Algemene verklarende nota:
Herstructurering van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI)
Boek 1, Boek 2 en Boek 3
1. Wettelijke basis van de drie Boeken:
Het koninklijk besluit van 8 september 2019 zorgt ervoor dat Boek 1 op de elektrische installaties op
laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 op elektrische installaties op hoogspanning en het Boek
3 op de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, bindend worden verklaard.
Het koninklijk besluit is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.
Deze drie Boeken trekken het Algemeen Reglement op de elektrische installaties in (genoemd AREI in
dit document), dat goedgekeurd werd door:
- 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, en
- het koninklijk besluit van 2 september 1981 houdende wijziging van het Algemeen Reglement op de
elektrische installaties en houdende bindendverklaring ervan op de elektrische installaties in
inrichtingen gerangschikt als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk en in inrichtingen beoogd bij artikel
28 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming.
2. Datum van inwerkingtreding van de drie Boeken:
Het koninklijk besluit, waarbij Boek 1 op de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage
spanning, Boek 2 op elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 op de installaties voor
transmissie en distributie van elektrische energie bindend worden verklaard, werd op 28 oktober 2019
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De drie Boeken zijn van kracht op 1 juni 2020.
Het AREI is niet meer van toepassing op de datum van 1 juni 2020, alsook de ministeriële besluiten
genomen in uitvoering van sommige artikelen van het AREI voor de huishoudelijke installaties en
sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie.
3. Overgangsperiode van de drie Boeken (1 november 2019 tot 31 mei 2020):
Gedurende de overgangsperiode is enkel het AREI van toepassing. Het is onmogelijk om een controle
van een elektrische installatie door een erkend organisme volgens de voorschriften van een van de
drie Boeken uit te voeren.
Zodra de overgangsperiode beëindigd is, zijn de drie Boeken van toepassing. Het is onmogelijk om een
controle van een elektrische installatie door een erkend organisme volgens de voorschriften van het
AREI uit te voeren.
4. Doel van de drie Boeken:
4.1. Samenstelling:
Het AREI bestaat nu uit drie Boeken:
1) Boek 1: Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning
2) Boek 2: Elektrische installaties op hoogspanning
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3) Boek 3: Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie
Deel 1 van elk Boek bepaalt het toepassingsgebied van de betrokken installaties en de uitzonderingen.
4.2. Boek 1:
Boek 1 heeft betrekking op installaties waarvoor de spanning niet meer bedraagt dan 1000 V in
wisselstroom en 1500 V in gelijkstroom (met of zonder rimpel). Boek 1 is beschikbaar op de website
van de Federale Overheidsdienst Economie.
De installaties worden in twee categorieën gegroepeerd:
1) huishoudelijke installaties: wooneenheid en gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel,
(gangen, trappen, …) met de uitzondering van de technische lokalen
2) niet-huishoudelijke installaties: installaties die niet worden beschouwd zoals huishoudelijke
installaties
AREI

Boek 1

- Wooneenheid
- Werkeenheid die niet tot de
wooneenheid behoort en die geen
personeel tewerkstelt dat onder artikel 2
van de wet van het welzijn op het werk
van 4 augustus 1996 valt.
- Gemeenschappelijke delen van een
residentieel geheel
▪ artikel 86 (huishoudelijke installatie)

- Wooneenheid
- Gemeenschappelijke delen van een
residentieel geheel, met de uitzondering
van de technische lokalen
▪ huishoudelijke installatie

Werkeenheid die personeel tewerkstelt dat
onder artikel 2 van de wet van het welzijn
op het werk van 4 augustus 1996 valt en
zonder elektrische dienst
▪ artikel 87 (andere installatie)

Werkeenheid die personeel tewerkstelt dat
onder artikel 2 van de wet van het welzijn
op het werk van 4 augustus 1996 valt en
zonder elektrische dienst
▪ niet-huishoudelijke installatie

Werkeenheid die personeel tewerkstelt dat
onder artikel 2 van de wet van het welzijn
op het werk van 4 augustus 1996 valt en
met elektrische dienst
▪ artikel 88 (andere installatie)

Werkeenheid die personeel tewerkstelt dat
onder artikel 2 van de wet van het welzijn
op het werk van 4 augustus 1996 valt en
met elektrische dienst
▪ niet-huishoudelijke installatie

- Technische lokalen van een residentieel
geheel
- Werkeenheid die niet tot de
wooneenheid behoort en die geen
personeel tewerkstelt dat onder artikel 2
van de wet van het welzijn op het werk
van 4 augustus 1996 valt.
▪ niet-huishoudelijke installatie

Boek 1 maakt voor de niet-huishoudelijke installaties geen verschil meer betreffende de aanwezigheid
al dan niet van een elektrische dienst in de onderneming. De voorschriften zijn identiek.
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4.3. Boek 2:
Boek 2 heeft betrekking op installaties waarvan de spanning meer bedraagt dan 1000 V in wisselstroom
en 1500 V in gelijkstroom (met of zonder rimpel). Boek 2 is beschikbaar op de website van de Federale
Overheidsdienst Economie.
De gebruikstoestellen op hoogspanning die door een laagspanningsnet gevoed worden en waarvan
het vermogen van het hoogspanningsgedeelte 500 VA niet overtreft, worden beschouwd als
behorende tot de laagspanningsinstallatie zodat de bepalingen die voor de installaties op laagspanning
en op zeer lage spanning gelden, ook op hen van toepassing zijn. Voor de ontladingslampen van
lichtgevende uithangborden wordt de limiet van 500 VA echter verlaagd tot 200 VA.
4.4. Boek 3:
Boek 3 heeft betrekking op installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, die door
de openbare netbeheerders worden uitgebaat. Boek 3 is beschikbaar op de website van de Federale
Overheidsdienst Economie.
De installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, die door de netbeheerders andere
dan de openbare netbeheerders worden uitgebaat, zullen ook de Boeken mogen toepassen onder
sommige voorwaarden. (*)
5. Structuur van het koninklijk uitvoeringsbesluit van de drie Boeken:
Het koninklijk uitvoeringsbesluit van de drie Boeken bevat de volgende artikels:
- artikel 1: definitie van de Boeken en van een elektrische installaties
- artikels 2, 4 en 6: toepassing van de Boeken voor de nieuwe elektrische installaties, de wijzigingen
en de uitbreidingen (uitgevoerd na de datum van inwerkingtreding van de
Boeken)
- artikels 3, 5 en 7: toepassing van de Boeken voor de bestaande elektrische installaties, wijzigingen
en uitbreidingen (uitgevoerd vóór de datum van inwerkingtreding van de Boeken)
- artikel 8: toepassing van de Boeken voor de kabels ten behoeve van communicatie en
informatietechnologie, van signalisatie of bediening, die worden geïntegreerd in de
elektrische installaties van de Boeken 1 en 3 (uitgevoerd na 4 september 2013)
- artikels 9 en 10: procedure tot afwijking met de voorschriften van de Boeken
- artikels 11 en 12: procedure tot wijziging van de voorschriften van de Boeken
- artikels 13 en 16: toezicht en sancties
- artikel 17: intrekking van het AREI
- artikel 18: referentie met betrekking tot het AREI
- artikel 19: inwerkingtreding van de Boeken
- artikel 20: de uitvoering van het koninklijk besluit
- bijlage 1: Boek 1
- bijlage 2: Boek 2
- bijlage 3: Boek 3
- bijlage 4: Concordantietabellen

(*) Bepaling van de voorwaarden in uitvoering
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6. Structuur van de Boeken:
6.1 Samenstelling van de Boeken:
Elk Boek bevat negen delen:
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
Elk boek bevat ook:
- een algemeen overzicht en een overzicht per deel
- een algemeen overzicht van de figuren en de tabellen
- een indeling van de algemene structuur (deel 1 - hoofdstuk 1.1.)
6.2 Samenstelling van Boek 1:
Deel 1

Deel 2

Deel 3
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- Toepassingsgebied van het Boek (betrokken elektrische installaties en
elektrisch materieel en uitzonderingen)
- Doel van het Boek
- Algemene regels op de elektrische installaties en het elektrisch materieel
(conformiteit, uitvoering, …)
- Grenzen van de installaties waarop het Boek betrekking heeft
Algemene termen opgenomen in het Boek en hun definities:
- elektrische installaties (algemeen en specifiek)
- aardverbindingssystemen
- grootheden en eenheden
- spanningen
- elektrische schokken
- aardingen
- elektrische stroombanen
- elektrische leidingen
- elektrisch materieel
- scheiding en besturing
- uitwendige invloeden
- werkzaamheden aan en controle van de elektrische installaties
- schema’s, plannen en documenten van de elektrische installaties
- grafische symbolen voor de huishoudelijke installaties
- Algemene uitvoering van een elektrische installatie
- Inhoud van de schema’s, plannen en documenten van een elektrische
installatie
- Algemene regels voor de voeding
- Aardverbindingssystemen (idem deel 2)
- Algemene regels op de uitvoering van een elektrische installatie (indeling,

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8
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onafhankelijkheid, …)
- Andere installaties (veiligheidsinstallaties, kritische installaties, …)
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse
aanraking (middelen en regels in de ruimten)
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse
aanraking (aarding, actieve en passieve maatregelen, regels in de ruimten en
zeer lage spanning)
- Beschermingsmaatregelen tegen thermische invloeden (brandwonden, brand
en ATEX)
- Beschermingsmaatregelen tegen overstroom (overbelasting en kortsluiting)
- Beschermingsmaatregelen tegen overspanning
- Andere beschermingsmaatregelen (spanningsval, …)
- Algemene regels voor het elektrisch materieel (conformiteit, keuze, plaatsing,
gebruik, …)
- Regels voor de elektrische leidingen (conformiteit, keuze, plaatsingswijzen,
plaatsing, bescherming overstroom, spanningsval, aansluiting met de
apparaten, …)
- Regels voor de elektrische apparatuur (keuze, plaatsing, bediening, scheiding,
gebruiksapparaat, installatiematerieel, …)
- Regels voor de aardingen, beschermingsgeleiders en equipotentiale
verbindingen
- Regels voor de veiligheidsinstallaties (voor de veiligheid van de personen)
- Regels voor de kritische installaties (andere reden dan de veiligheid van
personen)
- Erkenning van de keuringsorganismen
- Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname (nieuwe installatie,
wijziging/uitbreiding, elektrische machines/toestellen en verplaatsbare,
mobiele of tijdelijke installatie)
- Controlebezoek (ook bekend als het periodiek bezoek)
- Regels voor de ruimten die een bad of douche bevatten
- Regels voor de zwembaden
- Regels voor de sauna’s
- Regels voor de werfinstallaties en buiteninstallaties
- Regels voor de geleidende afgesloten ruimten
- Regels voor de campings
- Regels voor de jachthavens
- Regels voor de foorinstallaties
- Regels voor de fonteinen en andere waterkommen
- Regels voor de voertuigen of aanhangwagens voor wegvervoer tijdens het
stationeren
- Regels voor de ATEX-ruimten
- Regels voor de industriële accumulatorbatterijen
- Regels voor de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning
- Toepassingsgebied van de betrokken bestaande installaties
- Oplossing van de bestaande inbreuken en termijn van het controlebezoek
- Afwijkende beschikkingen voor de huishoudelijke installaties vóór AREI
- Afwijkende beschikkingen voor de huishoudelijke installaties AREI
- Afwijkende beschikkingen voor de niet-huishoudelijke installaties vóór AREI
(deze die niet onder de codex van het welzijn op het werk vallen)
- Regels voor de niet-huishoudelijke installaties vóór AREI (deze die onder de
codex van het welzijn op het werk vallen)

Deel 9

- Regels en afwijkende beschikkingen voor de niet-huishoudelijke installaties
AREI
- Controlebezoek bij de verzwaring van de aansluiting van een wooneenheid
(installatie vóór AREI)
- Controlebezoek bij de verkoop van een wooneenheid (installatie vóór AREI)
- Vrij controlebezoek van een wooneenheid (installatie vóór AREI)
- Controlebezoek van de technische lokalen van een residentieel geheel of de
lokalen die voorbehouden zijn om er werken in uit te voeren (vroeger
genoemd huishoudelijke werkeenheid)
- Plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater in de niet-huishoudelijke
installaties
- Plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater in de huishoudelijke
installaties
- Inbreuken bij de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek
- Specifieke documenten (ondergrondse leidingen, uitwendige invloeden en
zonering)
- Toekenning BA4/BA5
- Werkzaamheden aan de elektrische installaties
- Signalisatie van de elektrische installaties
- Verbodsbepalingen in de elektrische installaties

6.3 Samenstelling van Boek 2:
Deel 1

Deel 2

Deel 3
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- Toepassingsgebied van het Boek (betrokken elektrische installaties en
elektrisch materieel en uitzonderingen)
- Doel van het Boek
- Algemene regels op de elektrische installaties en het elektrisch materieel
(conformiteit, uitvoering, …)
- Grenzen van de door het Boek betrokken installaties
Algemene termen opgenomen in het Boek en hun definities:
- elektrische installaties (algemeen en specifiek)
- aardverbindingssystemen
- grootheden en eenheden
- spanningen
- elektrische schokken
- aardingen
- elektrische stroombanen
- elektrische leidingen
- elektrisch materieel
- scheiding en besturing
- uitwendige invloeden
- werkzaamheden aan en controle van de elektrische installaties
- schema’s, plannen en documenten van de elektrische installaties
- Algemene uitvoering van een elektrische installatie
- Inhoud van de schema’s, plannen en documenten van een elektrische
installatie
- Algemene regels voor de voeding
- Aardverbindingssystemen (idem deel 2)
- Algemene regels op de uitvoering van een elektrische installatie (indeling,
onafhankelijkheid, …)
- Andere installaties (veiligheidsinstallaties, kritische installaties, …)

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7
Deel 8

Deel 9

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse
aanraking (middelen en regels in de ruimten)
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse
aanraking (aarding, actieve en passieve maatregelen, regels in de ruimten en
potentiaalverspreiding naar de laagspanning )
- Beschermingsmaatregelen tegen thermische invloeden (brandwonden, brand
en ATEX)
- Beschermingsmaatregelen tegen overstroom (overbelasting en kortsluiting)
- Beschermingsmaatregelen tegen overspanning
- Andere beschermingsmaatregelen (spanningsval, …)
- Algemene regels voor het elektrisch materieel (conformiteit, keuze, plaatsing,
gebruik, …)
- Regels voor de elektrische leidingen (conformiteit, keuze, plaatsingswijzen,
plaatsing, bescherming overstroom, spanningsval, …)
- Regels voor het meettoestel
- Regels voor de elektrische apparatuur (keuze, plaatsing, bediening, scheiding,
…)
- Regels voor de aardingen, beschermingsgeleiders en equipotentiale
verbindingen
- Erkenning van de keuringsorganismen
- Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname (nieuwe installatie en
wijziging/uitbreiding,
- Controlebezoek (ook bekend als het periodiek bezoek)
Regels voor de ATEX-ruimten
- Toepassingsgebied van de betrokken bestaande installaties
- Oplossing van de bestaande inbreuken en termijn van het controlebezoek
- Afwijkende beschikkingen voor de installaties vóór AREI (deze die niet onder de
codex van het welzijn op het werk vallen)
- Regels voor de installaties vóór AREI (deze die onder de codex van het welzijn
op het werk vallen)
- Regels en afwijkende beschikkingen voor de installaties AREI
- Controlebezoek van de installaties vóD ór AREI (deze die niet onder de codex van
het welzijn op het werk vallen)
- Plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater
- Routinebezoek
- Inbreuken bij de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek
- Specifieke documenten (ondergrondse leidingen, uitwendige invloeden en
zonering)
- Toekenning BA4/BA5
- Werkzaamheden aan de elektrische installaties
- Signalisatie van de elektrische installaties
- Verbodsbepalingen in de elektrische installaties

6.4 Samenstelling van Boek 3:
Deel 1
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- Toepassingsgebied van het Boek (betrokken elektrische installaties en
elektrisch materieel en uitzonderingen)
- Doel van het Boek
- Algemene regels op de elektrische installaties en het elektrisch materieel
(conformiteit, uitvoering, …)
- Grenzen van de door het Boek betrokken installaties

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6
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Algemene termen opgenomen in het Boek en hun definities:
- elektrische installaties (algemeen en specifiek)
- aardverbindingssystemen
- grootheden en eenheden
- spanningen
- elektrische schokken
- aardingen
- elektrische stroombanen
- elektrische leidingen
- elektrisch materieel
- scheiding en besturing
- uitwendige invloeden
- werkzaamheden en controle aan de elektrische installaties
- schema’s, plannen en documenten van de elektrische installaties
- Algemene uitvoering van een elektrische installatie
- Inhoud van de schema’s, plannen en documenten van een elektrische
installatie
- Algemene regels voor de voeding
- Aardverbindingssystemen (idem deel 2)
- Algemene regels op de uitvoering van een elektrische installatie (indeling,
onafhankelijkheid, …)
- Andere installaties (veiligheidsinstallaties, kritische installaties, …)
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse
aanraking (middelen en regels in de ruimten)
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse
aanraking (aarding, actieve en passieve maatregelen, regels in de ruimten,
zeer lage spanning en potentiaalverspreiding naar de laagspanning)
- Beschermingsmaatregelen tegen thermische invloeden (brandwonden, brand
en ATEX)
- Beschermingsmaatregelen tegen overstroom (overbelasting en kortsluiting)
- Beschermingsmaatregelen tegen overspanning
- Andere beschermingsmaatregelen (spanningsval, …)
- Algemene regels voor het elektrisch materieel (conformiteit, keuze, plaatsing,
gebruik, …)
- Regels voor de elektrische leidingen (conformiteit, keuze, plaatsingswijzen,
plaatsing, bescherming overstroom, spanningsval, aansluiting LS/ZLS met de
apparaten, …)
- Regels voor de elektrische apparatuur (keuze, plaatsing, bediening, scheiding,
gebruiksapparaat LS/ZLS, installatiematerieel LS/ZLS, meettoestel,…)
- Regels voor de aardingen, beschermingsgeleiders en equipotentiale
verbindingen
- Regels voor de veiligheidsinstallaties LS/ZLS (voor de veiligheid van de
personen)
- Regels voor de kritische installaties LS/ZLS (andere reden dan de veiligheid van
personen)
- Erkenning van de keuringsorganismen
- Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname (nieuwe installatie,
wijziging/uitbreiding, elektrische machines/toestellen LS/ZLS en verplaatsbare,
mobiele of tijdelijke installatie LS/ZLS)
- Controlebezoek (ook bekend als het periodiek bezoek)

Deel 7

Deel 8

Deel 9

- Regels voor de luchtlijnen
- Regels voor de ATEX-ruimten
- Regels voor de geleidende afgesloten ruimten
- Regels voor de industriële accumulatorbatterijen
- Toepassingsgebied van de betrokken bestaande installaties
- Oplossing van de bestaande inbreuken en termijn van het controlebezoek
- Regels voor de installaties vóór AREI
- Regels en afwijkende beschikkingen voor de installaties AREI
- Plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater
- Routinebezoek in de hoogspanningsinstallaties
- Inbreuken bij de gelijkvormigheidscontrole of het controlebezoek
- Specifieke documenten (ondergrondse leidingen, uitwendige invloeden en
zonering)
- Verklaring van een ongeval op een luchtlijn
- Toekenning BA4/BA5
- Werkzaamheden aan de elektrische installaties
- Signalisatie van de elektrische installaties
- Verbodsbepalingen in de elektrische installaties

7. Concordantie tussen het AREI en de drie Boeken:
De verschillende artikelen zijn in de Boeken overschreven. Er worden concordantietabellen (AREI →
Boeken / Boek → AREI) opgesteld. De concordantietabellen zijn beschikbaar op de website van de
Federale Overheidsdienst Economie.
8. Verschillen tussen het AREI en drie Boeken:
Er zijn wijzigingstabellen (AREI – Boeken) opgesteld. Deze tabellen vermelden de wijzigingen voor elk
Boek en de nieuwe delen die in de Boeken werden aangebracht. Deze tabellen zijn beschikbaar op de
website van de Federale Overheidsdienst Economie.
9. Hoe zit het met de installaties die vóór de datum voor inwerkingtreding van de drie Boeken
werden uitgevoerd?
De installaties zijn opgenomen in verschillende categorieën volgens de datum van hun ingebruikname:
Oude
huishoudelijke Ingebruikname
installatie of delen van een vóór 1 oktober
oude huishoudelijke installatie 1981 en zonder
belangrijke
wijziging
of
uitbreiding
sinds
deze datum

Boek 1 is alleen van toepassing:
- verzwaring van de aansluiting op het
distributienet voor een wooneenheid
- verkoop van een wooneenheid
- noodzakelijk controlebezoek
De delen 1 tot 9 zijn van toepassing.
Afwijkende beschikkingen: afdeling 8.2.1
(oud artikel 278)
Boek 1 is van toepassing.

Huishoudelijke installatie oud Ingebruikname
AREI
tussen 1 oktober
1981 en 31 mei Delen 1 tot 9 van toepassing bij een
2020
controlebezoek
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Oude
niet-huishoudelijke
installatie in de ruimten die
geen personeel tewerkstellen
dat onder artikel 2 van de wet
van 4 augustus 1996 van het
welzijn op het werk valt

Oude
niet-huishoudelijke
installatie in de ruimten die
personeel tewerkstellen dat
onder artikel 2 van de wet van
4 augustus 1996 van het
welzijn op het werk valt +
installaties voor transmissie
en distributie
Installatie oud AREI in de
ruimten die geen personeel
tewerkstellen
dat
onder
artikel 2 van de wet van 4
augustus 1996 van het welzijn
op het werk valt

Afwijkende beschikkingen: afdeling 8.2.2
(oud artikel 271bis)
Ingebruikname
De Boeken 1 en 2 zijn alleen van toepassing
vóór 1 oktober bij een noodzakelijk controlebezoek
1981 en zonder
belangrijke
Delen 1 tot 9 van toepassing bij een
wijziging
of controlebezoek
uitbreiding
sinds
deze datum
Afwijkende beschikkingen Boek 1:
onderafdeling 8.3.1.1
Afwijkende beschikkingen Boek 2:
onderafdeling 8.2.1.1
Ingebruikname
Codex van het welzijn op het werk (Boek 3
vóór 1 oktober titel 2)
1981 of 1 januari
1983

Ingebruikname
De Boeken 1 en 2 zijn van toepassing.
tussen 1 oktober
1981 en 31 mei Delen 1 tot 9 van toepassing bij een
2020
controlebezoek
Afwijkende beschikkingen Boek 1: afdeling
8.3.2
Afwijkende beschikkingen Boek 2: afdeling
8.2.2
De Boeken 1, 2 en 3 zijn van toepassing.

Ingebruikname
tussen 1 oktober
1981 of 1 januari Delen 1 tot 9 van toepassing bij een
1983 en 31 mei controlebezoek
2020
Afwijkende beschikkingen Boek 1: afdeling
8.3.2
Afwijkende beschikkingen Boek 2: afdeling
8.2.2
Afwijkende beschikkingen Boek 3: afdeling
8.2.2
Belangrijke
wijziging
of Ingebruikname
De Boeken 1, 2 en 3 zijn van toepassing.
uitbreiding uitgevoerd op een tussen 1 oktober
bestaande installatie
1981 of 1 januari Delen 1 tot 9 van toepassing bij een
1983 en 31 mei controlebezoek
2020
Huishoudelijke installatie:
Afwijkende beschikkingen Boek 1: afdeling
8.2.2 (oud artikel 271bis)
Installatie oud AREI in de
ruimten
die
personeel
tewerkstellen
dat
onder
artikel 2 van de wet van 4
augustus 1996 van het welzijn
op het werk valt + installaties
voor transmissie en distributie
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Niet-huishoudelijke installatie:
Afwijkende beschikkingen Boek 1: afdeling
8.3.2
Afwijkende beschikkingen Boek 2: afdeling
8.2.2
Afwijkende beschikkingen Boek 3: afdeling
8.2.2
Nieuwe installatie, wijziging Uitvoering
De Boeken 1, 2 en 3 zijn ambtshalve van
en uitbreiding
aangevangen vóór toepassing.
1 juni 2020 en
ingebruikname na Delen 1 tot 9 van toepassing, met
31 mei 2020
uitzondering van deel 8 bij een
gelijkvormigheidscontrole
of
een
controlebezoek
Voor de installaties of belangrijke wijzigingen en uitbreidingen die vóór 1 juni 2020 werden uitgevoerd
en waarvoor het oud reglement (AREI) van toepassing was, blijven de op het laatste verslag vermelde
inbreuken van toepassing en het volgend controlebezoek moet gebeuren binnen de op het laatste
controleverslag ingeschreven termijn.
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