltaïsche installatie …≤ 10 kVA – AC.
Visueel onderzoek
•
De aanwezigheid en de overeenstemming van de beschermingsgeleiders (het
metalen raam van de PV-modules en hun structuur moeten met de aarde verbonden zijn
door een beschermingsgeleider met een doorsnede tenmiste equivalent met deze van de
beschermingsgeleider van de AC voeding, met een minimum doorsnede gelijk aan …
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Deel 7. Bepalingen voor bijzondere
installaties en ruimten
HOOFDSTUK 7.22. VOEDING VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
HOOFDSTUK 7.XXX. INSTALLATIES VOOR ELEKTRISCHE ENERGIEOPSLAG
Ontwerpteksten aan het maken in een werkgroep
Timing: begin 2020: teksten klaar voor bekrachtiging
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Deel 8. Bijzondere voorschriften met betrekking
tot bestaande elektrische installaties
Hoofdstuk 8.1. Inleiding
Afdeling 8.1.1. Definities
Oud AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische installaties, goedgekeurd bij de
koninklijke besluiten van 10/03/1981 en 2/09/1981 en zijn wijzigingen.
Bestaande elektrische installatie: iedere elektrische installatie of elk gedeelte van
een elektrische installatie waarvan de aanleg was aangevat vóór de datum van
inwerkingtreding van dit Boek en die (dat) niet het voorwerp heeft uitgemaakt van
een gelijkvormigheidscontrole overeenkomstig hoofdstuk 6.4. van dit Boek.
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Deel 8. Bijzondere voorschriften met betrekking
tot bestaande elektrische installaties
Hoofdstuk 8.1. Inleiding
Afdeling 8.1.2. Bestaande elektrische installaties, die op basis van het oud AREI
gecontroleerd werden
Als een bestaande elektrische installatie, die op basis van het oud AREI door het
erkend organisme gecontroleerd werd, inbreuken op het oud AREI bevat, moet de
eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie deze inbreuken
oplossen. De voorschriften van onderafdeling 9.1.3.2. zijn van toepassing.
Het eerste controlebezoek overeenkomstig afdeling 6.5.2. voor een bestaande
elektrische installatie, die op basis van het oud AREI door een erkend organisme
gecontroleerd werd, wordt uitgevoerd binnen de termijn die is voorgeschreven
in het laatste verslag dat volgens de voorschriften van het oud AREI opgesteld
werd.
Onderafdeling 9.1.3.2. Controlebezoek
De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen
verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken
geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
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Deel 8. Bijzondere voorschriften met betrekking
tot bestaande elektrische installaties
HOOFDSTUK 8.2. AFWIJKENDE BESCHIKKINGEN VOOR BESTAANDE
HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Afdeling 8.2.1. Oude huishoudelijke elektrische installaties
Oud AREI Art 278. Afwijkende beschikkingen
Afdeling 8.2.2. Huishoudelijke elektrische installaties oud AREI
1. Conformiteit van het elektrisch materieel in de elektrische installatie
2. Keuze van de differentieelstroominrichtingen (AC, ≤ 40 A, «3000 A, 22,5 kA²s
3. Keuze van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom(minimum
onderbrekingsvermogen van 1500 A)
4. …
HOOFDSTUK 8.3. AFWIJKENDE BESCHIKKINGEN VOOR BESTAANDE NIETHUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES
…
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Deel 8. Bijzondere voorschriften met betrekking
tot bestaande elektrische installaties
HOOFDSTUK 8.4. CONTROLEBEZOEKEN VAN SOMMIGE OUDE
ELEKTRISCHE INSTALLATIES DIE NIET HET VOORWERP UITGEMAAKT
HEBBEN VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK OVEREENKOMSTIG
HET OUD AREI
Afdeling 8.4.2. Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie
van een wooneenheid bij verkoop
Na deze melding moet de koper een nieuw controlebezoek door een erkend
organisme laten uitvoeren om na te gaan of na de afloop van de termijn van 18
maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de inbreuken
verdwenen zijn. De koper kan dit erkend organisme vrij kiezen.
Oud AREI: Art 276bis. Controleonderzoek van laagspanningsinstallaties bij de
verkoop van een wooneenheid
Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkend organisme aan te
stellen voor een nieuw controleonderzoek om na te gaan of na de afloop van de
termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de
overtredingen verdwenen zijn.
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Deel 9. Algemene voorschriften door personen
na te leven
HOOFDSTUK 9.1. PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF UITBATER
(Oud AREI: oa Art 19-268-269)
Afdeling 9.1.6. Document met uitwendige invloeden
… Het document dient te worden geparafeerd door de exploitant of zijn afgevaardigde
vóór het ontwerp en de uitvoering van de installatie. De vertegenwoordiger van het
erkend organisme bedoeld in hoofdstuk 6.3. parafeert het document voor ontvangst bij
de controle. De overeenstemming tussen het document en de installatie moet door de
vertegenwoordiger van het erkend organisme worden nagekeken.
Oud AREI art 19: Installatievoorwaarden van elektrisch materieel in functie van zijn
omgeving
Deze plannen dienen te worden goedgekeurd en geparafeerd door de exploitant of zijn
vertegenwoordiger en de vertegenwoordiger van het erkend organisme….
HOOFDSTUK 9.2. TOEKENNING VAN DE CODIFICATIE BA4/BA5(Oud AREI: oa Art
47)
HOOFDSTUK 9.3. WERKEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES(Oud AREI: Art 266)
HOOFDSTUK 9.4. SIGNALISATIEBORDEN(Oud AREI: Art 261-262-263-264)
HOOFDSTUK 9.5. VERBODSBEPALINGEN(Oud AREI: Art 265)
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Bedankt voor jullie aandacht
Vragen?
E-mail: tad@volta-org.be
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