
Basisbesluit van 10 maart 1981 gewijzigd door het koninklijk besluit van 1 juli 1992 
(geconsolideerde tekst) (geconsolideerde tekst rood) 
 
10 MAART 1981. - Koninklijk besluit waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties 
voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische 
energie bindend wordt verklaard (B.S., 29 april 1981)  
 
Art. 1. Worden goedgekeurd voor de elektrische installaties van de huishoudelijke lokalen, de 
bepalingen van de volgende artikelen van het bij dit besluit gevoegde Algemeen Reglement op de 
elektrische installaties, te weten:  
 
Artikelen 1 tot 14.  
Artikel 15, met uitzondering van punt 03.  
Artikelen 16 tot 47.  
Artikel 48, met uitzondering van het eerste lid van punt 01.  
Artikel 49, met uitzondering van punt 03.  
Artikelen 50 tot 54.  
Artikel 57, met uitzondering van de punten 03 en 04.  
Artikelen 58, 61, 65 tot 82.  
Artikel 83, met uitzondering van het 1e, 2e, 3e en 5e streepje van het 3e lid van punt 01.  
Artikelen 84 tot 96, 90 tot 94.  
Artikel 95, wat de elektrische buiteninstallaties betreft.  
Artikelen 98 tot 104, 114 tot 117, 182 tot 188, 198 tot 205.  
Artikel 206, met uitzondering van het 2e streepje van het 3e lid.  
Artikelen 207 tot 220.  
Artikel 221, met uitzondering van het 2e streepje van punt 01.  
Artikelen 222 tot 267, 269 tot 274.  
Artikel 275, met uitzondering van punt 03. 
 
Art. 2. Worden goedgekeurd voor de installaties voor overbrenging en verdeling van elektrische 
energie, behalve voor deze welke zich binnen de omheining bevinden hetzij van een als gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk geklasseerde inrichting zoals opgenoemd in titel I, hoofdstuk II, van het 
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, hetzij van een bij artikel 28 van hetzelfde 
reglement bedoelde inrichting, de bepalingen van de volgende artikelen van het voornoemde 
Algemeen Reglement op de elektrische installaties, te weten:  
 
Artikelen 1 tot 14.  
Artikel 15, met uitzondering van punt 03.  
Artikelen 16 tot 47.  
Artikel 48, met uitzondering van het 1e streepje van het 1e lid van punt 01.  
Artikel 49, met uitzondering van punt 03.  
Artikelen 50 tot 54, 56, 67 tot 82.  
Artikel 83, met uitzondering van de streepjes 1 tot 4 van het 3e lid van punt 01.  
Artikelen 84 en 85, 95, 98 en 99, 114 tot 172, 182 tot 186.  
Artikel 187, met uitzondering van punt 03, behalve voor de nabijheid en de kruising van private 
telecommunicatiekabels.  
Artikelen 188, 192, 198 tot 205.  
Artikel 206, met uitzondering van het 2e streepje van het 3e lid.  
Artikelen 207 tot 220.  
Artikel 221, met uitzondering van het 2e streepje van punt 01.  
Artikelen 222 tot 267, 269 tot 274.  
Artikel 275, met uitzondering van punt 03. 
 



Art. 3. De bepalingen van artikel 1 zijn toepasselijk op de elektrische installaties en op de belangrijke 
wijzigingen en uitbreidingen, waarvan de uitvoering ter plaatse nog niet is aangevangen op 1 oktober 
1981.  
 
De artikelen 5, 16 en 17, 142 tot 172, 182 tot 188, 192 tot 197, 261 tot 268 en 270 tot 274 van het 
AREI bedoeld bij artikel 2 zijn van toepassing op de elektrische installaties. 
 
De andere artikelen van hetzelfde Algemeen Reglement bedoeld bij artikel 2 zijn van toepassing op de 
elektrische installaties en belangrijke wijzigingen en uitbreidingen waarvan de uitvoering ter plaatse 
nog niet is aangevangen op 1 januari 1983. 
 De in artikel 1 genoemde bepalingen alsook de artikelen 276 tot 279 van hetzelfde Algemeen 
Reglement zijn mede van toepassing op de oude elektrische installaties van een wooneenheid met lage 
of zeer lage netspanning waarvan de aanleg is aangevat voor 1 oktober 1981 en waarvoor een 
verzwaring van de netaansluiting wordt aangevraagd of wanneer de betrokken wooneenheid het 
voorwerp uitmaakt van een overdracht van eigendom.  
 
Voor de toepassing van het tweede lid wordt verstaan onder : 
 
- wooneenheid : een huis, een appartement, een lokaal of een geheel van lokalen dat als woning 

dient voor één of meerdere personen die in gezinsverband of in gemeenschap leven; 
 
- oude elektrische installaties : elke elektrische installatie van een wooneenheid die niet het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een gelijkvormigheidsonderzoek overeenkomstig artikel 270 van 
het Reglement. 

 
Art. 4.  
§ 1. De elektrische installaties en de belangrijke wijzigingen en uitbreidingen waarvan de uitvoering 
ter plaatse vóór de in artikel 3 bepaalde datums wordt aangevangen, mogen overeenkomstig de 
overeenstemmende goedgekeurde bepalingen van het Algemeen Reglement op de elektrische 
installaties worden verwezenlijkt. In dat geval zijn de bepalingen van bedoeld reglement toepasselijk 
op de aldus verwezenlijkte installaties, wijzigingen en uitbreidingen.  
 
§ 2. Gedeelten van bestaande installaties en van deze waarvan de uitvoering ter plaatse vóór de in 
artikel 3 bepaalde datums wordt aangevangen, mogen eveneens worden aangepast aan de 
overeenstemmende goedgekeurde bepalingen van voormeld reglement, voor zover het feit dat men 
zich, in eenzelfde installatie of in verschillende delen van eenzelfde installatie, naar twee verschillende 
reglementen schikt voor de veiligheid van de personen geen gevaar inhoudt. 
 
Art. 5. De Minister van Economische Zaken mag, wat de in de artikelen 1, 2 en 4 bedoelde installaties 
betreft, afwijkingen van de overeenstemmende goedgekeurde bepalingen van het Algemeen 
Reglement op de elektrische installaties toestaan, na raadpleging van het Vast Elektrotechnisch 
Comité of van zijn bevoegde vaste afdeling en dit in de volgende gevallen:  
1°   wanneer gebruik gemaakt wordt van regelingen of van speciale inrichtingen die een veiligheid 

kunnen verzekeren welke ten minste gelijkwaardig is aan die welke voortspruit uit de naleving 
van de reglementaire voorschriften; 

2°   in uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden. 
 
Het advies van het Vast Elektrotechnisch Comité of van zijn bevoegde vaste afdeling behoorlijk 
samengeroepen met mededeling van het dossier aan de leden, wordt uitgebracht binnen een termijn 
van drie maand vanaf deze samenroeping. Na die termijn wordt, bij ontstentenis van een 
andersluidende mededeling, het advies als uitgebracht beschouwd.  
 
De afwijkingen maken het voorwerp uit van een met redenen omkleed besluit en worden toegestaan op 
verslag van de bevoegde ambtenaar, afhangende van het gezag van de Minister en mits het 
inachtnemen van alle bijzondere voorwaarden die noodzakelijk zullen worden geacht.  



De Minister mag dit recht overdragen op hogere ambtenaren, afhangende van zijn gezag en die hij met 
het oog hierop aanduidt. 
 
Art. 6. De behoorlijk gemandateerde ambtenaren en beambten van de directie “Elektrische Energie” 
van de Administratie voor Energie zijn belast met het toezicht op de toepassing van dit besluit en van 
het bijgevoegde algemeen reglement. 
 
Art. 7. Onverminderd de bevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie zijn de in artikel 6 
vermelde ambtenaren en beambten bevoegd voor het vaststellen van de inbreuken op dit besluit en 
bijgevoegd algemeen reglement. 
 
Art. 8. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit of van het bijgevoegde algemeen reglement 
worden gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 maart 1925 op de 
elektriciteitsvoorziening. 
 
Art. 9. De bepalingen van artikel 184 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming 
worden aangevuld door de inlassing tussen het tweede en het derde lid, van volgend lid : "Zij zijn 
evenmin van toepassing op de installaties bedoeld bij het Koninklijk Besluit van 10 maart 1981, 
waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en 
sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard." 
 
Art. 10. Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.  
 
Art. 11. Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
 


