VERSTORING
ELEKTRICITEITSNET

TECHNOLOGISCH
RISICO

Onze maatschappij is erg afhankelijk van elektriciteit. Een (onvoorziene) elektriciteitspanne kan
een impact hebben op je huishouden, maar ook op o.a. industrie, veeteelt en verkeer. Bovendien zijn onze telecommunicatienetwerken verbonden met onze elektriciteitsvoorziening. Een
verstoring van het elektriciteitsnet kan dus tot een verstoring van telefoon, internet, radio en tv
leiden.
Een elektriciteitspanne kan een menselijke, technologische (vanuit binnen- of buitenland) of natuurlijke oorzaak hebben, bv. een ernstige zonnestorm.

RISICOANALYSE: IMPACT & WAARSCHIJNLIJKHEID
In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor
de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie. Voor risico’s die onderhevig zijn aan
klimaatverandering (*), maakten de experts ook een inschatting van hun waarschijnlijkheid en impact
voor de periode 2050 - 2055. Uit de analyse blijkt dat de waarschijnlijkheid en impact van deze scenario’s
in de toekomst kan toenemen.

Maatschappelijke impact
Zeer kleine impact
Zeer onwaarschijnlijk

Impact op milieu

Kleine impact
Onwaarschijnlijk

Financiële impact

Gemiddelde impact
Mogelijk

Grote impact
Waarschijnlijk

Menselijke impact
Catastrofale impact
Zeer waarschijnlijk

WEET JIJ WAT TE DOEN BIJ ... ?
EEN ONVOORZIENE ELEKTRICITEITSPANNE
•

Trek de stekker van gevoelige elektrische apparaten uit. Zo vermijd je schade bij een te hoge spanning als de stroom terug opstart.

•

Gebruik bij voorkeur een zaklamp in plaats van kaarsen.

•

Open je koelkast of diepvriezer niet onnodig.

•

Beperk verplaatsingen met de wagen. De verkeerslichten kunnen namelijk verstoord zijn.

•

Hou de licht-schakelaar in de aan-positie om te weten wanneer de stroom hersteld is.

EEN AANGEKONDIGDE ELEKTRICITEITSPANNE
•

Laad je gsm op. Hou er rekening mee dat de telefoonnetwerken verstoord kunnen zijn tijdens een
elektriciteitspanne.

•

Voorzie eten dat koud gegeten kan worden en warm water in thermosflessen (bv. voor babyflesjes).

•

Verzamel enkele belangrijke spullen: een zaklamp, warme kledij, gezelschapsspelletjes, een radio op
batterijen, ...

•

Zorg ervoor dat (kwetsbare) buren ook op de hoogte zijn van de aangekondigde panne.

Meer tips op www.risico-info.be

