HET ANTIBLACKOUT-CHARTER
VAN TEST-AANKOOP
Om deze winter een mogelijke black-out te vermijden, is een rol weggelegd
voor de consument. Hij kan mee het stroomverbruik tijdens risicoperiodes helpen
inperken. Daarom stelt Test-Aankoop de consument een anti-blackout-charter
voor.

Dit charter heeft drie doelstellingen:

1

Minder stroom verbruiken als een black-out dreigt op
risicovolle winterdagen.
Wanneer de kans op een black-out op bepaalde risicovolle dagen
groter wordt, is het cruciaal om een reeks toestellen die een hoog
vermogen vragen, uit te schakelen of gewoon (even) niet gebruiken. De
impact van de consumenten op het stroomnetwerk valt niet te onderschatten: als bijvoorbeeld 4 miljoen gezinnen op hetzelfde ogenblik een
elektrische waterkoker zouden inschakelen, vergt dat een vermogen van 9
GW. Daarmee zou zowat hele elektriciteitspark van België worden aangesproken.

2

Solidariteit tonen onder en tussen consumenten.
Dit charter wil de solidariteit tussen consumenten aanmoedigen. Wie
niet in een zone woont die door het afschakelplan van de regering wordt
geviseerd, kan mee inspanningen leveren opdat anderen evenmin zouden
worden getroffen.

3

Correcte informatie en prijscontrole vanwege de
overheid.
De consument moet door de overheid op een passende wijze worden
geïnformeerd. De overheid moet ook verscherpt toezien op de (evolutie van
de) elektriciteitsprijs.

DUS, JA, IK WIL EEN GEËNGAGEERDE CONSUMENT ZIJN EN GA
DE VOLGENDE VERBINTENISSEN AAN:
Tijdens de risicovolle uren tijdens de komende winter zal ik mijn stroomverbruik
als volgt sturen:
1. Ik zal mijn trommeldroger, wasmachine en/of vaatwasser alleen in de daluren
laten draaien (of tijdens de uren die als dusdanig zijn omschreven).
2. Ik zal mijn grote elektrische boiler alleen tijdens de daluren laten werken met
behulp van een timer (tenzij dat dit al gebeurt via een signaal van het net).
3. Ik zal een timer op mijn kleine keukenboiler plaatsen om te vermijden dat hij
warm water aanmaakt tijdens de piekuren. Of ik zal dit toestel tijdens de piekuren
gewoon uitschakelen.
4. Ik zal in de eerste plaats op gas koken (voor zover ik over dat soort toestellen
en aansluitingen beschik) tijdens de piekuren, en het gebruik van kooktoestellen
als frituurpannen, elektrische ovens, grills, magnetrons, broodbakmachines en
broodroosters achterwege laten.
5. Ik zal tijdens de piekuren geen elektrische huishoudtoestellen gebruiken die
warm water aanmaken. Het gaat om toestellen zoals een elektrische waterkoker,
espressomachines en koffiezetapparaten. Ik zal veeleer gas gebruiken (voor
zover beschikbaar) om water te koken of ik zal mijn koffie of thee warm houden
in een thermos.
6. Ik zal tijdens de piekuren geen elektrische huishoudtoestellen gebruiken die
een hoog vermogen vragen, zoals een stofzuiger, een (stoom)strijkijzer of een
haardroger.
7. Ik zal in de eerste plaats verwarmen met hout, gas of stookolie in plaats van
elektrische bijverwarming te gebruiken.
8. Ik zal tijdens de piekuren geen doe-het-zelftoestellen gebruiken (hogedrukreiniger, verfstripper, cirkel- of wipzaag, ontvochtiger).
9. Ik zal alle toestellen uitschakelen die onnodig stroom verbruiken, bijvoorbeeld
lampen of toestellen in stand-by.
10. Ik zal mijn computer, laptop, smartphone, tablet, elektrische fiets tijdens de
daluren herladen (of tijdens de uren die als dusdanig zijn omschreven).

En ik vraag de overheid:
•

Dat ze zich ertoe verbindt om in samenspraak met de netbeheerders (op het vlak
van transport en distributie) et de stroomleveranciers mij op de hoogte te houden
van de gunstige en kritieke ogenblikken qua stroomverbruik.

•

Extra waakzaamheid aan de dag te leggen om toe zien op de evolutie van de
tarieven en desgevallend de nodige maatregelen te nemen om te vermijden dat
de zaken uit de hand lopen.

