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  Nota nr.03Nota nr.03Nota nr.03Nota nr.03    aan de erkende aan de erkende aan de erkende aan de erkende 

organismen organismen organismen organismen ––––    AREIAREIAREIAREI 

 

Bijzondere maatregelen van toepassing op het Algemeen Reglement op de elektrische installaties Bijzondere maatregelen van toepassing op het Algemeen Reglement op de elektrische installaties Bijzondere maatregelen van toepassing op het Algemeen Reglement op de elektrische installaties Bijzondere maatregelen van toepassing op het Algemeen Reglement op de elektrische installaties ––––    
Coronavirus CovidCoronavirus CovidCoronavirus CovidCoronavirus Covid----19191919    

Gezien de situatie met het coronavirus COVID-19 in België, heeft de federale overheid dringende 

maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De Algemene 
Directie Energie heeft ook bijkomende maatregelen genomen om de activiteiten van de erkende 
organismen belast met de controles van de elektrische installaties te begeleiden. Er werd besloten 

dat de controles mochten doorgaan mits de naleving van de dringende maatregelen van de federale 
overheid van toepassing op de ondernemingen en van de voorwaarden van de nota van de Algemene 

Directie Energie die op 18 maart aan de erkende organismen werd overgemaakt. 

 

Zoals u weet, treedt het nieuwe Algemene Reglement op de elektrische installaties (AREI) in werking 

op 1 juni 2020. Gezien de gevolgen van de situatie op de economische activiteiten, werd door een 
stakeholder aan de Algemene Directie Energie de vraag gesteld of de datum van 1 juni 2020 

eventueel zou kunnen worden uitgesteld. De Algemene Directie Energie heeft verschillende 
stakeholders geraadpleegd betreffende deze vraag. De Algemene Directie Energie heeft in 
overeenstemming met de FOD Werkgelegenheid besloten om deze datum van 1 juni 2020 te 

behouden. De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid zijn integendeel van mening 
dat deze datum alleen door sommige maatregelen moet worden omkaderd, om binnen de volgende 

maanden de controleactiviteiten en het AREI beter te beheren.  

 

Deze nota heeft dus als doel om binnen de volgende maanden de continuïteit en de kwaliteit van de 

door de erkende organismen uitgevoerde controles en de nodige door de eigenaar, beheerder of 
uitbater van een elektrische installatie geleverde inspanningen te garanderen.  

… 
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De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid, ieder wat betreft zijn installaties, kunnen 
toezien op de naleving van deze nota, en dit in het kader van zijn opdrachten voor het AREI. 

De FOD Werkgelegenheid wenst te benadrukken dat eigenaars, beheerders of uitbaters van 
installaties waar zij bevoegde overheid zijn sinds 18 maart 2020 de nodige inspanningen moeten 

blijven leveren om de elektrische controles zoveel mogelijk te laten doorgaan, voor zover men de 
maatregelen die uiteengezet zijn door het crisiscentrum naleeft, in het bijzonder de 

hygiënemaatregelen en sociale distanciëring zoals ook vermeld in de nota dd 18 maart 2020 naar de 
EDTC’s. 

U vindt hieronder deze verschillende maatregelen: 

 

1. Nota nr 1 “Nieuwe AREI” ter attentie van de erkende organismen: 

 

De Algemene Directie Energie heeft op 25 februari de nota nr 1 aan de erkende organismen 
overgemaakt, betreffende het nieuwe AREI. Deze nota heeft tot doel om bijkomende informatie te 

verschaffen aan de erkende organismen, betreffende de toepassing van het nieuwe AREI op de 
installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen uitgevoerd vóór 1 juni 2020 waarvoor de 
gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname  vanaf 1 juni 2020 zal gebeuren. Deze nota laat de 

toepassing van deel 8 van elk Boek (afwijkende bepalingen van de bestaande installaties) voor de 
lopende projecten (studies of werken) toe, mits het naleven van de voorwaarden die in deze nota 

werden vermeld. Het elektrisch materiaal die werd geplaatst overeenkomstig het oude AREI mag dus 
conform worden beschouwd op basis van deel 8 van het betrokken Boek. 

Met het coronavirus COVID-19, hebben sommige projecten voor een onbepaalde duur hun 
activiteiten moeten on hold zetten. Voor sommige projecten was voorzien om vóór 1 juni 2020 nog 
een gelijkvormigheidscontrole volgens het oude AREI te laten uitvoeren.  

Hier mag ook natuurlijk de nota 1 toegepast worden, indien de gelijkvormigheidscontrole alleen na 1 
juni 2020 zou kunnen uitgevoerd worden.  

Deze informatie mag aan uw klanten worden overgemaakt, waarvoor er vóór 1 juni 2020 een 

gelijkvormigheidscontrole van hun project werd voorzien. 

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid, beiden bevoegde overheid voor het 

AREI, kunnen altijd de toepassing van deze maatregel en eventuele misbruiken van deze maatregel 
nagaan, hetzij bij het erkend organisme hetzij bij de eigenaar, uitbater of beheerder van de elektrische 

installatie. 

 

2. Spreiding van de controles binnen de volgende maanden : 

 

Met het coronavirus COVID-19, werden de controleactiviteiten verstoord. Sommige controles zijn 

moeten worden uitgesteld, om de door de overheden genomen maatregelen te kunnen naleven. Dit 
zal ongetwijfeld de volgende maanden tot een overbelasting zorgen om deze controles uit te voeren 
en de geplande afspraken in te halen. 

Elk erkend organisme kan de komende maanden een geplande aanpak van zijn controleactiviteiten 
opstellen, om eerst de controles uit te voeren die uitgesteld waren (gebouw met verhoogd gevaar, 
niet dringend of nodig, …). Tenslotte dienen de erkende organismen waakzaam te blijven dat de 
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controles op een even hoog kwaliteitsniveau gebeuren en niet beïnvloed worden door o.a. eventuele 
tijdsdruk.  

 

Om deze mogelijke aanpak te omkaderen, stellen de Algemene Directie Energie en de FOD 

Werkgelegenheid voor om automatisch sommige termijnen van de bestaande installaties oud AREI 
te verlengen. Ieder wat betreft zijn installaties, dit om zoveel mogelijk binnen de volgende maanden 

de controles te verspreiden. 

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid, beiden bevoegde overheid voor het 
AREI, kunnen altijd de toepassing van deze maatregel en eventuele misbruiken van deze maatregel 

nagaan, hetzij bij het erkend organisme hetzij bij de eigenaar, uitbater of beheerder van de elektrische 
installatie. 

 

2.1. Controles van de bestaande installaties: 

 

• Betreffende de huishoudelijke installaties oud AREI: 

- Periodiek bezoek (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1) :  

  “termijn 25 jaar + uitstel max 6 maanden” 

- Nieuw controlebezoek door de koper (artikel 276bis of afdeling 8.4.2. Boek 1) :   

  “termijn 18 maanden + uitstel max 6 maanden” 

 

•  Betreffende de niet-huishoudelijke installaties oud AREI op de arbeidsplaatsen en de installaties 

van de openbare netbeheerders, indien het laatste verslag positief was: 

- Periodiek bezoek laagspanningsinstallatie (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1 en boek 3) :  

  “termijn 5 jaar + uitstel max 3 maanden” 

- Periodiek bezoek ATEX-laagspanningsinstallatie (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1) : 

   “termijn 5 jaar + uitstel max 3 maanden” 

- Periodiek bezoek hoogspanningsinstallatie (artikel 272 of hoofdstuk 6.5. Boek 2) :  

  “termijn 1 jaar + uitstel max 3 maanden” 

 

Deze maatregel is niet van toepassing op verplaatsbare, draagbare of tijdelijke installaties.  

Deze maatregel is alleen van toepassing op de hercontroles die tussen 18 maart 2020 en 31 december 

2020 zouden moeten worden uitgevoerd. 

Het uitstel van de termijn moet worden overeengekomen tussen de eigenaar, beheerder of uitbater 
van de elektrische installatie en het erkend organisme, opdat deze laatste het correct kan plannen 

volgens zijn werkbelasting. Dit uitstel (en de verwijzing naar nota 3) moet in het verslag worden 
vermeld bij de controle. 
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2.2. Belangrijke wijziging of uitbreiding uitgevoerd na 1 juni 2020: 

 

Het nieuwe AREI voorziet het volgende voorschrift, voor de niet-huishoudelijke 
laagspanningsinstallaties: 

“Onderafdeling 6.4.7.3. (Boeken 1 en 3) : “In het geval van de ingebruikname van een belangrijke wijziging 
of belangrijke uitbreiding om redenen van dwingende bedrijfsvereisten, is het toegelaten voor de niet-
huishoudelijke installaties dat een gelijkvormigheidscontrole na de ingebruikname wordt uitgevoerd voor 
zover dat de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie, alle maatregelen heeft 
getroffen om ieder gevaar voor de personen en goederen te vermijden. Deze ingebruikname gebeurt onder 
de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater. Hij dient erover te waken dat 
de gelijkvormigheidscontrole wordt uitgevoerd binnen de 30 dagen na de ingebruikname van het 
bijgevoegde of gewijzigde gedeelte.”  

Dit voorschrift mag automatisch van toepassing zijn, op elke belangrijke wijziging of uitbreiding die 
tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 wordt uitgevoerd. De ingebruikname, in afwachting van de 

gelijkvormigheidscontrole, blijft natuurlijk onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder 
of uitbater van de elektrische installatie. Deze laatste zorgt dat de wijziging of uitbreiding geen gevaar 

vormt voor de personen en goederen, ook moet hij dit kunnen bewijzen door bijvoorbeeld een 
risicoanalyse in het kader van de Codex over het welzijn op het werk op te stellen. 

 

3. Opvolging van het nieuwe AREI: 

 

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid zullen binnen de volgende weken voor 
dit jaar een beheerscomité opstellen om zoveel mogelijk de introductie van het nieuwe AREI te 
begeleiden. Dit Comité zal, naast de overheidsdiensten bestaan uit een vertegenwoordiger van de 

erkenden organismen en een vertegenwoordiger van de installateurs. 

Dit Comité zal als doel hebben om regelmatig het nieuwe AREI op te volgen, d.w.z.: 

• Op de verschillende vragen of problemen antwoorden die zich in de praktijk voordoen in het kader 

van de controleactiviteiten en de toepassing van het nieuwe AREI en; 

• daarvoor een gemeenschappelijke oplossing vinden. 

Dit Comité kan zowel (indien noodzakelijk) fysiek vergaderen, voor belangrijke punten waarbij er een 
discussie en interactie van punten nodig is, als het bundelen van vragen en antwoorden dat periodiek 
via mail zal worden overgemaakt aan alle betrokkenen.  

De Algemene Directie Energie en de FOD Werkgelegenheid zullen binnen de volgende weken dit 
Comité samenstellen. 
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Mijn dienst blijft ter uw beschikking voor verdere informatie betreffende de toepassing van deze 
nota. 

 
 

 
               
De Directeur-generaal a.i., 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nancy Mahieu 
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