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Ontvanger 

Ter attentie van de technisch verantwoordelijke 
 

 

Uw bericht Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage 

  Nota nr.04bis aan de 

erkende organismen – AREI 

 

Intrekking van nota 4 betreffende de voorlopige toelating van het gebruik van solarkabels F1, Eca of Dca – 

afdeling 4.3.3. Boeken 1 en 3 : maatregelen tegen brand 

De Algemene Directie Energie had op 1 juni 2020 het gebruik van solarkabels F1, Eca of Dca bij een plaatsing 
in laag of in bundel toegestaan. Deze beslissing werd genomen als gevolg van de onbeschikbaarheid op de 
markt van de kabels F2 of Cca. Deze toelating werd onderworpen aan een traceerbaarheid bij de plaatsing door 
de installateur en door het erkend organisme bij de controle en aan technische voorwaarden voor de plaatsing 
in laag of in bundel. 

In afwachting van de beschikbaarheid op de markt van solarkabels die aan de eisen van afdeling 4.3.3. van de 
Boeken 1 en 3 betreffende de brandreactie voor een plaatsing in laag of in bundel konden beantwoorden, had 
de Algemene Directie Energie deze toelating als overgangsmaatregel genomen in het kader van het nieuw 
Algemeen Reglement op de elektrische installaties: 

“Gezien het huidige gebrek aan leveranciers op de Belgische markt van solarkabels met het kenmerk ten minste F2 of 

de klasse ten minste Cca, wordt deze maatregel toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 juni 2020, onder 

voorbehoud van de intrekking van deze maatregel door de Algemene Directie Energie met toepassing van een 

overgangsperiode van zes maanden.” 

De Algemene Directie Energie werd geïnformeerd over de beschikbaarheid op de markt van solarkabels die de 

Europese primaire en secundaire brandreactieklasse (CPR-verordening) hebben zoals geëist door afdeling 4.3.3. 

van de Boeken 1 en 3 voor een plaatsing in bundel of in laag. Bij een plaasting in laag of in bundel is het nu dus 

mogelijk om aan de eisen van onderafdeling 4.3.3.4. punt b van de Boeken 1 en 3 te beantwoorden, door middel 

van een kabel met de mimimum klasse Cca a1 s1. Daarom heeft de Algemene Directie Energie verschillende 

federaties (installateurs, erkende organismen, …) en het Vast Elektrotechnisch Comité raadgepleegd 

betreffende het behouden van nota 4. 

Na deze raadpleging werd er besloten  nota 4 in te trekken. Deze nota blijft alleen van toepassing op elke 

installatie waarvoor het begin van de uitvoering van de werken ter plaatse vóór 31 maart 2021 zal worden 

gestart en waarvoor de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname vóór 31 december 2021 zal worden 

uitgevoerd. Onder het begin van de uitvoering van de werken ter plaatse wordt verstaan: de opstart van de 

werf op de plaats van de betrokken installatie. 

 

In het kader van de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname werden volgende richtlijnen vastgesteld: 

1° het bepalen of het opzoeken van de aanvangsdatum van de uitvoering van de werken ter plaatse is niet de 

taak van de erkende organismen. 
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