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De elektriciteit, die wij uit het stopcontact halen, 

kan moeilijk in grote hoeveelheden opgeslagen worden. 

Als een verbruiker elektriciteit vraagt, moet die onmiddellijk

beschikbaar zijn. 

AC DC

Vraag en aanbod moeten ten allen tijde in evenwicht zijn.

Meer nog: er moet altijd een reserve-opwek-capaciteit 

beschikbaar staan.



Watt  vermogen Wh Wattuur verbruik

W                                             Wh
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1.000 Watt 1 uur 1.000 Wattuur

1 KiloWattuur

1 KW 1 KWh

Aansluiting van een residentiële woning 40 Amp x 230 V = 9.200 Watt

Jaarlijks verbruik van een gezin                                            3.500 KWh



1 TWh = 1.000 GWh = 1.000.000 MWh = 1.000.000.000 KWh
Tera                          Giga                                         Mega                                              Kilo

Totaal elektriciteitsverbruik in België ( TWh) 

van 1990 tot 2013
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Elektriciteitsverbruik in België ( TWh) 

per sector
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De geïnstalleerde productiecapaciteit
in 2013 ( 20.860 MW)



8

Totale netto elektriciteitsproductie in België

in 2013 ( 78 TWh)
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Duurzame Elektriciteitsproductie in België  in 2013 ( TWh)
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Totale import, export en netto import in België

(TWh)
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Wat is er aan de hand ?

OORZAAK : onverwachte sluiting van drie kerncentrales  
( Doel 3 en Tihange 2 uit veiligheid en Doel 4 om technische reden) 

WINTER : lage temperaturen, minder aantal uren zon, minder invoer mogelijk     
we verbruiken meer E  minder bevoorrading  mogelijk onbalans  black out

ELIA, de Belgische transmissienet-beheerder, identificeerde risico op elektriciteitstekort
in de loop van de winter 2014-2015

Dit risico wordt aangepakt door de verantwoordelijke actoren voor de 
elektriciteitsvoorziening : Staatssecretaris voor Energie, de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, alsook Elia.
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België heeft momenteel een productiecapaciteit van 10.746 MW 

Dat terwijl de consumptiepiek 13.470 MW vergt. 

Het Elia net kan maximaal 3.500 MW invoeren

http://www.elia.be/nl/grid-data/Belasting-en-belastingsvoorspellingen/verbruik-voorspellingen-belasting
http://www.elia.be/nl/grid-data/Belasting-en-belastingsvoorspellingen/verbruik-voorspellingen-belasting


Ministerieel Besluit van 3 juni 2005

• Elia kan, op vraag van de Staatssecretaris voor Energie en van de Minister van Economie, 
desgevallend het afschakelplan activeren. 

• Dit plan omvat 6 lagen die elk overeenstemmen met een verbruik van 500 MW. Elke laag bestaat uit 
een aantal zones die geografisch verspreid zijn op het hele Belgische grondgebied. 

• Deze gecontroleerde onderbrekingen zouden moeten plaatsvinden op het moment dat het verbruik 
het hoogst is, dit wil zeggen, vooral tussen 17 en 21 uur.
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Afschakelplan: wettelijke context 

Ministerieel besluit (M.B. 03-06-2005) 

Afschakelplan (§2.3.1 en §2.4.1): 
Rekening houdende met de technische middelen waarover de netbeheerders 

beschikken, wordt de lijst van prioritaire afnemers als volgt vastgesteld, in 

stijgende volgorde van belang: 

1.Afschakelen van contractueel afschakelbaar vermogen 

2.Stopzetting van exporten vanuit de regelzone (= curtailing) 

3.Afschakelen van de injecties in rurale netten 

4.Afschakelen van de bevoorrading van industriële productieprocessen 

rechtsreeks aangesloten op het transmissienet 

5.Afschakelen van de injecties in stedelijke netten 

6.Bevoorrading van industrie met als doel de industriële installaties te 

beschermen. (gevoelige industrie) 

7.Hospitalen, hulpdiensten, openbaar vervoer, vitale communicatiecentra 

8.Hulpdiensten van productie-centrales, hoogspa 



Het afschakelplan
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Aantal af te schakelen distributiecabines in 
Essen
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Afschakeling ( load shedding)
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https://www.youtube.com/watch?v=aRwObL_DktM&index=1&list=UUTB310tD0p7ggvYq-KppF-g
https://www.youtube.com/watch?v=aRwObL_DktM&index=1&list=UUTB310tD0p7ggvYq-KppF-g


Als er werkelijk afgeschakeld wordt 

De vaste telefonie zal niet meer werken, net als de mobiele telefonie die stapsgewijs zal uitvallen

De verlichting zal ook niet werken

Elektrische apparatuur zoals frigo’s, diepvriezers, televisie, computers,… zullen niet functioneren

Alarm en beveiligingsappatuur zullen niet meer werken

Het opladen van elektrische apparatuur zal onmogelijk zijn

Verwarmingsketels vallen uit

Liften en automatische garagepoorten zullen niet werken;

Pompinstallaties om overstromingen te vermijden, zullen uitvallen

Verminderde druk op het leidingwater

Personen die vastzitten in liften, achter gesloten deuren, verkeersongevallen en opstoppingen door het uitvallen

van de verkeersinfrastructuur, het automatisch sluiten van slagbomen,…

een overbelasting van de hulpcentrales 100 en 112

Tankstations zullen niet werken in de betrokken regio

Slagbomen van treinoverwegen worden uit veiligheid gesloten

Straatverlichting, verkeerslichten, etc. zullen uitvallen

Trein-, tram- en metroverkeer kan stranden

Het telefonienetwerk en de hulpcentrales 100 en 112 kunnen overbelast geraken

Geldautomaten zullen niet werken
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Schade: wie gaat dat betalen?
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Het is helemaal niet duidelijk wie er

aansprakelijk zal zijn als burgers of

bedrijven schade lijden door een

eventuele stroomonderbreking komende

winter. Alle betrokken partijen wijzen de

verantwoordelijkheid van zich af. Het

antwoord op de vraag kan een hele

juridische discussie worden.
OM EEN VOLLEDIGE BLACK-OUT OP HET STROOMNET TE

VERMIJDEN, IS EEN AFSCHAKELPLAN OPGESTELD WAARBIJ

VERSCHILLENDE ZONES EN SCHIJVEN IN ONS LAND EEN

VOOR EEN ZONDER STROOM KUNNEN WORDEN GEZET.

NETBEHEERDER ELIA, DIE HET AFSCHAKELPLAN

OPSTELDE, IS NAAR EIGEN ZEGGEN ALLEEN

VERANTWOORDELIJK VOOR HET EVENWICHT OP HET

ELEKTRICITEITSNET EN NIET VOOR DE LEVERING VAN

STROOM. STAATSSECRETARIS VOOR ENERGIE CATHERINE

FONCK (CDH) VERWIJST NAAR HET CONTRACT TUSSEN

KLANT EN LEVERANCIERS, MAAR OOK DIE KUNNEN NIET

ZOMAAR VERANTWOORDELIJK GESTELD WORDEN VOOR

EVENTUELE SCHADE, KLINKT HET.

"DE LEVERANCIERS EN KLANTEN ONDERGAAN DE

BESLISSING VAN DE OVERHEID OM HET AFSCHAKELPLAN

TE ACTIVEREN", ZEI JOHN PEUTEMAN VAN FEBEG, DE

FEDERATIE VAN DE BELGISCHE ELEKTRICITEITS- EN

GASBEDRIJVEN, GISTEREN TIJDENS EEN HOORZITTING IN

DE KAMERCOMMISSIES BEDRIJFSLEVEN EN

BINNENLANDSE ZAKEN. "WIE DE SCHADE MOET

VERGOEDEN, KAN EEN JURIDISCHE DISCUSSIE WORDEN

WAARBIJ WORDT GEKEKEN NAAR WELKE VERPLICHTINGEN

WELKE PARTIJ HEEFT GENOMEN."



Het Bestuur van Bedess inspireert…………

23

Afschakelplan Meubelfabriek Theuns.pdf
Afschakelplan Meubelfabriek Theuns.pdf
Afschakelplan Van den Berg Houthandel en Interieur.pdf
Afschakelplan Van den Berg Houthandel en Interieur.pdf
Afschakelplan ACD.pdf
Afschakelplan ACD.pdf
Afschakelplan Verwater.pdf
Afschakelplan Verwater.pdf
Afschakelplan residentieel.pdf
Afschakelplan residentieel.pdf
http://www.essen.be/
http://www.essen.be/


Nuttige links en infopunten
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Praktische tips voor gezinnen

http://offon.be/nl/ik-zoek-info
http://offon.be/nl/ik-zoek-info
http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/kans_elektriciteitsschaarste/#.VGJvg010zIV
http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/kans_elektriciteitsschaarste/#.VGJvg010zIV
http://offon.be/nl/ik-zoek-info/de-stroomindicator
http://offon.be/nl/ik-zoek-info/de-stroomindicator
https://itunes.apple.com/be/app/elia-4cast/id929925182?ls=1&mt=8&l=nl
https://itunes.apple.com/be/app/elia-4cast/id929925182?ls=1&mt=8&l=nl
http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/ik_beperk_mijn_verbruik/tips_gezinnen/#.VGJ_7E10zIU
http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/ik_beperk_mijn_verbruik/tips_gezinnen/#.VGJ_7E10zIU


Vòòr een aangekondigde 
stroomonderbreking
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Als je vooraf geïnformeerd wordt over een stroomonderbreking : 

- schakel je elektrische toestellen uit; 

- laad je gsm op (buiten de piekuren). Denk eraan dat het mobiele netwerk 

kan verstoord zijn bij een stroomonderbreking en dat ook een vaste telefoon 

kan aangesloten zijn op een modem met stroomvoorziening; 

- verwittig je buren en kwetsbare naasten en vraag hen om dezelfde 

voorzorgen te nemen. 



TIJDENS een stroomonderbreking
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Enkele tips bij een langdurige stroomonderbreking: 

- schakel je elektrische toestellen uit en trek de kabels uit het stopcontact 

van stroomgevoelige apparaten (zoals TV, computer, …); hou een 

lichtschakelaar ingeschakeld zodat je merkt wanneer de stroom is hersteld ; 

- sluit ramen en deuren om de binnentemperatuur te behouden ; 

- luister naar de media (via een radio op batterijen, een opwindbare radio of 

de autoradio) om op de hoogte te blijven van de situatie en de 

aanbevelingen van de overheden; 

- indien iemand uit uw omgeving hulpbehoevend is, neem er dan contact 

mee op; 

- verkies zaklampen boven kaarsen (of gebruik theelichtjes en plaats die op 

een onbrandbaar oppervlak) Laat brandende kaarsen niet onbewaakt 

achter; 

- vermijd om je koelkast en diepvriezer onnodig te openen om de lage 

temperatuur zo lang mogelijk te behouden. 

- vermijd te bellen zodat het netwerk niet overbelast wordt. Bel in geval van 

nood 112. 

- vermijd je gsm te gebruiken. Moet je toch contact nemen, stuur dan best 

een sms. 



NA een stroomonderbreking
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Wanneer de stroom hersteld is : 

- zet niet al je elektrische toestellen op hetzelfde moment aan; laat het 

stroomcircuit de tijd om zich te stabiliseren; 

- controleer de toestand van het voedsel in de koelkast en de diepvriezer op 

tekenen van bederf. Bij twijfel: gooi het weg, je gezondheid is belangrijker. 

Ter info: als de deur van een diepvriezer dicht gebleven is, dan kan het 

voedsel gedurende 24 of zelfs 36 uur bevroren blijven, al naargelang de 

temperatuur. 



Uitstap uit kernenergie als opwekker. 
Een nadenkertje……………….
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Vragen?


