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Dit document inventariseert een reeks vragen die door de ondernemingen werden gesteld. Wij hebben hieronder de vragen 
weergegeven waar een antwoord op gegeven kon worden. De instelling vanwaar het antwoord afkomstig is, wordt rechts van het 
antwoord vermeld. 

OVERZICHT VRAGEN 

1. HUIDIGE SITUATIE 

 Hoe is het zover kunnen komen? Wat is de evolutie van het productiepark voor elektriciteit? 

 In welke omstandigheden is er een risico op elektriciteitsschaarste? 

 Wie staat er in voor de bevoorradingszekerheid? 

 Hoe is de strategische reserve opgebouwd en hoe groot is de strategische reserve? 

2. VERLAGEN VAN RISICO IN WINTER 2014/2015 

 Hoe kunnen we het risico op afschakeling nog verlagen op korte termijn?  

3. AFSCHAKELPLAN 

 Hoe ziet het afschakelplan eruit? 

 Door wie en op basis van welke criteria zijn de niet-afschakelbare entiteiten vastgelegd? 

 Zijn de uitvoeringsmodaliteiten van het afschakelplan correct? 

 Kan een gemeente of bedrijf dat niet opgenomen is in het afschakelplan toch hinder ondervinden van de afschakeling? 

4. AFSCHAKELING 

 Hoe gebeurt de afschakeling concreet? 

 Wat is de maximumduur en de maximumfrequentie van een afschakeling? En wat is de gegarandeerde minimumtijd tussen 
twee afschakelingen? 

 Wie zal ons informeren over de afschakeling? 

 Wanneer zal er gecommuniceerd worden?  

5. VOORBEREIDING VAN ONDERNEMING 

 Wordt de schade naar aanleiding van een stroomonderbreking gedekt door een verzekering, bv. de brandverzekering? 

 Kan men zich nu nog verzekeren tegen de schade naar aanleiding van een stroomonderbreking? 
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6. IMPACT VAN DE AFSCHAKELING OP DE WERKRELATIES 

 In het geval van een afschakeling, kan de arbeidsovereenkomst geschorst worden door overmacht? 

 Kan er tijdelijke werkloosheid ingeroepen worden op het moment van de afschakeling? 

 Moet de werkgever de werknemers die hun werk niet kunnen voortzetten vanwege een stroomonderbreking vergoeden? 

 Mag de werkgever een verandering van uurrooster opleggen om de nadelen van een stroomonderbreking te minimaliseren? 

 Kunnen de werknemers een verandering van uurrooster eisen om te vermijden dat ze vastraken in het vervoer tijdens de 
perioden van afkoppeling? 

 Kan de werkgever zijn werknemers ertoe verplichten te telewerken? 

 Wat gebeurt er als werknemers gedurende meerdere dagen niet aan het werk kunnen worden gezet (verlenging van de 
onderbreking/technisch incident veroorzaakt door een stroomonderbreking/geen levering van grondstoffen op de geplande 
leveringsdatum)? 

 Wat gebeurt er als de werknemer door een stroomonderbreking pas met vertraging op het werk raakt? 

 Kan de werkgever zijn werknemers ertoe verplichten inhaalrust of verlofuren op te nemen voor de perioden van afkoppeling? 

7. IMPACT VAN DE AFSCHAKELING OP ANDERE DIENSTEN 

 Wat kan u verwachten als u zich buitenshuis bevindt op het moment van een afschakeling? 

 Wat met de beschikbaarheid van gas? 

 Wat met de beschikbaarheid van water? 

 Welke impact heeft de afschakeling op het treinverkeer? 

 Welke impact heeft de afschakeling op het luchtverkeer? 

 Welke impact heeft de afschakeling op de scheepvaart? 

 Welke impact heeft de afschakeling op de Seveso-bedrijven? 

 Welke impact heeft de afschakeling op de landbouw? 

 Is telefoon-, internet- of betalingsverkeer mogelijk? 
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ANTWOORDEN 

1. HUIDIGE SITUATIE 

Hoe is het zover kunnen komen? Wat is de evolutie van het productiepark voor 
elektriciteit? 

 

De 2020-doelstellingen hebben de ontwikkeling van hernieuwbare energie sterk aangemoedigd 
door middel van ondersteuningsmechanismen. De toenemende productie van hernieuwbare 
energiebronnen heeft als gevolg dat de traditionele gascentrales minder draaiuren hebben en 
hun rentabiliteit in het gedrang komt. Dit, en ook een veroudering van het bestaande 
productiepark, leiden vandaag tot de effectieve sluiting van verschillende gascentrales alsook 
tot de aankondiging van nieuwe sluitingen voor de toekomst.  

Deze evolutie in combinatie met de nucleaire uitstap waarvan de planning door de overheid 
werd vastgelegd, brengt een grote uitdaging mee op het gebied van de 
bevoorradingszekerheid. 

Deze situatie wordt versterkt door de onvoorziene stillegging van de kerncentrales Doel 3, 
Tihange 2 en Doel 4. De sluiting van de drie kernreactoren tijdens de volgende winter verhoogt 
het risico dat de elektriciteitsbevoorrading niet op elk moment toereikend zal zijn om vooral 
tijdens periodes met piekverbruik aan de vraag te voldoen (tussen 17.00 en 20.00 uur). 

Op basis van de verstrekte informatie over de duur van de sluiting van Doel 3 en Tihange 2 
hebben wij een sterk vermoeden dat zij deze winter niet beschikbaar zullen zijn. Een definitieve 
sluiting is nog niet bevestigd. Elia kan zich hierover niet uitspreken. 

Daarbij komt de onverwachte sluiting van de centrale Doel 4 die het Belgische productiepark 
nog meer verzwakt.   

Elia:  

http://www.elia.be/nl/over-
elia/vragen-risico-op-
elktriciteitsschaarste-belgie#11  

In welke omstandigheden is er een risico op elektriciteitsschaarste? 
 

België zal heel de winter structureel afhankelijk zijn van de elektriciteit die het invoert. Als er 
zich een koudegolf voordoet in een groot gedeelte van Europa, gaat de behoefte aan 
elektriciteit overal toenemen. De beschikbaarheid van de productie buiten onze grenzen gaat 
afnemen. Frankrijk heeft bijvoorbeeld heel veel elektriciteit nodig en het gevaar bestaat dat het 
zijn energie niet langer zal uitvoeren (vooral kernenergie). Als de temperatuur heel laag is, is er 

Elia:  

http://www.elia.be/nl/over-
elia/vragen-risico-op-
elktriciteitsschaarste-belgie#11 
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bovendien weinig wind en is de windproductie bijgevolg beperkt. Ook de zonneproductie is 
beperkt tijdens de winter.  

Wie staat er in voor de bevoorradingszekerheid?  
 

De bevoorradingszekerheid is een verantwoordelijkheid van de federale overheid.  

In 2003 werd de kernuitstap goedgekeurd. Om de planning voor deze stopzetting van de 
centrales te ondersteunen, heeft de staatssecretaris een stappenplan (Plan Wathelet) 
opgesteld met maatregelen die de sluiting moeten begeleiden en de bevoorradingszekerheid 
moeten waarborgen op korte, middellange en lange termijn. 

Het Plan Wathelet omvat de volgende maatregelen:      

 de rentabiliteit van de bestaande centrales verbeteren om zo hun buitendienststelling te 
voorkomen;  

 een openbare aanbesteding lanceren voor 800 MW aan nieuwe gasgestookte 
eenheden;  

 de levensduur van de kerncentrale Tihange 1 met 10 jaar verlengen;  

 strategische reserves aanleggen;  

 de interconnectiecapaciteit verhogen;  

 het vraagzijdebeheer verbeteren.   

Elia:  

http://www.elia.be/nl/over-
elia/vragen-risico-op-
elktriciteitsschaarste-belgie#11 

Hoe is de strategische reserve opgebouwd en hoe groot is de strategische reserve?  
 

De strategische reserve wordt aangelegd om het hoofd te bieden aan het structurele 
productietekort tijdens de volgende drie jaar. Elia heeft een aanbesteding gelanceerd bij de 
gascentrales die hun sluiting hadden bekendgemaakt en ook bij de industriële verbruikers. Zo 
is men een reserve van 850 MW aan het aanleggen tegen 1 november, waarvan 745 MW via 
de gascentrales en 100 MW via de industriële verbruikers die hun verbruik zullen verminderen. 
Deze reserve kan geactiveerd worden tussen 1 november en 30 maart. Zij zal jaarlijks worden 
herzien. 

Elia: 

http://www.elia.be/nl/over-
elia/vragen-risico-op-
elktriciteitsschaarste-belgie  
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2. VERLAGEN VAN RISICO 

Hoe kunnen we het risico op afschakeling op korte termijn nog verlagen?  
 

Om het noodzakelijke evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet te bewaren, is 
het mogelijk om tussen te komen op het niveau van het aanbod (meer bepaald via de 
voorziene strategische reserve) en op het niveau van de vraag. Er worden momenteel 
maatregelen bestudeerd en uitgevoerd door de FOD Economie (zoals bijvoorbeeld de 
vroegtijdige sluiting van overheidsgebouwen en het doven van de verlichting op de 
autosnelwegen). Er zou eveneens overwogen kunnen worden om aan bepaalde grote klanten 
maatregelen op te leggen om hun elektriciteitsverbruik te verminderen (of zelfs te verbieden). 

Experts van Elia bekijken reeds verschillende maanden oplossingen die zij op korte, 
middellange en lange termijn zouden kunnen doorvoeren. Het Be.ready-programma dat omvat 
10 initiatieven:: een waaier gaande van de operationele tot de meest vernieuwende 
oplossingen om geen opties over het hoofd te zien. De planning van de onderhoudsbeurten 
werd bijvoorbeeld herzien om ervoor te zorgen dat het net zo operationeel mogelijk is als de 
winter begint.   

De pers heeft ook reeds verschillende pistes vermeld:  

 De noodgeneratoren 

- Technisch gezien moet er voor de aansluiting van deze generatoren een akkoord 
worden gesloten met de betrokken distributienetbeheerders. 

- Als het technisch mogelijk is, zijn er 2 contractuele mogelijkheden:  

 Deelname aan de reserves van Elia. Elia verwachtte tegen 19 september 2014 de 
offertes van de verschillende kandidaten voor de reserve (tertiaire reserve –R3DP in 
het jargon) in de distributienetten. De noodgeneratoren kunnen aan deze aanbesteding 
deelnemen. Lopende voor komende winter: naar verwachting 100 à 200 MW; 

 Akkoord tussen de eigenaar van de generator en zijn leverancier (eventueel via 
aggregator): uitvoerbaar vanaf deze winter! (cf. incentive Onevenwichtstarief). 

 De verbinding met de centrales in Nederland: de aanleg van een nieuwe verbinding is 
onderworpen aan vergunningsprocedures die men wettelijk moet respecteren. Het is dus 
onmogelijk om op korte termijn een nieuwe verbinding aan te leggen.  

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne 

 

http://crisiscentrum.be/nl/news/n
oodplanning/acties-van-de-
overheden-en-van-de-burgers-
ten-aanzien-van-het-risico-op-
elektricit  
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3. AFSCHAKELPLAN 

Hoe ziet het afschakelplan eruit? 
 

Het 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). 

Op de website van de FOD Economie kan u de lijst raadplegen van de gemeenten op het 
grondgebied waarvan zich minstens één cabine bevindt die betrokken is bij een laag van het 
afschakelplan. Deze gemeenten kunnen dus gedeeltelijk of volledig getroffen worden door 
stroomonderbrekingen in geval van afschakeling. Weet echter dat het impactgebied afhankelijk 
is van het dekkingsgebied van elke cabine, en dus de gemeentegrens kan overschrijden. 

De geografische spreiding van de hoog- en laagspanningscabines en de laagverdeling werden 
in kaart gebracht door het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken, op basis van de 
gegevens van Synergrid, de Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België. 
Daarmee kunnen de gouverneurs en de burgemeesters, alsook de federale partners, beter 
identificeren waar de laag- en middenspanningscabines die afgeschakeld kunnen worden, zich 
bevinden. Zo kunnen zij de impact op (een deel van) het grondgebied beter situeren en kunnen 
zij zich beter voorbereiden op hun opdrachten inzake noodplanning en crisisbeheer. 

In het kader van de gewone wettelijke opdrachten inzake noodplanning, en meer bepaald 
dankzij de Algemene nood- en interventieplannen, zijn de gouverneurs en burgemeesters 
immers klaar om te reageren op elke noodsituatie. Deze noodprocedures zouden van 
toepassing kunnen zijn in geval van stroomonderbrekingen. 

Crisiscentrum: 

http://crisiscentrum.be/nl/news/n
oodplanning/acties-van-de-
overheden-en-van-de-burgers-
ten-aanzien-van-het-risico-op-
elektricit  

Door wie en op basis van welke criteria zijn de niet-afschakelbare entiteiten vastgelegd?  
 

De modaliteiten van het afschakelplan werden bij ministerieel besluit van 3 juni 2005 
vastgelegd. In dit verband heeft Elia onder meer een lijst van hoogspanningsstations die zullen 
worden afgeschakeld aan de bevoegde openbare instanties en aan de 
distributienetbeheerders overgemaakt. 

Het KB Federaal Technisch Reglement voorziet in artikel 312 §5 dat de netbeheerder (Elia) de 
taak heeft om een afschakelplan aan de minister van Energie voor te stellen. De minister legt 
dit afschakelplan vast na advies van de CREG en in overleg met de minister van Economie. 

Elia:  

http://www.elia.be/nl/over-
elia/vragen-risico-op-
elktriciteitsschaarste-belgie  
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De toepassing van deze bepaling was aanleiding voor de vaststelling van het ministerieel 
besluit (M.B.) van 3 juni 2005 ‘tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van 
elektriciteit’ (hierna M.B. Afschakelplan). Voordat dit ministerieel besluit werd goedgekeurd, 
werd het aan een formeel overleg met de Gewesten onderworpen. Het werd na die datum niet 
meer gewijzigd. 

Wat de schaarstesituatie betreft, preciseert het ministerieel besluit geen specifieke 
prioriteitenlijst, terwijl een lijst voorzien is voor plotse fenomenen, en verwijst hoofdzakelijk naar 
de beslissingen die de ministers van Energie en Economie moeten nemen.  

Anticiperend op een situatie van elektriciteitsschaarste, beschikt Elia nu al over een procedure 
die door de ministers kan worden geactiveerd. De inhoud van deze procedure werd 
overeengekomen en uitgewisseld met de verschillende overheidsinstanties die betrokken zijn 
bij het beheer van een eventuele schaarste (meer bepaald het Federaal Crisiscentrum en de 
Algemene Directie Energie). 

Het schaarsteplan, dat op 3 september 2014 door de staatssecretaris voor Energie werd 
voorgesteld, is gebaseerd op het afschakelplan dat in 2003 opgemaakt werd en waarvan de 
wettelijke basistekst voorhanden was in 2005. De doelstelling van een dergelijk plan is de 
bescherming van het Belgische net tegen plotse effecten zoals een daling van de frequentie of 
de spanning. Het plan is opgemaakt conform het Technisch Reglement van het transmissienet 
(art. 312 AR van 19/12/2002) alsook de regels die van toepassing zijn tussen de Europese 
transmissienetbeheerders om een volledige black-out van het Belgische en Europese net te 
vermijden. Dit afschakelplan werd goedgekeurd door het ministerieel besluit van 3 juni 2005, 
na advies van de CREG. 

De basiscriteria van het afschakelplan zijn gradualiteit (meerdere schijven kunnen geactiveerd 
worden om het incident op te lossen), de geografische spreiding (om tegemoet te komen aan 
problemen met de spanningsregeling en om onevenwichten op het net te vermijden) en 
volgorde van prioriteit (zoals vastgelegd in het ministerieel besluit).  

De geografische spreiding is gebaseerd op de configuratie van het elektriciteitsnet, een gevolg 
van de historiek van het net en de industriële ontwikkeling in België. Op die manier is de 
verdeling van de schijven verspreid over elke zone voor het hele land gebaseerd op een 
geografische interpretatie en niet een demografische interpretatie, gezien dit geen criterium in 
de wet is. Ze houdt geen rekening met de institutionele structuur van België. 

Daarenboven wordt de afschakeling geregeld door wettelijke bepalingen op basis van het 
principe van de ‘zo beperkt mogelijke gevolgen’. Daarin wordt bepaald welke types verbruikers 
als eerste worden afgesloten (landelijke gebieden – de dunst bevolkte gebieden en waar de 
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minste verkeerslichten, liften, enz. zijn) en welke types verbruikers met voorrang bevoorraad 
moeten blijven (ziekenhuizen, hulpdiensten, essentiële communicatiecentra). 

Zijn de uitvoeringsmodaliteiten van het afschakelplan correct? 
 

Het principe is als volgt: volgens het ministerieel besluit moet de afschakeling gespreid worden 
over 5 geografische zones die telkens onderverdeeld zijn in zes opeenvolgende schijven. Voor 
elke schijf moet ‘nagenoeg’ 5% van de totale belasting van de geografische zone worden 
afgeschakeld. Dit criterium van 5% is normatief. Het is gebleken dat dit indicatieve criterium 
van 5% aanzienlijk is overschreden voor de zuidoostelijke en zuidwestelijke zones.  

Elia heeft in overleg met de distributienetbeheerders een aanpassing voorgesteld van de 
praktische uitvoeringsmodaliteiten door elk van de schijven van deze twee zones in twee te 
splitsen (deel A en B) die alternerend zullen worden afgeschakeld.  

Door een dergelijke aanpak voor te stellen, heeft Elia dus getracht om rekening te houden met 
de opmerkingen van de verschillende bij het afschakeldossier betrokken partijen zonder de 
operationele eisen die noodzakelijk zijn om deze procedures efficiënt te activeren, in gevaar te 
brengen.  

De beslissing om deze maatregel wel of niet te activeren, blijft bij de minister. 

Aan het einde van de winter kan een analyse worden uitgevoerd om een specifieker plan uit te 
werken, maar er zal tijd nodig zijn voor de onderzoeken, voor de evaluatie van de inherente 
kosten van deze wijziging, voor de voorbereiding, en ten slotte voor de noodzakelijke testen 
voordat het plan door alle betrokkenen kan worden toegepast. 

Elia:  

http://www.elia.be/nl/over-
elia/vragen-risico-op-
elktriciteitsschaarste-belgie 

Kan een gemeente of bedrijf dat niet opgenomen is in het afschakelplan toch hinder 
ondervinden van de afschakeling? 

 

Een gemeente of een deel ervan die niet beschikt over een distributiecabine die in het 
afschakelplan werd opgenomen, kan toch nog lichte gevolgen ondervinden van een cabine in 
een buurgemeente die wel werd opgenomen. 

FOD Economie: 

http://economie.fgov.be/nl/onder
nemingen/energie/Energiebevoo
rradingszekerheid/Crisisbeleid/el
ektriciteit/afschakeling/afschakel
plan/#.VCPB9umKCM8  
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http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/afschakelplan/#.VCPB9umKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/afschakelplan/#.VCPB9umKCM8
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4. AFSCHAKELING 

Hoe gebeurt de afschakeling concreet? 
 

1. Detectie en notificatie (7 dagen vóór een mogelijke schaarste) 

Elia doet een permanente monitoring van de vraag en het aanbod.  
Zo kan Elia ten vroegste 7 dagen op voorhand (dag -7) een dreiging tot schaarste detecteren, 
door analyse van onder meer weersvoorspellingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut 
(KMI), vooruitzichten van de productie en informatie van de energiemarkten. 

Elia brengt na detectie de minister van Energie, de minister van Economie, de minister van 
Binnenlandse Zaken, de directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de FOD 
Economie en het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) op de hoogte langs een 
formele notificatieprocedure. 

Elia organiseert dan zo snel mogelijk een technische briefing. Tijdens deze technische briefing 
licht Elia de dreiging tot schaarste nader toe aan de hand van onder meer de oorzaak, de 
datum, het moment wanneer het tekort zich voordoet (piekmoment(en) of baseload), de grootte 
van het tekort, de geografische reikwijdte, de verwachte duur, de dag waarop effectieve 
schaarste verwacht wordt en mogelijke aanbevelingen, waaronder een pakket van 
maatregelen. 

2. Crisisoverleg en informatie aan de crisispartners en aan de burgers 

Ingeval Elia een risico op schaarste ten vroegste 7 dagen vooraf heeft gedetecteerd, dan wordt 
voorafgaand aan het crisisoverleg de departementale crisiscel van de FOD Economie 
samengeroepen. Deze crisiscel heeft onder andere als taak het pakket van maatregelen te 
analyseren waaronder de economische impact, en in het bijzonder de impact op vitale 
producten, alsook het bijsturen van het pakket van maatregelen indien nodig. 

De ministers van Energie en Economie organiseren ook een consultatie over het pakket van 
maatregelen met de gewestelijke ministers van Energie en Economie. 

Als de situatie het toelaat, komen de betrokken leden van de evaluatie- en de informatiecel 
samen, minstens 3 uur voorafgaand aan het crisisoverleg en op initiatief van het federale 
crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken). 

Tenzij de minister van Binnenlandse Zaken anders beslist, impliceert de samenkomst van deze 
cellen geen activering van de federale crisisbeheersingsfase, noch alarm. 

FOD Economie: 

http://economie.fgov.be/nl/onder
nemingen/energie/Energiebevoo
rradingszekerheid/Crisisbeleid/el
ektriciteit/afschakeling/#.VCPA4
-mKCM8  

 

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/afschakeling-de-overheden-
bereiden-zich-voor  

 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
http://centredecrise.be/nl/inhoud/afschakeling-de-overheden-bereiden-zich-voor
http://centredecrise.be/nl/inhoud/afschakeling-de-overheden-bereiden-zich-voor
http://centredecrise.be/nl/inhoud/afschakeling-de-overheden-bereiden-zich-voor


 

VBO / 29 september 2014 / 012 – Risico op elektriciteitsschaarste: vraag en antwoord 
 

Q&A 

 

3. Crisisoverleg bij het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) 

Na de notificatie van een dreiging tot schaarste en de voorbereidingen hiervoor, vindt het 
crisisoverleg plaats bij het federaal crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) tussen Elia, de 
minister van Energie, de minister van Economie, de directeur-generaal van de Algemene 
Directie Energie van de FOD Economie en van het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse 
Zaken). 

De ministers van Economie en Energie beslissen over de vraagbeperkende maatregelen 
die uitgevoerd moeten worden alsook over een eventuele activatie van het 
afschakelplan. 

Aan dit crisisoverleg neemt ook de minister van Binnenlandse Zaken deel om, indien nodig, 
zelf maatregelen te nemen om de individuele en collectieve veiligheid te verzekeren en de 
nodige informatie aan de crisispartners en de burgers te verstrekken. Als deze maatregelen 
betrekking hebben op de bevoegdheden van andere ministers, organiseert hij de nodige 
afstemming met deze ministers. 

Dit crisisoverleg beslist wanneer en op welke manier de bevolking gesensibiliseerd wordt 
over het risico op schaarste en hoe gecommuniceerd wordt over de besliste 
maatregelen. Hiervoor kunnen de ministers van Energie en Economie de leden van de 
informatiecel raadplegen. 

Het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) verspreidt de informatie via e-mail naar 
de voorziene crisispartners zoals de ministers-presidenten van de gewesten, de 
burgemeesters (via de gouverneurs), de ‘disciplines’ 1 tot en met 4 (100 en 112 centrales), de 
FOD Volksgezondheid, de algemene directie van de operaties (DAO) van de federale politie, 
de Civiele Bescherming en het ministerie van Defensie, andere betrokken ministers en hun 
departementale crisiscellen en de Belgische regulator voor de postdiensten en 
telecommunicatie (BIPT). 

4. Opvolging (van 7 dagen vooraf tot en met de dag van de schaarste) 

Elia voorziet verschillende telefoonconferenties waarop het de ministers van Energie, 
Economie en Binnenlandse Zaken een regelmatige update geeft van de situatie. Als de 
ministers het wensen, kan een vergadering bij het federale crisiscentrum (FOD Binnenlandse 
Zaken) georganiseerd worden in plaats van een telefoonconferentie. Het federale crisiscentrum 
verspreidt ook regelmatig Sitreps (situation reports) naar zijn crisispartners op basis van de 
informatie die Elia hem communiceert. 



 

VBO / 29 september 2014 / 013 – Risico op elektriciteitsschaarste: vraag en antwoord 
 

Q&A 

5. Afschakeling 

In het geval van een noodgedwongen afschakeling (tijdelijke en punctuele stopzetting van de 
elektriciteitslevering), wordt de bevolking van de getroffen zones ten laatste de dag 
voordien geïnformeerd. Deze maatregel wordt genomen in het extreme geval dat geen 
enkele andere maatregel voldoende blijkt om de crisissituatie af te wenden. 

Daarenboven, in geval van activering van het afschakelplan, zou de minister van Binnenlandse 
Zaken een federale fase van crisisbeheer moeten afkondigen voor een nationale 
coördinatie van de beslissingen en acties. Om snel te kunnen reageren op de lokale 
situaties en de nodige middelen te kunnen mobiliseren voor het beheer van die situaties, 
moeten de gouverneurs en burgemeesters, in het kader van een duidelijke verdeling van 
ieders opdrachten, de lokale gevolgen van de stroomonderbreking beheren.  

Wat is de maximumduur en de maximumfrequentie van een afschakeling? En wat is de 
gegarandeerde minimumtijd tussen 2 afsluitingen? 

 

Het afschakelplan bevat 6 schijven. Elke schijf is goed voor 500MW, die bij afschakeling 
uitgeschakeld wordt. De verschillende schijven zijn verspreid over de verschillende provincies 
of regio’s in België. Als er schaarste heerst en de maatregelen om de consumptie te 
verminderen onvoldoende blijken, zal een 1ste schijf afgeschakeld worden. Op die manier 
komt de stabiliteit van het net niet in gevaar. Mocht dit onvoldoende blijken, kan een 2de schijf 
ook afgeschakeld worden. Een afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur. Indien er op een later 
tijdstip opnieuw afgeschakeld moet worden, zullen eerst de andere schijven aan de beurt zijn. 
Er is dus in een rotatiesysteem voorzien, zodat niet steeds dezelfde mensen geïmpacteerd 
worden. Als afschakeling echt noodzakelijk is, dan zal dit hoogstwaarschijnlijk gebeuren tijdens 
de piekuren, d.i. grotendeels tussen 18.00 en 20.00 uur.  

Elia:  

http://www.elia.be/nl/over-
elia/vragen-risico-op-
elktriciteitsschaarste-belgie  

Wie zal ons informeren over de afschakeling? 
 

De communicatie is een verantwoordelijkheid van de overheid. Zij zal de nodige informatie 
meedelen aan de officiële instanties in de betrokken zones. Deze instanties zullen op hun beurt 
maatregelen nemen om de bevolking te informeren. 

Elia:  

http://www.elia.be/nl/over-
elia/vragen-risico-op-
elktriciteitsschaarste-belgie 

http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie
http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie
http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie
http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie
http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie
http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie
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Wanneer zal er gecommuniceerd worden? 
 

In het geval van een noodgedwongen afschakeling (tijdelijke en punctuele stopzetting van de 
elektriciteitslevering) wordt de bevolking van de getroffen zones ten laatste de dag voordien 
geïnformeerd. Deze maatregel wordt genomen in het extreme geval dat geen enkele andere 
maatregel voldoende blijkt om de crisissituatie af te wenden. 

 

FOD Economie: 

http://economie.fgov.be/nl/onder
nemingen/energie/Energiebevoo
rradingszekerheid/Crisisbeleid/el
ektriciteit/afschakeling/#.VCPA4
-mKCM8  

 

5. VOORBEREIDING VAN ONDERNEMING 
 

Wordt de schade naar aanleiding van een stroomonderbreking gedekt door een 
verzekering, bv. de brandverzekering? 

 

Of de schade gedekt wordt, hangt af van het contract. De kans is gering dat de verzekering zal 
tussenkomen. De meeste standaardcontracten, zowel inzake zaakschade als exploitatieverlies, 
gaan er immers van uit dat er sprake moet zijn van schade als gevolg van een incident, zoals 
brand, ontploffing, blikseminslag, overbelasting van het netwerk, kortsluiting, om aanleiding te 
geven tot een uitkering. Uitvallen van stroomvoorziening geldt daarbij niet als een plotse 
gebeurtenis zoals voorzien in de polis. Bovendien is het de bedoeling dat de dreigende 
stroomtekorten deze winter ruim op voorhand worden aangekondigd.  

Assuralia 

Kan men zich nu nog verzekeren tegen de schade naar aanleiding van een 
stroomonderbreking? 

 

Dat antwoord hangt af van de markt, al is er een wezenlijk verschil tussen het aanbod van een 
dekking in omstandigheden waar de stroom in een wijk of een straat uitvalt, en 
omstandigheden waarin hele delen van het land deelnemen aan een afschakelplan. 

 

Assuralia 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/#.VCPA4-mKCM8
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6. IMPACT VAN DE AFSCHAKELING OP DE WERKRELATIES 
 

In het geval van een afschakeling, kan de arbeidsovereenkomst geschorst worden door 
overmacht? 

 

In de schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht is voorzien in artikel 26 van 
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Het begrip ‘overmacht’ 
veronderstelt een plotselinge, niet te voorziene gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de 
partijen, die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volkomen onmogelijk maakt. Deze 
maatregel kan zowel voor de arbeiders als voor de bedienden worden ingevoerd. 

Het moet gaan om een gebeurtenis: 

- onafhankelijk van de wil van de werkgever en van de werknemer: een 
stroomonderbreking ten gevolge van het afsluiten van de elektriciteit van een cabine 
vormt wel degelijk een buiten de onderneming gelegen oorzaak; 

- die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volkomen onmogelijk maakt. De 
onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst uit te voeren, moet voor iedere 
arbeidsovereenkomst afzonderlijk worden onderzocht. 

Als de werknemer zijn werk niet kan uitvoeren vanwege een stroomonderbreking zal de 
werkgever zich kunnen beroepen op overmacht om de arbeidsovereenkomst te schorsen. 

Deze kwestie staat los van die van de vergoeding van de werknemer. 

VBO, Artikel 26 AOW 

Kan dan tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen op het moment van de 
afschakeling?  

 

Tijdelijke werkloosheid kan enkel worden ingeroepen voor het verlies van een volledige 
arbeidsdag. 

Derhalve zal, wanneer er een aantal arbeidsuren zijn geweest op de dag van de onderbreking, 
die dag niet kunnen worden vergoed in het kader van de tijdelijke werkloosheid. 

Voor de verloren uren zal de werknemer recht hebben op zijn normale loon, op grond van 
artikel 27. De werknemer die de arbeid waaraan hij bezig was niet kan voortzetten wegens 
een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil, behoudt het recht op zijn normale loon. 

VBO, Artikel 99,3° van het 
koninklijk besluit van 25.11.1991 
houdende de werkloosheids-
reglementering 
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Moet de werkgever de werknemers die hun werk niet kunnen voortzetten vanwege een 
stroomonderbreking vergoeden? 

 

Deze situatie wordt gedekt door artikel 27 van de arbeidsovereenkomstenwet. De werknemer 
die de arbeid waaraan hij bezig was niet kan voortzetten wegens een oorzaak die 
onafhankelijk is van zijn wil, behoudt het recht op zijn normale loon. 

De werkgever zal dus het normale loon moeten uitbetalen aan alle werknemers die wegens 
een stroomonderbreking hun arbeid hebben moeten onderbreken. 

VBO, Artikel 27 AOW 

Mag de werkgever een verandering van uurrooster opleggen om de nadelen van een 
stroomonderbreking te minimaliseren? 

 

De werkgever mag de uurroosters die van toepassing zijn in de onderneming niet eenzijdig 
wijzigen. Hij moet de procedure voor het wijzigen van het arbeidsreglement in acht nemen om 
nieuwe uurroosters in te voeren. 

De nieuwe uurroosters zullen aan de betrokken werknemers worden opgelegd, behalve als het 
uurrooster is vermeld in de arbeidsovereenkomst en als een essentieel bestanddeel van de 
overeenkomst wordt beschouwd. 

Theoretisch zou de werknemer zich kunnen verzetten tegen een eenzijdige verandering van 
zijn arbeidsvoorwaarden en een impliciet ontslag kunnen aanvoeren (hiervoor zou hij in staat 
moeten zijn de impliciete wil van de werkgever te bewijzen om een einde te maken aan de 
overeenkomst, wat bij deze hypothese niet het geval is). 

VBO 

Art. 11 Wet van 8 april 1965, 
artikel W 1968 

+ AOW 

Kan de werkgever zijn werknemers ertoe verplichten te telewerken? 
 

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 bepaalt de essentiële 
principes die het telewerk moeten regelen wanneer dit op regelmatige wijze en niet 
occasioneel wordt verricht. 

We gaan ervan uit dat het telewerk waar het hier om gaat een occasioneel karakter zal 
hebben. Het is mogelijk om occasioneel telewerk in te voeren om specifieke moeilijkheden op 
te vangen. Hierbij is het niet nodig een collectieve overeenkomst te sluiten. 

De invoering van gericht telewerk kan echter enkel gebeuren met instemming van de 
werkgever en van de betrokken werknemers (hetzij individueel, hetzij via het sluiten van een 
cao). De werkgever moet de werknemer de nodige instrumenten ter beschikking stellen. 

VBO 
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Kunnen de werknemers een verandering van uurrooster eisen om te vermijden dat ze 
vast raken in het vervoer tijdens de perioden van afkoppeling? 
 

 

Om te vermijden dat ze vast raken in het vervoer, zouden sommige werknemers die worden 
tewerkgesteld op werkplaatsen die niet betrokken zijn bij een afkoppeling, kunnen vragen om 
in een verschoven uurrooster tewerkgesteld te worden. 

Hiervoor is het akkoord van de werkgever vereist. Het toegepaste uurrooster moet in het 
arbeidsreglement staan. 

VBO 

Wat gebeurt er als werknemers gedurende meerdere dagen niet aan het werk kunnen 
worden gezet (verlenging van de onderbreking/ technisch incident veroorzaakt door een 
stroomonderbreking/ geen levering van grondstoffen op de geplande leveringsdatum)? 

 

Als de oorzaak van het technisch incident of van de niet-levering ligt bij de afkoppeling (externe 
oorzaak), kan het eventueel om overmacht gaan. In dat geval zal de werkgever vrijgesteld zijn 
van zijn verplichting en zal de werknemer voor iedere volledige dag dat hij niet heeft gewerkt 
worden vergoed door de RVA in de regeling van de tijdelijke werkloosheid. 

Wanneer een werkgever al zijn personeel of een deel ervan tijdelijk werkloos wil stellen 
wegens overmacht, is het verkieslijk dat hij dit vooraf aangeeft bij de directeur van het 
plaatselijke werkloosheidsbureau. Deze heeft een beoordelingsbevoegdheid en kan de 
overmacht laten nagaan door een RVA-inspecteur. 

VBO 

Wat gebeurt er als de werknemer door een stroomonderbreking pas met vertraging op 
het werk raakt? 

 

Op grond van artikel 27, 1° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
zal de betrokken werknemer, als hij het gewaarborgd loon wenst te genieten, moeten bewijzen: 

- dat hij op het ogenblik dat hij zich naar het werk begaf geschikt was om te werken; 

- dat hij zich normaal naar zijn werk heeft begeven. Hij moet zijn woonplaats hebben verlaten 
en moet in de onmogelijkheid hebben verkeerd om tijdig op de plaats van zijn werk aan te 
komen. Het feit dat het moeilijker is om de plaats van het werk te bereiken, is geen afdoend 
bewijs; 

- dat de vertraging of de afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de 
weg naar het werk en onafhankelijk is van zijn wil.  

VBO 

Artikel 27 AOW 
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Dat betekent dat de werknemer verplicht is te handelen als een goede huisvader en het nodige 
moet doen om tijdig op het werk aan te komen of om zijn vertraging zoveel mogelijk te 
beperken. Zoals in het geval van een staking van het openbaar vervoer, zal het antwoord 
afhangen van de voorzienbaarheid van de onderbreking. 

Kan de werkgever zijn werknemers ertoe verplichten inhaalrust of verlofuren op te 
nemen voor de perioden van afkoppeling? 

 

De werkgever kan geen verplichting opleggen om verlof of inhaalrust te nemen. 

Werkgever en werknemer moeten blijk geven van gezond verstand. 

VBO 

7. IMPACT VAN DE AFSCHAKELING OP ANDERE DIENSTEN 
 

Wat kan u verwachten als u zich buitenshuis bevindt op het moment van een 
afschakeling? 
 
• tankstations zullen niet werken in de betrokken regio; 

• slagbomen van treinoverwegen worden uit veiligheid gesloten; 

• straatverlichting, verkeerslichten,enz. zullen uitvallen; 

• trein-, tram- en metroverkeer kan stranden; 

• het telefonienetwerk en de hulpcentrales 100 en 112 kunnen overbelast geraken; 

• geldautomaten zullen niet werken. 

De mobiliteit zal vrij snel hinder ondervinden en de kans op meer ongevallen en verkeerschaos 
is dan ook reëel. Toch zal het crisiscentrum voor een nauwe samenwerking met diensten van 
gouverneurs, burgemeesters, federale en regionale overheden, bedrijfsfederaties, enz. zorgen 
om zoveel mogelijk te anticiperen op potentiële gevolgen en om preventieve acties te 
ondernemen. 

 

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne  

Wat met de beschikbaarheid van gas? 
 

Een grootschalige en langdurige stroomonderbreking zal geen impact hebben op de 
bevoorrading van aardgas of de veiligheid van haar infrastructuur. Het gebruik van aardgas zal 

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne  

http://centredecrise.be/nl/inhoud/gevolgen-van-stroompanne
http://centredecrise.be/nl/inhoud/gevolgen-van-stroompanne
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echter enkel mogelijk zijn als het fornuis, de verbrandingsketel, enz. voor het eigen 
functioneren geen stroom nodig heeft of aangesloten is op een autonome stroombron. 

Wat met de beschikbaarheid van water? 
 

Afhankelijk van uw geografische situatie, kan al vrij snel een drukvermindering in de leidingen 
merkbaar zijn. Pas indien een stroomonderbreking meerdere uren aanhoudt of bij sommige 
hoger gelegen gebieden, kan eventueel de watervoorziening stilvallen. 

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne  

Welke impact heeft de afschakeling op het treinverkeer? 
 

Het wegverkeer zal snel ernstig verstoord geraken door het uitvallen van straat- en 
verkeerslichten, het sluiten van slagbomen en een verhoging van het aantal ongevallen. Ook 
het trein-, tram- en metroverkeer kan stilvallen. 

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne  

Welke impact heeft de afschakeling op het luchtverkeer? 
 

De luchthavens blijven operationeel en de veiligheid van het luchtruim zal verzekerd blijven. De 
capaciteit van vertrekkende en aankomende vliegtuigen van de Belgische internationale 
luchthavens kan na meerdere uren mogelijk verminderen. 

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne 

Welke impact heeft de afschakeling op de scheepvaart? 
 

De maritieme scheepvaart op de Belgische wateren zal niet meteen grote hinder ondervinden 
bij het uitschakelen van de elektriciteit. Bijna alle systemen van het Maritiem Reddings- en 
Coördinatiecentrum en de Schelderadarketen zijn voorzien van noodstroomgeneratoren of 
andere uitrusting, om meerdere uren te overbruggen. Voorts kan de scheepvaart op de 
binnenwateren ernstig verstoord zijn door het stilvallen van bruggen en sluizen. 

De maritieme havens kunnen bij een elektriciteitsonderbreking logistieke verstoring 
ondervinden. Het laden en lossen van ertsen en containers zal moeilijk zijn, net als het gebruik 
van de containerscanning. 

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne 

Welke impact heeft de afschakeling op de Seveso-bedrijven? 
 

Veel Seveso-bedrijven beschikken over preventieve middelen indien hun apparatuur door een 
plotse of aangekondigde stroompanne niet meer functioneert. Bovendien bestaan er duidelijk 

Crisiscentrum: 
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structuren, zoals interne noodplannen, veiligheidsrapporten en -inspecties, enz. die het 
Seveso-risico verkleinen. 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne 

Welke impact heeft de afschakeling op de landbouw? 
 

Voor de landbouwsector is een elektriciteitsbevoorrading noodzakelijk. Zonder stroom kunnen 
producten sneller bederven en kunnen dieren sterven, met grote economische en hygiënische 
gevolgen. Omwille van dit risico, hebben de grote bedrijven preventieve maatregelen 
genomen. 

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne 

Is telefoon-, internet- of betalingsverkeer mogelijk? 
 

Na 1 tot 4 uur vanaf de onderbreking, kunnen de gsm-netwerken geleidelijk aan uitvallen.  
Wie digitaal telefoneert, zal echter geen gebruik meer kunnen maken van telefonie of internet. 

De backbones – ook wel de ruggengraat van de digitale communicatie genoemd – blijven 
echter wel functioneren, waardoor de datacommunicatie en digitale telefonie van professionele 
klanten gegarandeerd blijft. Belangrijke processen en data binnen de financiële sector zijn 
beveiligd tegen een stroomonderbreking van lange duur. Geldautomaten zullen echter niet 
meer werken, en evenmin betaalautomaten in winkels. 

Crisiscentrum: 

http://centredecrise.be/nl/inhoud
/gevolgen-van-stroompanne  
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BRONNEN 

- Crisiscentrum, http://centredecrise.be/nl/inhoud/gevolgen-van-stroompanne (24/09/2014) 

- Crisiscentrum, http://crisiscentrum.be/nl/news/noodplanning/acties-van-de-overheden-en-van-de-burgers-ten-aanzien-van-
het-risico-op-elektriciteit (24/09/2014) 

- Crisiscentrum, http://centredecrise.be/nl/inhoud/afschakeling-de-overheden-bereiden-zich-voor (24/09/014) 

- Elia, http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie (24/09/2014) 

- FOD Economie, 
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/procedure_schaar
ste/#.VCO_z-mKCM8 (25/09/2014) 

- FOD Economie, 
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/afsc
hakelplan/#.VCPB9umKCM8 (25/09/2014) 

 

http://centredecrise.be/nl/inhoud/gevolgen-van-stroompanne
http://crisiscentrum.be/nl/news/noodplanning/acties-van-de-overheden-en-van-de-burgers-ten-aanzien-van-het-risico-op-elektricit
http://crisiscentrum.be/nl/news/noodplanning/acties-van-de-overheden-en-van-de-burgers-ten-aanzien-van-het-risico-op-elektricit
http://centredecrise.be/nl/inhoud/afschakeling-de-overheden-bereiden-zich-voor
http://www.elia.be/nl/over-elia/vragen-risico-op-elktriciteitsschaarste-belgie
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/procedure_schaarste/#.VCO_z-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/procedure_schaarste/#.VCO_z-mKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/afschakelplan/#.VCPB9umKCM8
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/energie/Energiebevoorradingszekerheid/Crisisbeleid/elektriciteit/afschakeling/afschakelplan/#.VCPB9umKCM8

