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Beste ondernemer, bestuurder, betrokken medewerker,

Het wagenpark verduurzamen is geen sinecure. Het vereist kennis, planning en voor de meeste betrokkenen nog een tikje durf. Dat laatste veelal door onbekendheid met het 
fenomeen van het op grote schaal inpassen van elektrische mobiliteit. Tegelijk laat de praktijk zien dat het voor elk bedrijf mogelijk is, én het stevig geld en CO2 bespaart. Bovendien 
levert het tevreden medewerkers op, want elektrisch rijden is echt veel prettiger dan rijden op brandstof. Hoe kunnen bedrijven – met name uw bedrijf – die stap dan gaan zetten?

Stichting E-PACT richt zich op onderzoek naar het toepassen van Slim Laden bij bedrijven in de praktijk. Slim Laden vormt een belangrijke oplossing voor bottlenecks in de 
stroomvoorziening die kunnen ontstaan bij het laden van vele elektrische auto’s op het terrein. Over enkele jaren is uw wagenpark volledig elektrisch en dan biedt Slim Laden 
uitkomst: u voorkomt netverzwaringen, bespaart kosten en duurzame energie wordt beter benut. Maar wat ligt er dan vóór het moment dat u Slim Laden gaat toepassen?

Dat zijn de stappen die u gaat nemen om tot de inzichten te komen die u over de drempel heen zullen helpen. Dat begint bij algemeen inzicht in de ontwikkelingen van elektrisch 
vervoer, zoals toename van de batterijgrootte en V2X. Daarna kijken we naar de praktijk van de Total Cost of Ownership van het hele wagenpark om een goed beeld te krijgen van 
mogelijke besparingen.  Welke auto’s en bestelbussen kunnen bijvoorbeeld eerst worden vervangen door elektrische exemplaren, welke kunnen later en wat bespaart dit in CO2-
uitstoot? Hoeveel en welk type laadinfra hoort daarbij en vooral ook: waar? Hoe ziet mijn energiehuishouding er nu uit? Is het mogelijk alle elektrische voertuigen op te laden? En tot 
slot: wat kan de integratie van Slim Laden daarbij betekenen?

Voor u ligt E-PACT Kennisdocument 1 van de vijf die ingaan op al deze facetten, toegelicht met praktijkvoorbeelden die E-PACT in het werkveld de afgelopen twee jaar is 
tegengekomen. Daarbij gaat onze dank uit naar de provincies Limburg en Noord-Brabant, die via E-PACT bedrijven hebben gestimuleerd de stappen te nemen die nodig zijn om te 
komen tot die waardevolle inzichten.

In 2030 zijn alle nieuwe auto’s elektrisch en met dit kennisdocument brengen we u hopelijk op de goede weg daar naar toe.

Namens stichting E-PACT

Rutger de Croon 
Directeur 

Introductie
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Nederland gaat over op elektrisch rijden.
Dit kennisdocument geeft inzicht in de 
ontwikkeling van elektrisch rijden en de 
achtergrond van elektrisch laden.

We gaan uit van dit gegeven:
•  Elektrische voertuigen in deze kennisdocumenten zijn 

voertuigen die kunnen opladen via het elektriciteitsnet.

•  De toekomst is volledig elektrisch: in het Klimaatakkoord 
is afgesproken dat vanaf 2030 alle nieuwe personenauto’s 
emissievrij zijn. Via meerdere regelingen vindt stimulering 
van elektrisch rijden plaats.

•  Laden kan op verschillende plekken en met verschillende 
snelheden: thuis, op het werk en onderweg.  

1Over elektrisch rijden en laden
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Wat is elektrisch rijden
Elektrische auto’s zijn steeds meer zichtbaar in het 
straatbeeld. Elektrische auto’s worden aangedreven door 
een elektromotor in plaats van een verbrandingsmotor zoals 
geldt voor voertuigen die rijden op benzine, diesel of CNG. 
Verschillende typen elektrische voertuigen zijn beschikbaar:

•  Volledig elektrische voertuigen: deze elektrische 
voertuigen hebben alleen een batterij om de elektromotor 
van energie te voorzien. De batterij wordt opgeladen door 
het voertuig aan te sluiten op een stopcontact of laadpunt.

•  Plug-in hybride elektrische voertuigen: naast een 
elektromotor beschikken deze voertuigen over een 
verbrandingsmotor. De batterij kan opladen via het 
elektriciteitsnet, zodra de batterij leeg is kan het voertuig 
overschakelen op de verbrandingsmotor. Naast de plug-in 
hybrides zijn er ook ‘gewone’ hybride voertuigen. Deze 
auto’s hebben een accu waarmee zij enkele kilometers 
elektrisch kunnen rijden. De accu laadt op met energie uit 
de brandstofmotor. De ‘gewone hybride’ behoort niet tot de 
categorie elektrische voertuigen.

•  Elektrische voertuigen met een brandstofcel: deze 
voertuigen beschikken over een brandstofcel die uit 
waterstof elektriciteit produceert om de elektromotor 
aan te drijven. Deze auto’s kunnen niet opladen via het 
elektriciteitsnet.

Volledig elektrische voertuigen en elektrische voertuigen 
met een brandstofcel hebben geen lokale CO2-uitstoot 
en kunnen volledig rijden op duurzame energie. In de 
kennisdocumenten van E-PACT gaan we alleen in op het 
rijden met en laden van volledig elektrische voertuigen. 

Voor overwegingen en voordelen voor de 
elektrificatie van een wagenpark geeft
het kennisdocument 'Kiezen voor
elektrisch’ meer inzicht'.

Waar ontwikkelt elektrisch rijden naar toe?
Nederland is wereldwijd één van de koplopers in elektrisch 
rijden. Begin 2021 reden in Nederland ruim 200.000 
volledig elektrische voertuigen, dat is een kleine 3% van het 
wagenpark. Daarmee is het aandeel van elektrisch rijden in 
het wagenpark nog erg beperkt. Naar verwachting neemt het 
aandeel de komende jaren sterk toe. In het Klimaatakkoord 
(2019) is afgesproken dat alle nieuw verkochte 
personenauto’s vanaf 2030 emissievrij zijn. Naar verwachting 
betekent dit in de praktijk dat het grootste deel van de nieuw 
verkochte auto’s dan volledig elektrisch is. 

De autonome ontwikkeling zorgt dat elektrisch rijden steeds 
aantrekkelijker wordt. De actieradius neemt toe, het aanbod 
groeit en de kosten gaan steeds verder omlaag. Aanvullend 
vindt, om deze doelstelling te realiseren, ondersteuning en 
stimulering plaats vanuit de (rijks)overheid. Het gaat onder 
andere om:

•   Financiële voordelen: zakelijke elektrische rijders 
betalen een lagere bijtelling dan voor brandstofvoertuigen 
(voor plug-in hybrides geldt dit bijtellingsvoordeel niet), 
elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van de MRB en voor 
particulieren is een aanschafsubsidie beschikbaar. 

•  Landelijk en regionaal gebeurt er veel om te zorgen voor 
voldoende publieke laadinfrastructuur en knelpunten die 
daarbij nog aanwezig zijn weg te nemen.

•  Lokale overheden zetten steeds meer in op emissievrije 
steden. Bestaande milieuzones worden verder 
aangescherpt en meerdere steden hebben ambities 
om vanaf 2030 in hun centra alleen nog emissievrije 
personenauto’s toe te laten en zo volledig emissievrij te zijn.

Naast de ontwikkeling van personenauto’s vindt ook op 
andere typen voertuigen volop ontwikkeling plaats. Zo zijn 
steeds meer elektrische bestelbussen beschikbaar en wordt 
de aanschaf daarvan door de rijksoverheid gesubsidieerd. 
Ook de elektrische vrachtwagen is in opkomst, de Total Cost 
of Ownership wordt naar verwachting binnen afzienbare tijd 
al gunstiger dan voor de brandstofvarianten.

Zo’n dertig tot veertig gemeenten gaan vanaf 
2025 bovendien emissievrijzones invoeren voor 
stadsdistributie. Alle bestelbussen en het vrachtverkeer
dienen dan volledig emissievrij te zijn.

Hierdoor kan de elektrificatie van de logistieke sector veel 
sneller gaan dan de transitie die voor de personenauto’s
nu al zichtbaar is.
 

Elektrisch rijden heeft lokaal geen uitstoot van CO2 en NOx
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Elektrisch laden
Om elektrische voertuigen te kunnen gebruiken is 
laadinfrastructuur nodig. Laden kan op verschillende locaties 
en in verschillende vormen:

•   Laden bij een regulier stopcontact: het is mogelijk om een 
elektrische auto te laden via een stopcontact. Hierdoor kan 
een elektrische auto vrijwel overal laden. De laadsnelheid 
is echter laag – vaak is al snel meer dan 24 uur nodig om 
de accu te laden – en elektrische installaties zijn hierop niet 
berekend. Daardoor kunnen onveilige situaties ontstaan. 

•  Laden bij reguliere laadpunten zoals die thuis, bij 
bedrijven en in de openbare ruimte staan. Deze 
laadpunten zijn ontworpen en aangelegd om elektrische 
auto’s te laden. Elektrische auto’s laden daar hun volledige 
batterij doorgaans in 6 tot 8 uur op. Deze laadpunten zijn 
dan ook beschikbaar bij locaties waar iemand langer 
verblijft, zoals op het werk en op een eigen oprit. De kosten 
voor het laden variëren van locatie tot locatie. 

•  Laden bij een snellaadpunt waarbij de elektrische auto 
met een hoog vermogen laadt. Als vuistregel geldt dat een 
elektrische auto voor ca. 80% oplaadt in 30 minuten. 

Elektrische voertuigen laden over het algemeen op de 
volgende locaties:

•  Op een thuislocatie: het is eenvoudig mogelijk om op 
een eigen oprit een regulier laadpunt te realiseren. Voor 
elektrische rijders met een eigen oprit is het daarmee 
gemakkelijk om zonder gedoe elektrische auto’s te laden. 
Dit geeft veel laadzekerheid tegen relatief lage kosten.

•  Op een werklocatie: voor werkgevers is het mogelijk om 
bij de parkeervoorzieningen laadpunten te plaatsen, en 
daarmee werknemers en bezoekers te voorzien in hun 
laadbehoefte. Zeker voor werknemers die niet thuis kunnen 
laden en voor veelrijders vullen deze laadpunten een 
belangrijk deel van de laadbehoefte in. De kosten voor  
het laden zijn– doorgaans lage elektriciteitstarieven – voor 
werkgevers ook aantrekkelijk. 

•  Op een semipublieke locatie: bijvoorbeeld winkelcentra, 
in parkeergarages en bij locaties waar evenementen 
worden gehouden. Op deze locaties zijn steeds vaker 
reguliere laadpunten beschikbaar. Deze locaties vormen 
een aanvullende voorziening, die vooral relevant zijn als 
langere afstanden worden gereden om een bestemming te 
bereiken. Deze locaties zijn vaak in privaat eigendom en de 
laadpunten zijn voor iedereen beschikbaar.

•  Op een publieke locatie: de publieke laadpunten en vaak 
ook snelladers langs de hoofdwegen. Deze laadpunten zijn 
voor iedereen beschikbaar en gerealiseerd in overleg met de 
lokale of regionale overheid.

Meer informatie over laadinfrastructuur
voor een elektrisch wagenpark is
opgenomen in het kennisdocument 
‘Laadinfrastructuur en duurzame energie’

1 Laden van EV’s in Nederland. Ervaringen van en meningen van berijders. RVO, ElaadNL, Rijksuniversiteit Groningen, VER (2021). 
Beschikbaar via www.evrijders.nl

Hoe staat laden bij de werkgever er op dit moment voor?
Uit het Nationaal laadonderzoek 20211 volgen inzichten in het belang van het laden bij werkgevers:

•   Elektrische rijders zonder privé laadpaal laden meer dan twee keer zo veel bij een laadpaal op het werk: 
EV-rijders met eigen laadgelegenheid laden 8% van hun kilometers op een laadpaal op het werk, ten opzichte van 
18% voor EV-rijders zonder eigen laadgelegenheid.

•  Zakelijke rijders laden vaker op het werk ten opzichte van private rijders: zakelijke lease als werknemer 18% op 
een laadpaal op werk, zakelijke lease als ZZP of DGA 11%, zakelijke koop 10%, private lease 6% en privé koop 5%.

•  ‘Werk laden’ scoort een hoog rapport cijfer. Met een 8,06 scoort alleen ‘privé laadpaal thuis’ hoger met een 9,25. 
De overige laadmogelijkheden scoren lager.

https://www.evrijders.nl/wp-content/uploads/2021/07/Nationaal-Laadonderzoek.pdf
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 Laden van elektrische auto’s op de zaak. 
Een startgids voor bedrijven. Deze door RVO uitgebrachte startgids geeft voor bedrijven praktische handvatten om aan de slag te gaan met elektrisch rijden en laadinfrastructuur. 
De gids is via deze link online beschikbaar; 
www.nederlandelektrisch.nl

In het Nationaal Laadonderzoek 2021 ‘Laden van EV’s in Nederland. 
Ervaringen en meningen van berijders’ geven RVO, de VER, ElaadNL en de Universiteit Groningen inzicht in wat elektrische rijders belangrijk vinden. 
Het onderzoek is beschikbaar via deze link; 
www.evrijders.nl

Alles over (de eisen aan) laadpalen 
Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur; 
www.nklnederland.nl

Projecten over Slim Laden 
Vind hier ElaadNL projecten en voorbeelden van wat al in de praktijk is toegepast via deze link; 
www.elaad.nl

Webtalks, snelle informatie over (Slim) Laden 
Diverse korte webtalks door ElaadNL over aan (Slim Laden)  gerelateerde onderwerpen beschikbaar via de link; 
www.elaad.nl

EV en Laadinfra monitor  
Hoe ver zijn we nu eigenlijk in Nederland, welke auto’s worden het meest verkocht, hoeveel laadpalen zijn er?  
Dit is terug te vinden via de monitor van RVO;  
www.rvo.nl

Laden en veiligheid  
Terug te vinden via de website van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur; 
www.agendalaadinfrastructuur.nl 

Waar vind je meer over elektrisch rijden en laadinfra?

https://nederlandelektrisch.nl/u/files/2020-12een-startgids-voor-bedrijven-laden.pdf
https://www.evrijders.nl/2021/07/15/resultaten-nationaal-laadonderzoek-2021/
https://nklnederland.nl/wp-content/uploads/2021/04/Programma-van-eisen.pdf
https://www.elaad.nl/projects/ 
https://www.elaad.nl/webtalks/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers-elektrisch-vervoer
https://agendalaadinfrastructuur.nl/werkgroepen/werkgroep+fysieke+veiligheid+en+cyber+security/default.aspx
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De kennisdocumenten van Stichting E-PACT zijn bedoeld 
voor bedrijven en organisaties die zich oriënteren op en 
werken aan de elektrificatie van een wagenpark. Op dit 
moment zijn vijf kennisdocumenten beschikbaar:

1. Over elektrisch rijden en laden
2. Kiezen voor elektrisch
3. Financieel perspectief
4. Laadinfrastructuur
5. Slim laden en duurzame energie

De inhoud van dit kennisdocument is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
De kennisdocumenten zijn bedoeld om de informatie
over elektrisch rijden en laden toegankelijk te presenteren. 
E-PACT is niet verantwoordelijk voor eventuele inhoudelijke 
onjuistheden, druk- en zetfouten.

Stichting E-PACT wordt financieel ondersteund door de 
provincie Noord-Brabant in het project ‘Brabant rijdt 
elektrisch’, de provincie Limburg in het project ‘Limburg
rijdt elektrisch’ en Stichting ElaadNL.
 

Met dank aan:

gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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