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Piekverbruik elektriciteit in België is 10 tot 15
procent lager dan begin maart. Goede werking
elektriciteitssyteem blijft verzekerd.

— Opschalen van overheidsmaatregelen tegen corona vertaalt zich in dalend piekverbruik
— Nacht- en weekendverbruik blijven constant
— Stabiliteit van het elektriciteitssysteem en de bevoorradingszekerheid blijven gegarandeerd
— Elia ziet toe op integratie en strikte toepassing van preventiemaatregelen

BRUSSEL | De maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben
een merkbaar effect op het elektriciteitsverbruik in België. Het geleidelijk terugschroeven van de activiteiten
in België zorgt voor een geleidelijke daling van het piekverbruik. Die daling verloopt in twee stappen.

Na 12 maart 2020 was de impact op het elektriciteitsverbruik duidelijk merkbaar. Deze daalde overdag met 5 tot 10%.
Na de afkondiging van dinsdag 17 maart 2020 werd het effect nog sterker met een daling van het piekverbruik tussen
10 tot 15%. Sinds dinsdag is de impact op het industriële en residentiële elektriciteitsverbruik vergelijkbaar met wat we
gewoonlijk in het weekend zien.

Het verminderd elektriciteitsverbruik verloopt geleidelijk en houdt verband met de aangekondigde maatregelen. Daardoor hebben marktspelers de tijd gehad om hun voorspellingen aan te passen. Elia kon zo op de veranderingen anticiperen. De goede werking van het elektriciteitssysteem blijft zo verzekerd. Bovendien zijn de marges voor het in balans
houden van het systeem (op- of neerwaartse regeling) voldoende beschikbaar.

In de grafiek hieronder geven we in het blauw de evolutie van het totale elektriciteitsverbruik voor de eerste week van
maart (2 tot 8 maart 2020). Met een oranje lijn geven we de situatie weer van 9 tot 15 maart, toen de eerste maatregelen zijn genomen. De grijze lijn toont de effecten op het verbruik tussen 16 en 18 maart, na de meest recente
maatregelen.

De tweede grafiek hieronder toont voor dezelfde referentieperiodes de procentuele verschillen.

Elektriciteitssector als cruciale activiteit
Zoals gevraagd door de Belgische autoriteiten doet Elia al het mogelijke om bedrijfscontinuïteit te garanderen. In het
ministerieel besluit van woensdag 18 maart 2020 dat bijkomende maatregelen afkondigt om de verspreiding van het
coronavirus te beperken, worden de activiteiten van de energiesector als cruciaal beschouwd. Elia neemt deze maatschappelijke opdracht bijzonder ernstig. Het handhaven van de bevoorradingszekerheid en de gezondheid en veiligheid van onze interne en externe medewerkers zijn daarbij onze belangrijke prioriteit.

Elia ziet toe op implementatie en naleving van de verscherpte controles
Binnen de onderneming wordt de implementatie en naleving van de verscherpte maatregelen omtrent corona continu
gecoördineerd tussen de betrokken diensten. Dit wordt ook besproken met de sociale partners. Er is ook geregeld
overleg met transmissienetbeheerders in het buitenland en sectorgenoten in België zoals de distributie- en gastnetbeheerders. De aanbevelingen van de overheid worden nauwkeurig opgevolgd. Voor kritieke functies waar thuiswerk niet
mogelijk is, gelden zelfs striktere maatregelen. In de planning van de interventie- en bouwploegen worden ploegenroosters consequent gescheiden. De toegang tot de nationale en regionale controlecentra is gelimiteerd en onze operatoren gebruiken niet langer het openbaar vervoer. Voor elke kritieke functie is ook een back-up voorzien.

95% thuiswerk
We zetten maximaal in op thuiswerk. In onze 5 administratieve sites (Empereur, Schaarbeek, Monnoyer, Crealys en
Merksem) werkt 95% van de medewerkers momenteel thuis. Dit gebeurt op een gedisciplineerde manier waarbij het
werk maximaal wordt voortgezet. Voor wie toch naar het werk komt (bewakingsdiensten, operatoren, permanentierollen, etc.), gelden verscherpte hygiënemaatregelen.

Doorlichting omtrent afstandsregel
Sinds het afkondigen van de bijkomende afstandsregel (social distancing van 1,5 meter) gebeurt ook een grondige
analyse van onze bouw-, onderhouds- en interventieactiviteiten met alle betrokken partijen. Als de afstandsregels en
hygiënemaatregelen gerespecteerd kunnen worden en op voorwaarde dat er geen problemen zijn met de aanvoer van
materialen en de beschikbaarheid van aannemers en Elia medewerkers, worden de activiteiten stapsgewijs voortgezet.
Het garanderen van de bevoorradingszekerheid, de veiligheid van het elektriciteitsnet en industriële klantaansluitingen
krijgen prioriteit.

Door het consequent toepassen van bovenvermelde maatregelen nemen we als onderneming en als medewerkers
onze volle maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo beschermen we niet alleen onze families en onszelf maar vooral
ook andere kwetsbare groepen. We voelen ons solidair met de zorgverleners, de slachtoffers en alle sectoren die in
deze crisistijd onder grote druk staan.

#wecandothis #letsflattenthecurve #tousensemble

De belasting en belastingsvoorspellingen van het Elia-transmissienet kunt u volgen via deze link:

https://www.elia.be/nl/grid-data/belasting-en-belastingsvoorspellingen
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