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Elektriciteitsschaarste – Afschakelingsplan 

Elektriciteitsschaarste 

Om veiligheidsredenen werden vorig jaar de kernreactoren van Doel 3 en Thiange 2 tijdelijk 
stopgezet. Tot op vandaag zijn deze kernreactoren nog steeds buiten werking. 

Bijna gelijktijdig werd de elektriciteitsproductie van andere niet-nucleaire centrales stopgezet 
omwille van de verouderde productie-eenheden en een onvoldoende geschatte rentabiliteit. 

Hierdoor werd een risico op stroomschaarste verwacht, die vorig jaar met veel ophef werd 
aangekondigd. Dit jaar is het risico fel gedaald omdat de regering een reeks maatregelen 
heeft getroffen en een bijkomend strategisch reserve waarborgt. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van FOD economie - Elektriciteitsschaarste 

Afschakelingsplan 

Juridisch gezien verwijst het begrip ‘Afschakelingsplan’ naar het ministerieel besluit van 
03 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit. 
Het is voorzien dat dit afschakelingsplan in voege gaat vanaf 01 november 2015. 

In België bestaan er voor de winter 2015-2016 8 afschakelingsschijven die elk 
overeenstemmen met 500 à 700 MW ( ongeveer 40% van de totale netwerkcapaciteit). Deze 
schijven komen echter niet overeen met regionale of plaatselijke geografische zones. 

We verwijzen u graag naar onderstaande website om vast te stellen of uw straat betrokken is 
in het afschakelingsplan: Is mijn straat betrokken in het afschakelingsplan? 

Indien u niet zou weten wie u distributienetbeheerder is kunt u hiervoor op volgende website 
terecht: Wie is de distributienetbeheerder in uw gemeente 

Welke schijven worden als eerste afgeschakeld? Is er een volgorde vastgelegd? 

Op de dag die een eventueel tekort voorafgaat, wordt door de ministers van Energie en 
Economie beslist in welke gebieden de elektriciteitstoevoer wordt onderbroken. Dit zal a 
priori tijdens de verbruiksspitsuren zijn, zijnde van 17u tot 20u en dit om een algemene black-
out te vermijden. 

De aankondiging van de gekozen schijf wordt medegedeeld via de media. Bij stroomtekort 
voorziet het afschakelingsplan in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in 
dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2.  

Schijf 1 zou dus in eerste instantie niet “manueel” afgeschakeld worden bij stroomtekort. 
Deze is bestemd voor de “automatische” afschakeling in geval van een plots incident dat het 
evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen. 

Wanneer tijdens de winter verschillende keren of dagen na elkaar een stroomtekort dreigt, 
wordt een beurtrol gehanteerd. Als bijvoorbeeld schijf 8 op maandag werd afgeschakeld en 
er op dinsdag opnieuw een stroomtekort dreigt, dan wordt schijf 7 automatisch gekozen. Dit 
is ook het geval indien schijf 8 de dag ervoor niet werd afgeschakeld. 

Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar 
schijf 6, dan schijf 5, enz. 

http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/#.VglA0U3snGghttp://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/
http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/afschakelplan/distributienetbeheerders/#.VglDW03snGi
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16823&language_code=NED
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Als er tijdens eenzelfde dag meerdere keren afgeschakeld moet worden, gebeurt er geen 
schijfrotatie tussen de verschillende afschakelingen. Het rotatieprincipe geldt enkel voor 
verschillende dagen dit zodat de plaatselijke overheid de mogelijkheid heeft om de 
volksgezondheid en de noodhulp aan de bevolking te waarborgen.  

Deze principes zijn voor verandering vatbaar. Uiteindelijk zijn het altijd de ministers die op 
basis van de omstandigheden van het moment beslissen wanneer en volgens welke 
modaliteiten de afschakeling gebeurt. 

Indien u hieromtrent nog meer informatie wenst, verwijzen wij u graag door naar website van 
de FOD economie - Afschakelplan 

 

Wat te doen vóór een aangekondigde stroomonderbreking 

 Laad een gsm ( hou er rekening mee dat de mobiele en vaste telefoonnetwerken 

verstoord kunnen zijn tijdens een elektricteitspanne) 

 Maak een urgentiekit/ noodkit: 

o Radio op batterijen 

o Zaklamp 

o Theelichtjes 

o Medicijnen 

o Dekens  

o Warme kledij 

 Voorzie eten dat koud kan gegeten worden en warm water in thermoflessen 

 Houd uw diepvriezer goed gesloten ( een stroomonderbreking van 3 à 4u doet uw 

eten niet ontdooien) en leg er een zak ijsblokjes in ter controle na de 

stroomonderbreking 

 Verwittig uw kennissen, familie en kwetsbare buren 

 Als een familielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft op de dag van de 

aangekondigde stroomonderbreking, ga dan met hem/ haar naar het dichtstbijzijnde 

onthaalpunt dat hiervoor voorzien is( inlichtingen kunt u krijgen bij uw huisarts of bij 

het gemeentebestuur). 

 

 

 

 

 

Copyright – Bronvermelding: 

Onze informatie is samengesteld uit diverse websites van FOD Economie, synergrid en 
de diverse netwerkbeheerders. 

http://economie.fgov.be/nl/elektriciteitsschaarste/afschakelplan/#.VgpM603snGg

