Elektriciteitsschaarste?
Hoe is dit mogelijk?
Wat kan ik doen?

Anticiperen op een noodtoestand:
identificeer de risico’s en neem je
voorzorgen

We kunnen op voorhand een elektriciteitsschaarste
zien aankomen, en reageren met een duidelijke
procedure om de vraag naar elektriciteit en het
beschikbare aanbod op elkaar af te stemmen.

In geval van elektriciteitsschaarste kunnen
bepaalde gemeenten, verspreid over heel België,
zonder stroom worden gezet om een algemene
‘black-out’ te voorkomen.

Bij te lage productie en bij langdurig koud, windstil
weer bestaat immers het risico dat er tijdens de
avondpiek onvoldoende elektriciteit beschikbaar is.
Dit risico is reëel tijdens de winter 2014-2015.

Ook al duurt zo’n stroomonderbreking maar enkele
uren (in principe tussen 17 en 20 uur), ze houdt een
aantal ongemakken in, zoals:

Als er een situatie van elektriciteitsschaarste op
komst is, kan de federale regering maatregelen
nemen om het elektriciteitsverbruik te verminderen
door:

> de storing van het telefoonnetwerk;
> het uitvallen van verlichting;
> het uitvallen van elektrische toestellen
(koelkasten, diepvriezers, elektrische fornuizen,
tv’s, computers, internetrouters,… );
> de afsluiting van verwarmingsketels en
circulatiepompen;
> pannes met liften, automatische deuren en
poorten (bv. garage);
> de stopzetting van bepaalde pompinstallaties;
> het afnemen van waterdruk bij bv. kraantjeswater;
> de buitendienststelling van geldautomaten;

> de bevolking en de ondernemingen aan te sporen
om elektriciteit te besparen;
> het doven van de verlichting op snelwegen,
het afschaffen van treinen, het sluiten van
administraties, het dimmen van lichtreclames, enz.
Indien de elektriciteitsbevoorrading in uiterste nood
toch moet afgeschakeld worden, wordt de bevolking
hiervan op voorhand verwittigd.

Wat kan ik zelf doen?

> verkeersproblemen;

> Bezuinig op uw elektriciteitsverbruik. Zo kunnen
we samen een afschakeling vermijden!

> de stillegging van treinen, trams, metro’s;

> Bereid u voor op een mogelijke afschakeling!

> de buitenwerkingstelling van tankstations.

Om hierop te anticiperen, neemt u
best de nodige voorzorgen!
> Informeer u over de risico’s in uw streek;
> Bereid persoonlijke noodplannen en -uitrusting
voor.

In deze brochure vindt u enkele tips. Nog vragen?
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Risico’s verbonden
aan een lange
stroomonderbreking

Deze winter is de kans op
elektriciteitsschaarste reëel…
Als slimme elektriciteitsverbruikers,
kunnen we er samen
iets aan doen!

Wat kan ik
op voorhand
doen?

Wat kan ik
tijdens de afschakeling
doen?

Wat kan ik
na een afschakeling
doen?

Beperk het risico op
elektriciteitsschaarste, spring
spaarzaam om met elektriciteit!

Enkele tips om de stroomonderbreking
het hoofd te bieden

Wanneer er weer stroom is, vermijd
dan elk risico op een nieuwe
onderbreking!

> doof onnodige verlichting;
> zet de thermostaten lager;
> schakel elektrische toestellen in
sluimerstand uit;
> gebruik uw strijkijzer, wasmachine, droogkast,
elektrisch kookfornuis, microgolf, vaatmachine,
stofzuiger, ... enkel wanneer het nodig is en bij
voorkeur na 22 uur;
> bewaar een zak met ijsblokjes in de diepvriezer, ter
controle van het voedsel na
de stroomonderbreking;
> spoor uw vrienden aan om hetzelfde te doen.

Als er een langdurige
stroomonderbreking wordt voorzien …

> schakel gevoelige elektrische toestellen (tv,
pc, …) uit om schade te voorkomen door een
stroomstoot bij het heropstarten;
> zet om dezelfde reden de thermostaat van uw
centrale verwarmingsketel zo laag mogelijk;
> beperk uw verplaatsingen met de wagen;
> volg het nieuws (via een radio op batterijen of de
autoradio);
> gebruik zaklampen in plaats van kaarsen;
> zet kaarsen in een kaarsenhouder en plaats
die op een vuurvast oppervlak. Laat ze nooit
onbewaakt achter en doof ze voor u naar bed
gaat;
> laat uw koelkast of diepvriezer niet onnodig
openstaan;
> telefoneer enkel wanneer het echt nodig is,
gebruik bij voorkeur sms;

> laad uw gsm op (maar denk eraan dat de mobiele
en vaste telefoonnetwerken verstoord kunnen zijn);

> sluit ramen en deuren om de warmte binnen te
houden;

> maak een noodkit klaar: radio op batterijen,
zaklamp en kaarsen, geneesmiddelen, … ;

> laat één schakelaar aan, zo weet u wanneer er
weer stroom is.

> voorzie koude voeding en thermosflessen met
warm water (bv. voor babyflesjes, … );
> verwittig naasten en buren.

> zet uw elektrische toestellen niet allemaal tegelijk
aan. Wacht tot het elektriciteitsnetwerk hersteld
is om een overbelasting te vermijden;
> controleer de versheid van het voedsel in
koelkasten en diepvriezers. Gooi het weg bij het
geringste vermoeden van bederf! Gezondheid
boven alles!
> controleer de zak met ijsblokjes die u vooraf in
de diepvriezer stak. Als het ijs gesmolten is en
dan opnieuw bevroren, is de kans groot dat het
voedsel bedorven is;
> weet wel dat voedingsmiddelen gedurende 24 en
zelfs 36 uur diepgevroren kunnen blijven als de
deur van de diepvriezer dicht bleef;
> als u uw noodkit gebruikt hebt, vergeet hem dan
niet aan te vullen voor een nieuwe noodsituatie;
> informeer bij uw kwetsbare naasten en buren of
alles ok is.

