
FOD ECONOMIE, K.M.O., 
MIDDENSTAND EN ENERGIE 

OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN 

1    VERS.01 

BOEK 1 (vers. 04) BOEK 2 (vers. 03) BOEK 3 (vers. 04) 
1. Aanpassing terminologie – Herschrijving tekst:

• boek 1: smeltveiligheid (smeltzekering),
smeltveiligheden (smeltzekeringen)

• boek 1: voornoemde (voormelde)

• boek 1: grensspanning (spanningsgrens),
grensspanningen (spanningsgrenzen)

• boek 1: gans(e) (heel/hele)

• boek 1: automatische schakelaar(s) 
(vermogensschakelaar(s) 

• boek 1: geleidende afgesloten ruimte(n)
(enge geleidende ruimte(n))

• boek 1: beschermingsinrichting(en) voor
aansluiting (beschermingsinrichting(en) tegen
overstroom van de distributienetbeheerder

• hoofdstuk 2.5. negende alinea: baar (staaf)

• afdeling 2.10.11. tabel 2.15. 4de rij:
ouderlingen (ouderen)

• onderafdeling 4.2.1.2. tweede alinea 
wooneenheden: (huishoudelijke installaties) 

• onderafdeling 4.2.2.5. punt a 13de streepje en
titel punt n: mazoutbrander
(stookoliebrander)

• onderafdeling 4.2.3.2. achtste alinea:
stopcontacten (contactdozen)

• onderafdeling 4.2.3.4. punt c2 vierde alinea
2de streepje: ruimten (installaties)

• onderafdeling 4.2.4.1. punt a tweede en
derde alinea: tekst

1. Aanpassing terminologie – Herschrijving tekst:

• boek 2: smeltveiligheid (smeltzekering),
smeltveiligheden (smeltzekeringen)

• boek 2: voornoemde (voormelde)

• boek 2: grensspanning (spanningsgrens),
grensspanningen (spanningsgrenzen)

• boek 2: ganse (hele)

• boek 2: automatische schakelaar(s) 
(vermogensschakelaar(s) 

• boek 2: geleidende afgesloten ruimten (enge
geleidende ruimten)

• afdeling 2.10.11. tabel 2.15. vierde rij:
ouderlingen (ouderen)

• onderafdeling 4.3.3.4. punt b derde alinea
punt 3 1ste streepje: stopcontacten
(contactdozen)

• onderafdeling 4.3.3.7. punt a tabel 4.6. 2de rij:
tekst

1. Aanpassing terminologie – Herschrijving tekst:

• boek 3: smeltveiligheid (smeltzekering),
smeltveiligheden (smeltzekeringen)

• boek 3: voornoemde (voormelde)

• boek 3: grensspanning (spanningsgrens),
grensspanningen (spanningsgrenzen)

• boek 3: ganse (hele)

• boek 3: automatische schakelaar(s) 
(vermogensschakelaar(s)) 

• boek 3: geleidende afgesloten ruimten (enge
geleidende ruimten)

• afdeling 2.10.11. tabel 2.15 4de lijn:
ouderlingen (ouderen)

• onderafdeling 4.2.3.2. vijfde alinea 2de

streepje: stopcontacten (contactdozen)

• onderafdeling 4.2.3.4. punt c2 vierde alinea:
niet-huishoudelijke ruimten (niet-
huishoudelijke installaties)

• onderafdeling 4.3.3.4. punt b derde alinea
punt 3 1ste streepje: stopcontacten
(contactdozen)

• onderafdeling 4.3.3.7. punt a tabel 4.9. 2de rij:
tekst

• onderafdeling 5.2.1.1. punt b tabel 5.1.: 1 en
0,75 (0,75)

• onderafdeling 5.2.6.2. punt c derde alinea 1ste

streepje: stopcontactdozen (contactdozen)
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• onderafdeling 4.2.4.4. titel en eerste alinea: 

ruimten (installaties) 

• onderafdeling 4.3.3.4. punt b derde alinea 
punt 3 1ste streepje: stopcontacten 
(contactdozen)  

• onderafdeling 4.3.3.7. punt a tabel 4.10 2de rij: 
tekst  

• onderafdeling 4.4.4.2.: van elektrische 
installaties van huishoudelijke ruimten (van 
huishoudelijke installaties)  

• onderafdeling 4.4.4.2.: van de geleiders (van 
de actieve geleiders) 

• onderafdeling 5.2.1.2. tabel 5.1.: 1 en 0,75 
(0,75)  

• onderafdeling 5.2.6.2. punt c derde alinea 1ste 
streepje: stopcontacten (contactdozen) 

• onderafdeling 5.2.9.6. vierde alinea: 
stopcontacten (contactdozen) 

• onderafdeling 5.2.9.12. punt a eerste en 
tweede alinea: ruimten (installaties) 

• onderafdeling 5.9.2.13. punt a: ruimten 
(installaties) 

• onderafdeling 5.2.9.13. punten b1 en c1: 
regulatie (regeling) 

• onderafdeling 5.2.9.13. punten b2 en c2: 
lokalen (installaties) 

• onderafdeling 5.2.9.13. punt b14: tekst 

• onderafdeling 5.2.9.13. punt c4 : groter is dan 
lager of gelijk aan (hoger is dan) 

• onderafdeling 5.2.10.4 punt d vierde alinea: 
stopcontacten (contactdozen) 

• onderafdeling 5.3.3.5. titel en eerste alinea: 
stopcontacten (contactdozen) 

• onderafdeling 5.3.3.6. punt a vierde alinea 6de 
streepje: resettijd (hersteltijd (resettijd)) 

• onderafdeling 5.3.5.2. titel: stopcontacten 
(contactdozen):  

• onderafdeling 5.3.5.3. punt f: 
differentieelstroombeschermingsinrichting 
en gevaar van gelijkstroomcomponenten 
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• onderafdeling 5.3.3.4. titel en eerste alinea: 

stopcontacten (contactdozen) 

• onderafdeling 5.3.3.5. punt a vierde alinea 8ste 
streepje: tekst 

• onderafdeling 5.3.3.5. punt a vierde alinea 6de 
streepje: resettijd (hersteltijd (resettijd)) 

• onderafdeling 5.3.4.2. punt g tweede alinea: 
in de huishoudelijke lokalen en in deze (in de 
huishoudelijke installaties en in de ruimten) 

• onderafdeling 5.3.4.2. punt h2 6de streepje: 
resetsysteem (herstelsysteem (resetsysteem) 

• onderafdeling 5.3.5.1. punt b tweede alinea: 
in elektrische installaties van huishoudelijke 
ruimten (in huishoudelijke installaties) 

• onderafdeling 5.3.5.2. titel: stopcontacten 
(contactdozen) 

• onderafdeling 5.3.5.2. punt a titel: 
ingebruikname van stopcontacten (uitvoering 
van contactdozen) 

• onderafdeling 5.3.5.3. punt f: 
differentieelstroombeschermingsinrichting 
en gevaar van gelijkstroomcomponenten 

• onderafdeling 5.3.5.5. punt a eerste alinea: 
tekst 

• onderafdeling 5.3.5.5. punt e tweede alinea: 
tekst 

• onderafdeling 5.3.6.1.: op elektrische 
installaties ondergebracht in huishoudelijke 
ruimten (op huishoudelijke installaties) 



FOD ECONOMIE, K.M., MIDDEN-
STAND EN ENERGIE 

OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN 

4    VERS.01 

BOEK 1 (vers. 04) BOEK 2 (vers. 03) BOEK 3 (vers. 04) 
• onderafdeling 5.4.2.1. points b2 2b, b4 et c2

4°: baren, aardingsbaren (staven,
aardingsstaven)

• onderafdeling 5.4.2.1. punt b1.2.: moet
bestaan (is vervaardigd)

• onderafdeling 5.4.2.1. punt b1.4: tekst

• onderafdeling 5.4.2.1. punt b1.5: tekst

• onderafdeling 5.4.2.1. punt b5: tekst

• onderafdeling 5.4.2.1. punt b6: tekst

• onderafdeling 5.4.2.1. punt b8: tekst

• onderafdeling 5.4.2.1. punt c1: tekst

• onderafdeling 5.4.3.6. derde alinea: ruimten
(installaties)

• onderafdeling 6.4.6.4. punt b4 tweede alinea:
stopcontactdozen (contactdozen)

• onderafdeling 6.5.7.2. punt b4 tweede alinea
punt f: stopcontactdozen (contactdozen)

• onderafdeling 7.1.4.3. tabel 7.2. 4de kolom: LS-
stopcontacten (LS-contactdozen)

• onderafdeling 8.3.1.1. tweede alinea punt 3
1°: lichtbogen (vlambogen)

• afdeling 8.4.1. derde alinea, onderafdeling
8.4.2.3. eerste alinea, afdeling 8.4.3. tweede
alinea, afdeling 8.4.4. derde alinea: de
minister die energie zijn bevoegdheid heeft
(de minister bevoegd voor energie)

• onderafdeling 8.4.2.2. punt d eerste alinea 2de

streepje 1ste streepje: stopcontacten
(contactdozen)
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• afdeling 9.1.6. vijfde alinea: ruimten

(installaties)

2. Aanpassing voorschrift:

• onderafdeling 2.2.1.1.: definitie 
huishoudelijke installatie

• hoofdstuk 2.13.: grafische symbolen
(eendraadsschema en situatieplan van een
huishoudelijke installatie)

• onderafdeling 3.1.2.1. punt a: schema’s,
plannen en documenten van een
huishoudelijke installatie

• onderafdeling 3.1.2.1. punt e: schema’s,
plannen en documenten voor 
gemeenschappelijke delen van een 
residentieel geheel 

• onderafdeling 3.1.2.2. punt a: aanduiding van
bronnen op het eendraadsschema van een
huishoudelijke installatie

• onderafdeling 3.1.2.3. punt a: aanduiding van
bronnen op het situatieplan van een
huishoudelijke installatie

• onderafdeling 3.1.3.3. punt c: markering van
schakel- en verdeelborden voor 
gemeenschappelijke delen van een 
residentieel geheel 

2. Aanpassing voorschrift:

• afdeling 7.1.1. derde alinea: 
toepassingsgebied hoofdstuk 7.1.

2. Aanpassing voorschrift:

• onderafdeling 5.3.5.5. punt i:
beschermingsinrichting tegen overstroom van
de distributienetbeheerder bij
laagspanningsaansluitingen
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• onderafdeling 4.2.3.2. derde alinea: 

aardverbinding voor gemeenschappelijke 
delen van een residentieel geheel 

• onderafdeling 4.2.3.4. punt c2 tweede alinea: 
verbod vertragingstijd van de 
beschermingsinrichtingen (TT-netsysteem) 

• onderafdeling 4.2.3.4. punt c2 vierde alinea 
1ste streepje: waarde DSI en aardverbinding 
van toepassing op gemeenschappelijke delen 
van een residentieel geheel 

• onderafdeling 4.2.4.3. punt a: bescherming 
tegen elektrische schokken bij 
onrechtstreekse aanraking in huishoudelijke 
installaties 

• onderafdeling 4.2.4.4. punt e: bescherming 
tegen elektrische schokken bij 
onrechtstreekse aanraking in 
gemeenschappelijke delen van een 
residentieel geheel 

• onderafdeling 4.3.3.5. punt c tweede alinea: 
verbod TN-C-netsysteem in 
gemeenschappelijke delen van een 
residentieel geheel 

• onderafdeling 4.4.1.5. vierde alinea en tabel 
4.11.: 0,5 en 0,75 mm² 

• onderafdeling 5.2.9.15. punt b eerste alinea 
4de streepje: toelating plaatsing op isolatoren 
in ZLS in huishoudelijke installaties 
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• onderafdeling 5.3.5.1. punt a derde alinea: 

beschouwing van het NBN geregistreerde 
norm (borden van huishoudelijke installaties) 

• onderafdeling 5.3.5.1. punt c eerste alinea: 
toegankelijkheid van de schakel- en 
verdeelborden in huishoudelijke installaties 

• onderafdeling 5.3.5.2. punt b: specifieke 
regels voor huishoudelijke installaties 
(contactdoos en verlichting) 

• onderafdeling 5.3.5.3. punt a tweede alinea: 
keuze van 
differentieelstroombeschermingsinrichtingen 
in huishoudelijke installaties 

• onderafdeling 5.3.5.5. punt a tweede alinea: 
beschouwing van het NBN geregistreerde 
norm (kalibreerelementen van de 
beschermingsinrichtingen in huishoudelijke 
installaties) 

• onderafdeling 5.3.5.5. punt e derde alinea 4de 
streepje: beschouwing van het NBN 
geregistreerde norm (markering DSI in 
huishoudelijke installaties) 

• onderafdeling 5.3.5.5. punt j: 
beschermingsinrichting tegen overstroom van 
de distributienetbeheerder bij 
laagspanningsaansluitingen 

• onderafdeling 5.4.2.1. punt b3: minimale 
lengte voor horizontaal in de grond 
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ingegraven metalen geleiders 
(aardverbinding in huishoudelijke installaties) 

• onderafdeling 5.4.2.1. punt b7: minimale 
lengte voor verticaal in de grond ingegraven 
metalen geleiders (aardverbinding in 
huishoudelijke installaties) 

• onderafdeling 6.5.7.2. punt b5: afwijkingen 
van afdeling 6.5.8. van toepassing 

• afdeling 6.5.8.: afwijkingen van toepassing op 
huishoudelijke en niet-huishoudelijke 
installaties uitgevoerd vanaf 1.06.2020 bij het 
controlebezoek 

• afdeling 7.102.1. derde alinea: 
toepassingsgebied hoofdstuk 7.102.1. 

• hoofdstuk 8.2. : afwijkingen van toepassing op 
huishoudelijke installaties uitgevoerd vóór 
1.06.2020 

 

Verwijdering tekst: 
 

• onderafdeling 2.2.1.1.: definities installatie-
eenheid, huishoudelijke ruimte en niet-
huishoudelijke ruimte 

• onderafdeling 5.3.5.2. punt a vijfde alinea: 
tekst betreffende de installatie van 
wandcontactdozen met aansluiting aan 
achterzijde 

• afdeling 6.3.7. punt c 4de streepje punt 1: “: 
wooneenheid (huis, appartement, andere…), 

Verwijdering tekst: 
 

• afdeling 6.3.7. punt c 4de streepje punt 1: “: 
wooneenheid (huis, appartement, andere…), 
huishoudelijke werkeenheid, 
gemeenschappelijke delen van een 
residentiële eenheid” 

 

Verwijdering tekst: 
 

• afdeling 6.3.7. punt c 4de streepje punt 1: “: 
wooneenheid (huis, appartement, andere…), 
huishoudelijke werkeenheid, 
gemeenschappelijke delen van een 
residentiële eenheid” 
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gemeenschappelijke delen van een 
residentiële geheel” 

• onderafdeling 6.4.6.4. punt b1 punt f: “:
wooneenheid (huis of appartement) of
gemeenschappelijke delen van een
residentieel geheel”

• onderafdeling 6.5.7.2. punt b1 punt d: “:
wooneenheid (huis of appartement) of
gemeenschappelijke delen van een
residentieel geheel”

• onderafdeling 8.3.1.1.: 1ste alinea (bedoelde
lokalen)

• onderafdeling 8.3.2.2. punt 4: 1ste alinea
(bedoelde lokalen)

• afdeling 8.4.3. eerste alinea: “van een
wooneenheid of gemeenschappelijke delen
van een residentieel geheel”

• afdeling 8.4.4.: 1ste alinea (bedoelde lokalen)


