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Utopia ligt nog veraf, maar lijkt niet langer
onbereikbaar (met de auto)
De Vlaamse overheid spreekt met haar
energie- en klimaatdoelstellingen alle
maatschappelijke actoren aan: in de
eerste
plaats legt ze
zichzelf
doelstellingen op, daarnaast alle burgers,
en last but not least de bedrijven. Die
laatsten hebben in het verleden al een
grote bereidheid getoond om het groene
verhaal mee te onderschrijven. Zeker
ook op vlak van transport, daarin
ondersteund door een voordelige
federale fiscaliteit.
Maar willen we onze Clean Power for Transport-doelstellingen halen, en de
nog strengere doelstellingen van de Energievisie die zopas is goedgekeurd,
dan dringen éxtra inspanningen zich op. Tegen 2035 streven we naar
uitsluitend zero-emissiewagens in de showrooms. We hebben dus nog een
lange weg te gaan. Of te rijden, zo u wil. Want het aandeel bedrijfswagens
op onze wegen is niet gering. Een vergroening van de autovloten zou dus
een serieuze slok op de borrel schelen. Lagere tot zero-emissie-uitstoot
betekent een significante vermindering van fijnstof en andere schadelijke
stoffen.
Een initiatief zoals dat van het Platform Elektrische Bedrijfswagens is
daarom zeer welkom en komt niks te vroeg. Het strekt de
koploperbedrijven tot eer dat zij de gezamenlijke ambitie hebben hun
wagenvloot tegen 2020 met gemiddeld 25% te vergroenen. Een kwart van

een wagenvloot vergroenen – ongeveer 550 wagens – is niet niks. Het
Platform legt de lat meteen hoger dan de doelstellingen van CPT. Wat wil
een minister nog meer? Het zijn zulke initiatieven die ook andere bedrijven
zullen aanzetten om de denkoefening, en wie weet de overgang van utopie
naar realiteit te maken. Om het ‘automatisme’ om bedrijfswagens met
klassieke verbrandingsmotoren aan te kopen, te doorbreken.
Als Vlaams minister van Energie blijf ik alvast mijn duit in het zakje doen
daar waar het vertrouwen en infrastructuur aangaat. Het laadpalenplan is
nu écht aan de uitrol begonnen. Tegen eind dit jaar staan er 750 extra
oplaadpalen, goed voor 1.500 laadpunten in de openbare ruimte. Ook
privébedrijven installeren haast standaard laadpunten op hun
parkeerterreinen. De reikwijdte van batterijen groeit ‘as we speak’. Het
aanbod van elektrische en andere milieuvriendelijke auto’s breidt gestaag
uit, al mag de auto-industrie hier gerust nog een tandje bijsteken. Wij – de
overheid, de burgers en de bedrijven – zullen ons in de toekomst niet langer
kunnen verschuilen achter onze angsten en onzekerheden.
Kleurt uw bedrijfswagenvloot binnenkort ook groen onder de motorkap?

Bart Tommelein
Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Begroting, Financiën & Energie
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2017 markeert de start van de elektrificatie van de fleetmarkt. Vier
belangrijke basisvoorwaarden om te starten met een transitie naar
elektrische wagenparken zijn voldaan:
1. In verschillende segmenten is voor vennootschappen de Real Cost of
Ownership (RCO) van volledig elektrische wagens budgetneutraal ten
opzichte van conventionele voertuigen. Plug-in hybride wagens
hebben in veel gevallen wel een hogere RCO dan conventionele wagens.
2. Het aantal beschikbare modellen neemt gestaag toe: er zijn vandaag
20 volledig elektrische en 25 plug-in hybride wagens op de markt. Van
de volledig elektrische wagens hebben zeven wagens een
praktijkactieradius van meer dan 200 kilometer. Binnen drie jaar zal dit
aanbod uitbreiden naar 60+ volledig elektrische en 60+ plug-in hybride
wagens en zal het rijbereik toenemen naar 300-400 kilometer in de
praktijk.
3. België heeft op dit moment 129 snellaadlocaties; eind 2018 zullen dit
er ca. 200 zijn. Ook in de omringende buurlanden is een degelijk
snellaadnetwerk uitgebouwd. Het aantal bestemmingsladers overstijgt
2.000 locaties en in Vlaanderen is het mogelijk om als stedeling een
publieke oplaadpaal in de buurt aan te vragen. In het Brussels Gewest
wordt dit in het voorjaar van 2018 mogelijk.
4. Er is een breed scala aan laadoplossingen voor thuis en op het werk.
Laaddienstverleners bieden tal van oplossingen aan, waarbij
elektrische wagens veilig worden opgeladen, kosten worden verrekend
(bijvoorbeeld voor thuisgebruik of met eigenaar van het
bedrijfsgebouw) en slim wordt geladen (load balancing, optimalisatie
in functie van lokale energie-opwekking, …).

Er zijn hierbij drie belangrijke aandachtspunten:
Ten eerste is de RCO van elektrische wagens die enkel voor professionele
verplaatsingen worden ingezet, bijvoorbeeld poolwagens of utilitaire
wagens, hoger dan de RCO van benzinewagens (voor een typische
leasetermijn- en kilometrage). Voor de non-profit sector (vzw’s en andere
rechtspersonen die geen vennootschap zijn) zijn de meeste elektrische
wagens, inclusief personenwagens, nog duurder dan conventionele
wagens (voor een typische leasetermijn en -kilometrage). Er is in beide
gevallen een business case mogelijk, bijvoorbeeld door auto’s langere tijd
of voor grotere afstanden in te zetten (richtlijn: vanaf 150.000 kilometer),
in geval van een zeer lage elektriciteitsprijs (richtlijn: 0,10 €/kWh of lager)
of een vernieuwing in de autofiscaliteit.
Ten tweede is het voordeel alle aard van elektrische en fossiele wagens in
veel gevallen gelijk. Enkel in het premium-segment segment zijn er
verschillen. Daardoor hebben werknemers fiscaal geen financiële incentive
om te kiezen voor elektrisch. Een alternatieve autofiscaliteit, al dan niet in
combinatie met harde en zachte incentives door de werkgever zijn nodig
om na de early adopters de meerderheid van chauffeurs aan te spreken.
Ten derde is er in bepaalde segmenten beperkt tot geen aanbod van
elektrische wagens: zo zijn er nog geen (RCO-gunstige) volledig elektrische
monovolumes, breaks en grote utilitaire voertuigen. 2/3de van het aanbod
plug-in hybrides zijn premium wagens. Voor bedrijven met een wagenpark
met enkel dit soort wagens wordt de ambitie van 25% nieuwe elektrisch
wagens in 2020 lastig.
Samengevat: het huidige marktaanbod bevestigt dat de ambitie van 25%
nieuwe elektrische wagens in 2020 voor veel fleet owners, en met name
vennootschappen, haalbaar is.
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Het Platform Elektrische Bedrijfswagens is een samenwerking van BFFMM,
de Belgische federatie van fleet en mobility managers, Traxio, The New
Drive en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, en wordt ondersteund door de
Vlaamse overheid, Departement Omgeving, en de European Climate
Foundation.
Binnen het Platform Elektrische Bedrijfswagens werken fleet owners en
marktaanbieders samen aan een versnelde transitie van elektrische
bedrijfswagens (plug-in hybride, batterij elektrisch en fuel cell elektrisch).
De ambitie is dat bedrijven en organisaties in 2020 25% van hun nieuwe
wagens elektrisch kunnen aankopen of leasen. De primaire doelstelling is
om een gedegen aanbod van elektrische wagens in de car policies van
(grote) bedrijven op te nemen en werknemers hiervoor te incentiveren.1
Het Platform wordt mede vorm gegeven door de fleet- en
mobilitymanagers van Degroof Petercam, Carglass, Groep IDEWE, Groep
Induver en Solidariteit voor het Gezin. Als ‘Koplopers’ hebben zij het
streven om in 2020 gemiddeld 25% van hun volledige wagenpark te
elektrificeren. Koplopers, marktpartijen en andere fleet owners delen uit
eerste hand de kennis en ervaring rond het elektrificeren van (hun)
wagenparken, met de intentie om een sneeuwbaleffect tot meer
elektrische wagenparken te creëren.
Om de ambities van het Platform en de Koplopers te realiseren zijn vier
basisvoorwaarden (zie rechterkader) cruciaal. Deze basisvoorwaarden zijn
met marktaanbieders in een uitgebreide marktbevraging afgestemd,
aangezien zij hiervoor instaan, binnen de context van wet- en regelgeving.
Deze bevraging is een foto van het aanbod van elektrische wagens en
oplaadpalen in België, specifiek voor de fleetmarkt, en is als volgt gebeurd.
1

Via een Request for Information (RFI) werden van juni tot september 2017
invoerders, leasingmaatschappijen, laaddienstverleners en investeerders
in publieke (snel)oplaadpalen bevraagd naar hun producten en diensten,
de roadmap tot 2020 en de prijszetting. Hiertoe dienden zij een schriftelijk
aanbod in (de “marktconsultatie”) en lichtten zij dit mondeling toe (de
“marktdialoog”). Aansluitend is bevraagd of en hoe zij wensen bij te dragen
aan de Praktijktest van het Platform: een concept waarbij zij elektrische
wagens en pop-up oplaadpalen ter beschikking stellen aan werknemers van
de Koplopers - die binnenkort een nieuwe wagen kunnen kiezen.

Vier basisvoorwaarden voor 25% elektrisch in 2020
1. Prijs: De elektrische bedrijfswagens zijn budgetneutraal of -gunstiger
ten opzichte van fossiele voertuigen, op vlak van Real Cost of
Ownership (RCO). De definitie van RCO is afhankelijk van de fiscaliteit
(vennootschapsvorm en sector) en de policy. Voor het Platform zijn
een aantal RCO-cases opgesteld (zie hoofdstuk 6);
2. Aanbod wagens: voldoende rijbereik – minimaal 200 km in de praktijk
– en voldoende aanbod qua voertuigen in een bepaalde segmenten;
3. Publieke toegankelijke oplaadpalen: een dekkend netwerk van
publiek toegankelijke snelladers en bestemmingsladers, en de
mogelijkheid om een oplaadpaal in de buurt aan te vragen voor
stadsbewoners zonder garage of oprit;
4. Aanbod bedrijfs- en thuisladen: kwalitatieve oplossingen voor
oplaadpalen op het bedrijf en thuis: het laden moet veilig zijn, het
verbruik moet opgevolgd en verrekend kunnen worden (bijvoorbeeld
voor het laden thuis) en infrastructuur moet schaalbaar zijn.

Voor meer info, zie https://platformelektrischebedrijfswagens.be/

Pagina 1 van 47

De brede markt is in een gelijk speelveld uitgenodigd tot deelname aan de
RFI via federaties en verenigingen. Zij volgden een gelijkwaardig proces (zie
rechterkader). De deelnemende partijen aan deze RFI zijn de
invoerders/constructeurs BMW, D’Ieteren, Jaguar Land Rover, Renault,
Tesla en Volvo, leasingmaatschappijen Alphabet Belgium, Arval, Athlon,
Belfius en D’Ieteren Lease, laaddienstverleners Eneco, Engie Electrabel,
EV-Box, MobilityPlus, New Motion en Powerdale en investeerders in
publieke (snel)laders Allego, EDF Luminus, Eneco en Fastned.
Dit rapport bevat de procesmatige en inhoudelijke resultaten van de
marktconsultatie en -dialoog. De aangereikte informatie is
geanonimiseerd: met name voor prijzen is dit van belang, omdat het niet
de intentie is om een prijs- of leveranciersvergelijking te maken. Als
onafhankelijk, neutraal bureau heeft het Platform The New Drive
aangesteld als uitvoerder van de marktbevraging en auteur van dit rapport.
Het rapport bevat de bevindingen, conclusies en aanbevelingen zoals deze
door The New Drive zijn geïnterpreteerd: het behelst de weergave van The
New Drive en is niet noodzakelijkerwijs gedeeld door deelnemende
marktaanbieders. Het rapport is met de grootst mogelijke zorg opgesteld.
Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd
onvolledig of onjuist is. The New Drive geeft geen garantie voor de juistheid,
volledigheid, actualiteit of kwaliteit.
De initiatiefnemers van het Platform Elektrische Bedrijfswagens beogen
met dit rapport een brede groep van stakeholders objectief te informeren
over de stand van zaken van het aanbod van elektrische voertuigen en
oplaadinfrastructuur anno 2017, zodat Belgische fleetowners (fleet- en
mobility managers) hiermee rekening kunnen houden in de vervanging van
hun wagenparken van 2018 t/m 2020. Onder de “brede groep van
stakeholders” wordt niet limitatief de Koplopers en andere fleet- en
mobilitymanagers die in het Platform actief zijn, werkgevers- en
werknemersorganisaties, de federale, regionale en lokale overheden en
politici en marktaanbieders die deelnamen aan de marktbevraging
verstaan.

Procesmethodiek marktbevraging (RFI)
mei

Stap 0. Lancering van de RFI
Op de website van het Platform Elektrische Bedrijfswagens wordt
alle informatie over de RFI ter beschikking gesteld. De RFI wordt
bekend gemaakt via de federaties/verenigingen E-mobility
Cluster, FEBIAC, Open Charge Point, Traxio en Renta.

7

Stap 1. Informatiesessies (7, 8 en 12 juni)
Geïnteresseerde marktaanbieders konden meer inlichtingen over
de RFI bekomen op een van de drie informatiesessies:

31

juni





14
juni

23
juni

7
juli

13
okt

Constructeurs/invoerders in samenwerking met FEBIAC;
Leasingmaatschappijen in samenwerking met Renta;
Laaddienstverleners en investeerders in publieke
(snel)oplaadpalen in samenwerking met Traxio.

Stap 2. Indiening EOI: deelnameverklaring RFI
Om deel te nemen aan de RFI diende een marktaanbieder de
Expression of Interest (EOI) te ondertekenen en in te dienen. De
gesprekken voor de marktdialoog werden ingepland volgens het
principe first come first served.
Stap 3. Marktconsultatie (23 juni, 5 juli en 12 juli en 21 augustus)
De proposals dienden voor de aangegeven datum, afhankelijk
van de rol(len) van de marktaanbieder, aangeleverd te worden
via email.
Stap 4. Marktdialoog (vanaf 7 juli)
De week na indiening van de proposals vond de marktdialoog
plaats. Per aanbieder werd een dialoog van 2 uur voorzien.
Stap 5. Rapport “Marktdialoog elektrische bedrijfswagens”
De resultaten worden geconsolideerd in dit rapport “Marktdialoog
elektrische bedrijfswagens”.
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a. Huidig en toekomstig aanbod
Elektrische wagens zijn continu in ontwikkeling. Met name de
keuze in aanbod, rijbereik/actieradius, laadsnelheid,
aankoopprijs, fleetkorting en garantie op batterijen zijn zaken
die snel verbeteren. Als fleet owner vraagt dit regelmatige
aandacht: zeker bij het updaten van de car/mobility policy.
De volgende invoerders-constructeurs hebben aan de
marktbevraging deelgenomen:
 BMW (BMW, Mini)
 D’Ieteren (Audi, Porsche, Škoda, SEAT, Volkswagen)
 Jaguar Land Rover
 Renault
 Tesla
 Volvo

Alle deelnemende invoerders-constructeurs hebben de specificaties van
hun huidige elektrische fleetwagens en -roadmap gedeeld. De
deelnemende partijen bieden de helft van het huidige aantal elektrische
modellen aan. Op basis hiervan is het mogelijk een eerste, doch niet
volledige weergave te maken van de huidige en toekomstige elektrische
markt.
Met het oog op een volledig overzicht is ervoor gekozen om de aangereikte
informatie te verrijken met gegevens uit persaankondigingen van
constructeurs. De figuren op pagina 5 en 6 tonen een overzicht van alle
huidige en tot 16 oktober 2017 aangekondigde modellen van de volledige
markt, gerangschikt volgens type carrosserie en introductiejaar. Waar
bekend is ook het praktisch rijbereik toegevoegd. Exclusieve modellen, of
modellen met een zeer beperkte productie-oplage zijn niet opgenomen.
Specifiek met betrekking tot het aanbod zijn er de volgende bevindingen:


Verdrievoudiging van aanbod volledig elektrische voertuigen
Van nu tot 2020 zal het aanbod volledig elektrische wagens
verdrievoudigen. Het aanbod neemt bovendien verder (exponentieel)
toe tot 2025, met meer dan 200 volledig elektrische modellen op de
roadmaps.



Meer keuze van volledig elektrische voertuigen in alle segmenten
Uitgezonderd Tesla hebben constructeurs tot 2017 vooral op
stadswagens, kleine gezinswagens (compacte middenklassers) en
kleine utilitaire voertuigen ingezet. De vernieuwde Nissan LEAF, eNV200 en Opel Ampera-E vullen dit bestaande aanbod in 2018 aan.
2018 markeert ook de lancering van vijf nieuwe elektrische wagens met
grote actieradius (250-350 kilometer in de praktijk), die in menig RCObudget zullen passen: de vernieuwde Hyundai IONIQ, Hyundai KONA,
KIA NIRO, KIA Stonic en Tesla Model 3. In 2019 volgen de nieuwe
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generaties betaalbare elektrische modellen van de grote Europese
merken (Mercedes-Benz, MINI, PSA, SEAT en Volvo). In het premium
segment krijgen de Tesla Model S en Model X in 2018 gezelschap van
de Audi e-tron (geproduceerd in Vorst) en Jaguar i-Pace.






Elektrisch aanbod verbreedt ook naar premium bedrijfswagen
Gezien de hoge performantie en rijcomfort zetten veel constructeurs
op elektrische bedrijfswagens in het premium of D-segment (Audi A4,
BMW 3-segment). Na Tesla (Model 3) volgen ondermeer MercedesBenz (EQC), Volvo (40.2), en BMW (X3);
Verdubbeling van aanbod plug-in hybrides
Er zijn momenteel meer dan 25 plug-in hybride bedrijfswagens op de
markt. Meer dan de helft van dit aanbod betreft directiewagens. In het
aantal te elektrificeren modellen, een cijfer dat de meeste
constructeurs delen, kan een aanbod van minimaal 60 plug-in hybrides
in 2020 opgemaakt worden. In vergelijking met volledig elektrische
wagens zijn constructeurs minder concreet welke modellen een plugin hybride aandrijving krijgen.
Aanbod wagens op waterstof is en blijft gering
Constructeurs zetten voor de komende vijf tot tien jaar zeer beperkt op
waterstofwagens in. Er zijn momenteel twee waterstofauto’s op de
Belgische markt bestelbaar: de Hyundai ix35 FCEV en Toyota Mirai
(beiden (400 km rijbereik in de prakijk). De wagens zijn momenteel nog
beperkt inzetbaar: er is één publiek waterstoftankstation in België,
gevestigd te Zaventem. De overheid streeft naar twintig
waterstoftankstations in 2020 in Vlaanderen. Gezien het beperkte
aanbod zal in dit rapport niet verder ingegaan worden op deze
voertuigen.

Aankondigingen van constructeurs: modellen en volumes
Het laatste half jaar komen constructeurs wekelijks in het nieuws met
nieuwe aankondigingen. Hierbij valt op dat de meeste constructeurs
vooral aankondigingen doen over aantal modellen, en weinig
constructeurs uitspraken doen over volume. Een overzicht:
Constructeur

Aantal modellen

Productievolume

BMW Group

12 BEV’s in 2025
13 PHEV’s in 2025

Daimler AG
- Mercedes-Benz
- SMART

10 BEV’s in 2022
50 EV’s in 2022

Ford

13 EV’s in 2020

General Motors

20 BEV’s in 2023

Nissan-RenaultMitsubishi
- Nissan
- Renault

12 BEV’s in 2022

PSA

4 BEV’s in 2021
7 PHEV in 2021

Tesla

4 BEV’s in 2020

500.000 new BEV’s in 2018
1.000.000 new BEV’s in 2020

Volvo

5 BEV’s in 2021

1.000.000 cum. EV’s in 2025

Volkswagen AG

30 EV’s in 2020
50 BEV’s in 2025
30 PHEV’s in 2025

2-3 miljoen new BEV’s in
2025 (20-25% BEV in 2025)

15-25% BEV in 2025
100% BEV in 2020

20% BEV in 2020
8 BEV’s in 2022
4 PHEV’s in 2022
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Figuur 1:Roadmap van batterij elektrische voertuigen van 2017 tot 2020, op basis van de marktbevraging en persaankondigingen van constructeurs.
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Figuur 2: : Roadmap van plug-in hybride voertuigen van 2017 tot 2020, op basis van de marktbevraging en persaankondigingen van constructeurs.
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b. Rijbereik
Op basis van de verzamelde gegevens van de deelnemende constructeurs
is onderzoek gedaan naar het rijbereik van de aangeboden wagens. Het
rijbereik van de huidige en toekomstige modellen is – indien beschikbaar –
weergegeven in de figuren op vorige pagina’s. Het rijbereik in de praktijk
situeert zich typisch tussen 67% en 75% van het volgens de NEDC-testcyclus
gemeten rijbereik. De cijfers in de figuren 1 en 2 tonen een worst-case
scenario bij normaal rijgedrag: 2/3 het NEDC-rijbereik.
Met betrekking tot het rijbereik zijn er de volgende bevindingen:


Rijbereik batterij elektrische voertuigen
Anno 2017 heeft de meerderheid van de batterij elektrische voertuigen
een actieradius van minstens 135-150 kilometer (200 km NEDC).
Momenteel zijn er zeven wagens een actieradius van minstens 200
kilometer in de praktijk (265-300 km NEDC) leverbaar:
▪ BMW i3 (200-225 km)
▪ Hyundai IONIQ (185-210 km)
▪ Renault Kangoo Z.E. (170-200 km)
▪ Renault ZOE (270-300 km)
▪ Tesla Model S (tot 420-475 km)
▪ Tesla Model X (tot 375-425 km)
▪ Volkswagen e-Golf (200-225 km)



Rijbereik plug-in hybride voertuigen
De meerderheid van de plug-in hybride elektrische voertuigen rijdt
minstens 25 kilometer (40 km NEDC) zonder uitstoot op een volle
batterij. De top 3 bestaat uit de BMW i3 (200-225 km), de Toyota Prius
en de Hyundai IONIQ (beiden 40-45 km).



Het rijbereik van de toekomst
Het rijbereik van elektrische auto’s en plug-in hybrides zal de komende
jaren toenemen. Dit is -simplistisch uitgedrukt- het gevolg van een

nieuwe juiste mix van soortelijk gewicht, energiedichtheid en de
prijszetting van de nieuwste generatie Lithium-ion batterijen.
In 2017-2018 worden daardoor batterijen van 40 tot 60 kWh de nieuwe
norm voor de typische fleetwagen. Dit betekent een actieradius van
300 kilometer in de praktijk. Voor directiewagens worden batterijen
van 90-100 kWh de nieuwe norm: dit geeft ze een rijbereik van 400
kilometer in de praktijk. Het rijbereik van plug-in hybrides zal gestaag
toenemen, omwille van de ontwikkeling van batterijen, maar ook
vanwege strengere Europese milieunormen. Zo kondigde BMW plug-in
hybrides met een rijbereik van tot 100 kilometer aan. zal het .
Elektrische auto’s met een rijbereik van 600-700 kilometer worden
vooralsnog enkel in het topsegment verwacht. Met de huidige
technologie maken de batterijen die hiervoor nodig zijn de auto’s
onnodig zwaar. Door het principe van thuis en/of van het werk met een
volle batterij te vertrekken is deze behoefte er ook zeer gering. Een
meerderheid van niet-EV-rijders geeft bovendien in tal van
grootschalige enquêtes aan dat zij hier geen behoefte aan hebben,
indien er een garantie op snelladen onderweg is.

Tesla Model S, X, 3

c. Oplaadmogelijkheden

Laadvermogen per elektrische wagen

Elektrische auto’s kunnen op drie manieren opgeladen worden:
1. Normaal of versneld opladen
Dit is de gangbare vorm om de elektrische auto op te laden, wanneer
ze gedurende enkele uren stil staan: thuis, op het werk of bij
bestemmingsladers. De auto wordt opgeladen met een zelf mee te
brengen oplaadkabel. De stekker is Europees gestandaardiseerd: de
zogenaamde Type 2 of Mennekesstekker. De laadtijd is afhankelijk van
het vermogen (of laadsnelheid) van de oplaadpaal en auto, en de
grootte van de batterij. De meeste auto’s kunnen opladen aan 7,4 kW,
vaak als aan te raden optie te kiezen (!), of 35 reële kilometers rijbereik
per uur. Voor de typen oplaadpalen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

Merk
Audi e-tron¹
BMW i3

Normaal
(Mode 3)

Snel
(CHAdeMO)

Snel
(CCS)

11 kW

150 kW

Tot 7,4 kW

50 kW

Citroën c-Zéro, eBerlingo

3,6 kW

Ford Focus

6,6 kW

KIA Soul

6,6 kW

Hyundai IONIQ

6,6 kW

100 kW

2. Snelladen
In sommige gevallen kan er behoefte zijn om de wagen snel te kunnen
opladen. Dit kan op tal van locaties, vaak aan snelwegen, maar ook aan
supermarkten en stadscentra (zie hoofdstuk 5). De connector en kabel
zijn bevestigd aan het snellaadstation. Hoewel binnen de EU CCS als
standaard gekozen is, zijn er voorlopig nog twee standaarden in
omloop: CHAdeMO en CCS: op 70% van de Belgische snellaadlocaties
worden beiden aangeboden.De laadsnelheid bedraagt minimaal 50 kW
(250 kilometer per uur). In 2020 worden auto’s verwacht met een
vermogen van meer dan 300 kW. Het opladen tot 80% van de batterij
duurt in veel gevallen een half uur. De praktijk leert dat men gemiddeld
10 minuten aan een snellader laadt.

Jaguar i-Pace¹

TBA

TBA

3. Opladen in een gewoon stopcontact
Opladen aan een gewoon stopcontact kan: vaak tegen een laag
vermogen, tot 2,7 kW (12 kilometer per uur). Om veilig te kunnen laden
is het cruciaal dat de elektriciteitsbedrading op continue hoge
vermogens is voorzien. Als dit niet gegarandeerd kan worden valt deze
vorm van opladen af te raden.

VW e-Golf

7,4 kW

50 kW

VW e-up!

3,6 kW

50 kW

Nissan LEAF, e-NV200

Tot 6,6 kW

Opel Ampera-E¹

Tot 7,4 kW

Renault Kangoo Z.E.

7,4 kW

Renault ZOE

43 kW

Peugeot iOn, Partner

3,6 kW

SMART fortwo/forfour
Tesla² Model 3¹
Tesla² Model S, Model X

50 kW
50 kW
50 kW

50 kW
50 kW

50 kW

22 kW (Q4)
11 kW
Tot 16 kW

X (adapter)

¹ Vanaf 2018 leverbaar, ² Tesla’s kunnen aan eigen Superchargers opladen
aan 120 kW vermogen
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d. Kwaliteit dienstverlening
De kwaliteit van de wagen is een belangrijk criterium; de kwaliteit van de
geboden dienstverlening van invoerders is minstens zo belangrijke. De
invoerders-constructeurs werden bevraagd naar hun aanbod en kwaliteit
van dienstverlening: zowel in de inventaris als tijdens de dialoog.


Levertermijn
De invoerders garanderen steeds een leveringstermijn tussen 2 en 6
maanden. Afhankelijk van constructeur kan dit 2 tot 3 maanden zijn of
4 tot 6 maanden: dit is niet afwijkend van conventionele wagens.



Batterij garantie
▪ De gemiddelde batterijgarantie die wordt aangeboden voor plugin hybride elektrische voertuigen is 100.000km of 6 jaar,
afhankelijk wat het eerste bereikt wordt;
▪ De gemiddelde batterijgarantie die wordt aangeboden voor
volledig elektrische voertuigen varieert tussen 100.000, 160.000
en een oneindig aantal kilometers of een gemiddelde termijn van
8 jaar met een state of charge2 van gemiddeld 70%, afhankelijk
wat het eerste bereikt wordt;
▪ Verschillende invoerders geven aan dat deze garanties zullen
stijgen, zodra de batterijcapaciteit toeneemt.

hoofdstuk 6 wordt dieper ingegaan op de restwaardes van
leasingmaatschappijen.


Data leverancier in-car informatie m.b.t. oplaadinfrastructuur
Bij een elektrische wagen is een bestuurder gebaat bij in-car informatie
over publiek toegankelijke oplaadpalen. Om deze data te kunnen
voorzien in het GPS-systeem van de wagen, werken de constructeurs
samen met dataproviders (Apple, Google, Tomtom, HERE, …). De
dataproviders verzamelen de data uit tal van bronnen, onder andere
rechtstreeks van laadpaalexploitanten.
Uit de marktbevraging wordt vastgesteld dat er een grote variatie is in
de keuze van dataproviders, de kwaliteit en kwantiteit van data:
▪
▪

▪


2

3

Buy-back garantie
Een buy-back garantie van een invoerder of constructeur heeft een
positieve invloed op de leasingprijzen van elektrische voertuigen,
omdat de restwaarde hoger ingeschat kan worden. Eén invoerderconstructeur heeft aangegeven dat er een buy-back garantie wordt
aangeboden op hun elektrische wagen(s). Andere invoerders wilden
hierover geen informatie verstrekken of boden dit niet aan. In

State of Charge (SoC): het percentage van de batterij dat nog beschikbaar is na xaantal laadbeurten.

Sommige wagens, vooral plug-in hybride wagens, bieden
helemaal geen data rond oplaadinfrastructuur;
Een meerderheid van elektrische wagens heeft vooral informatie
over de locatie van de oplaadpaal, zoals dit bij tankstations ook
het geval is. Informatie over bijvoorbeeld het type stekkers,
vermogen en beschikbaarheid zijn te verkrijgen via de apps van
laaddienstverleners (zie hoofdstuk 4);
Een minderheid van voertuigen is uitgerust met real time, up to
date informatie met ondermeer informatie omtrent de
beschikbaarheid van de oplaadpaal.

3

Buy-back garantie: een garantie die door de constructeur gegeven wordt, waarbij
de constructeur gegarandeerd een vast bedrag, bepaald bij aankoop, teruggeeft
wanneer het voertuig ingeleverd wordt.
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Batterij-upgrade
Batterijen van elektrische wagens kunnen vervangen worden: per
batterijcel, of het volledige pakket. In één geval, is het mogelijk om een
batterij upgrade uit te voeren, waarbij de wagen een grotere capaciteit
krijgt. Deze upgrade gaat gepaard met kosten hoger dan 10.000€. De
batterij upgrade is daarmee (voorlopig) niet populair bij de
constructeurs.
Ontzorging bij de EV-transitie
Verschillende importeurs-constructeurs ondersteunen op vraag van de
mobilitymanager bij de aankoop van elektrische wagens, tot en met
installatie van oplaadinfrastructuur bij de gebruiker thuis. Twee
invoerders-constructeurs hebben hier een strategie en proces rond
uitgewerkt. Het gaat hierbij niet-limitatief over:
▪ Ondersteuning bij aanschaf oplaadinfrastructuur;
▪ Uitvoeren van RCO berekeningen;
▪ Advies en ondersteuning omtrent (e-)car policies;
▪ Aanbieden van testvoertuigen, testdagen, testritten;
▪ Doorlopen transitiestappen richting een elektrische vloot;
▪ Continue opvolging en ondersteuning waar nodig na
implementatie.

e. Prijszetting
De invoerders-constructeurs die deelnamen gaven aan dat ze graag
meewerken aan een versnelde transitie naar elektrische wagenparken.
Om een competitief aanbod van elektrische en plug-in hybride wagens te
creëren valt daarbij op dat de aangeboden fleetkorting die van
conventionele wagens benadert. In absolute cijfers is de korting van
elektrische en plug-in hybride wagens vaak al hetzelfde of gunstiger als
vergelijkbare fossiele wagens. In relatieve cijfers is de fleetkorting van
elektrische wagens gemiddeld 5 procentpunt lager.
Alle resultaten van de prijszetting van de invoerders zijn opgenomen in het
hoofdstuk “Real Cost of Ownership”.

Jaguar i-Pace Concept
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Prijszetting

Het aanbod van leasingmaatschappijen is doorslaggevend voor
een succesvolle transitie naar elektrische wagenparken. Hierbij
zijn drie elementen cruciaal: hun risico-inschatting op
restwaarde en onderhoud (1), hun onderhandelingsmarge met
(onder andere) invoerders en verzekeringsmaatschappijen (2)
en de kwaliteit van hun advies en de manier waarop ze de
fleet owner ontzorgen (3). In de marktbevraging zijn hierbij de
nodige verschillen opgemerkt.
De volgende leasingmaatschappijen hebben aan de
marktbevraging deelgenomen:
 Alphabet Belgium
 Arval
 Athlon
 Belfius
 D’Ieteren Lease

a.

Alle leasingmaatschappijen hebben in groot detail de leaseprijzen van de
door de invoerders aangeboden wagens aangeleverd. Naast de leaseprijs
zijn ook de diverse kostencomponenten en restwaardes gecommuniceerd.
Alle resultaten van de prijszetting van de leasingmaatschappijen zijn
opgenomen in het hoofdstuk “Real Cost of Ownership”.

b. Kwaliteit dienstverlening
De leasingmaatschappijen zijn rond verschillende aspecten van elektrische
mobiliteit bevraagd. Hieronder de voornaamste bevindingen, gegroepeerd
per thema:


Dealerkeuze voor klant/ werknemer
Bij iedere deelnemende leasingmaatschappij heeft men de vrije keuze
voor de levering en het onderhoud van de wagen, op voorwaarde dat
dit bij een door het merk erkende dealer gebeurd.



Vervangend vervoer voor langere afstanden of andere behoeften
De deelnemende leasingmaatschappijen bieden allen diensten aan
waarbij de klant voor een zelf te bepalen budget een andere
(conventionele) wagen kan huren voor een bepaalde tijd:
▪ Afhankelijk van maatschappij tot maatschappij dient de wagen
voor een minimum aantal dagen gereserveerd te worden en/of
dient de reservatie een bepaalde tijd op voorhand te gebeuren;
▪ Het type wagen, aantal beschikbare huurdagen, e.d. zijn steeds
afhankelijk van het budget dat de bestuurder kiest;
▪ Het budget voor het alternatieve vervoer wordt onmiddellijk
afgetrokken van budget ter beschikking gesteld voor de
leasewagen;
▪ Indien de bestuurder zijn eigen leasewagen niet inlevert
gedurende de huurperiode, zal hij een dubbel voordeel alle aard
moeten betalen voor beide wagens.
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Ontzorging bij de EV-transitie
Alle deelnemende leasingmaatschappijen bieden ontzorging van de
klant aan, bij de transitie naar elektrische wagenparken. Afhankelijke
van maatschappij tot maatschappij is de inhoud van deze ontzorging
verschillend. Sommige leasingmaatschappijen hebben een EV-adviseur
en/of stellen speciale teams samen per klant om het
veranderingsproces intensief op maat te begeleiden terwijl andere
ondersteuning en hulp al dan niet vanop afstand aanbieden.
Op het werk, thuis en onderweg opladen
▪ Alle deelnemende leasingmaatschappijen werken samen met een
of meerdere laaddienstverleners in de markt om voor de
elektrische wagens een totaalpakket aan te kunnen bieden (zie
rechterkader);
▪ De klant heeft, ongeacht de samenwerkingscontracten met
bepaalde laaddienstverleners, steeds de vrijheid om te kiezen
voor een andere laaddienstverlener. Dit met het gevolg dat de
fleet owner een systeem/aanbieder op maat heeft en dat de
rapportage met betrekking tot het laden niet geïntegreerd is in
de verrekening van de leaseprijs;
▪ De leasingmaatschappijen nemen de rol van first point of contact
tussen de klant en de laaddienstverleners op zich. Bij technische
of andere specifieke vraagstukken is de laaddienstverlener de
tweede lijn.

Extra comfort en flexibiliteit bij keuze van EV
Leasingmaatschappijen bieden ook extra comfort en flexibiliteit rond
elektrische bedrijfswagens:



Laaddienstverlening
Alle leasingmaatschappijen bieden extra diensten aan met betrekking
tot het opladen van het voertuigen. Deze extra diensten kunnen
bestaan uit:
▪ Oplaadinfrastructuur thuis of op het bedrijf;
▪ Schadeverzekering aan de oplaadpaal;
▪ Laadpas (in geen enkel geval volledig geïntegreerd met de
tankkaart).



Inruilen Batterij Elektrisch Voertuig
Een enkele leasingmaatschappij geeft de gebruiker de mogelijkheid
een extra optie te kiezen waarbij hij zijn batterij elektrische voertuig
inruilt voor een conventionele wagen wanneer blijkt dat dit toch niet
de ideale oplossing is voor de persoon in kwestie. Dit is een
verzekering waarvoor de klant een bepaald bedrag moet reserveren
van zijn wagen- of mobiliteitsbudget. De keuze voor deze optie is
eerder een verzekering in geval van onzekerheid bij de klant bij de
keuze voor een elektrisch voertuig. Andersom wordt dit (nog) niet
aangeboden.



Vervroegde stopzetting contract
Een enkele leasingmaatschappij biedt een vervroegde stopzetting van
het contract met een elektrische wagen aan, maar onder bepaalde
voorwaarden.



Testfaciliteiten
De meerderheid van de leasingmaatschappijen biedt pop-up
oplaadinfrastructuur, testwagens,… aan om de werknemers kennis te
laten maken met elektrische mobiliteit.
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c. Marktevoluties
▪

Het aanbod van elektrische wagens is – ook bij leasingmaatschappijen – in
transitie. De marktaanbieders zijn bevraagd naar wat hun opvalt in hun
eigen aanbod.


Wijzigingen in verkoopcijfers
Alle leasingmaatschappijen ervaren een jaarlijkse verdubbeling in de
verkoop/leasing van de elektrische voertuigen.



Wijzigingen in leaseprijzen
▪ Alle partijen geven aan een positieve evolutie in de leaseprijzen
te verwachten als resultaat van het toenemende aanbod,
verbeterde
technologie (lees:
rijbereik), beschikbare
oplaadinfrastructuur en lagere aankoopprijzen door grotere
grotere productiecapaciteit;
▪ Verder zal men op basis van data, kennis en ervaring blijven
ontwikkelen
aan
restwaardes,
verzekeringskoten,
onderhoudskosten, pechverhelping, met het oog op een correcte
prijsinschatting.



Restwaardes
▪ Momenteel wordt er een lichte stijging van de restwaardes van
de voertuigen opgemerkt.
▪ De restwaardes van de voertuigen zullen in de toekomst blijven
stijgen als resultaat van:
• Toenemende ervaringen m.b.t. elektrische wagens in de
fleet, alsook batterijcapaciteit en rijbereik.
• Steeds groter wordende vraag op de tweedehandsmarkt .



Koppeling met mobiliteitsbudget
▪ Enkele leasingmaatschappijen bieden reeds een vorm van
mobiliteitsbudgetten op maat van de klanten aan. Dit is dan met
behulp van interne platformen, budgetten,….

Men verwacht dat de mobiliteitsbudgetten verder aan terrein
gaan winnen in de toekomst.



Roadmap binnen leasingmaatschappijen
▪ Alle leasingmaatschappijen zijn ervan overtuigd dat de
elektrische mobiliteit een belangrijk onderdeel is van het aanbod
van vandaag en nog belangrijker zal worden in de toekomst;
▪ Sommige kijken dan ook al verder en zoeken contact met de
energiesector. Dit met het oog op lokale opwek van energie,
energiebeheer op bedrijfssites en andere energietoepassingen.



Evoluties op vlak van het prijsverschil met conventionele wagens
▪ Lagere onderhoudskosten: de onderhoudskosten voor
elektrische wagens zijn lager dan conventionele voertuigen
omwille van de onderhoudsarme aandrijving en het regeneratief
remsysteem, waardoor de fysieke remmen worden ontlast. Het
ontbreekt echter hieromtrent nog data om de nodige conclusies
te trekken;
▪ Verzekeringskosten: uit ervaring blijkt dat de verzekeringskosten
hetzelfde blijven voor elektrische wagens;
▪ Lagere brandstofkosten: de brandstofkosten voor elektrische
wagens die laden bij bedrijven, die elektriciteit aan een gunstiger
tarief krijgen, is inderdaad lager. In de gevallen van onderweg of
snelladen zijn de brandstofkosten gelijkaardig aan deze van
fossiele brandstof;
▪ De fiscaliteit kan positief evolueren, bijvoorbeeld op vlak van de
BIV en verkeersbelasting, voordeel alle aard (VAA), een
gunstigere fiscale aftrek en lagere of solidariteitsbijdrage;
▪ Meerdere leasingmaatschappijen promoten EV door bovendien
extra EV-kortingen te geven.
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a. Thuisladen
Laaddienstverleners bieden in grote lijnen drie verschillende oplossingen
aan om elektrische wagens op te laden:

Een basisvoorwaarde voor elektrisch rijden is
oplaadinfrastructuur. In functie van de behoeften kan dit op
het bedrijf en/of thuis voorzien worden. De hardware, de
oplaadpaal, wordt steeds meer een commodityproduct. Toch
verschilt het aanbod van leveranciers op veel punten:
energiemanagement, slimme verrekening, flexibiliteit in
oplossingen voor verschillende werk- en thuislocaties en – niet
in minst – schaalbaarheid.
De volgende laaddienstverleners hebben aan de
marktbevraging deelgenomen:
 Eneco
 ENGIE Electrabel
 EV-Box
 MobilityPlus
 New Motion
 Powerdale







Laadstation: de werknemer met een eigen garage of oprit krijgt een
laadstation, vaak een wandmodel (wall-box) met één connector
aangeboden. Een paal- of zuilmodel met een of meerdere connectors
behoort ook tot de mogelijkheden. Hiermee kan de elektrische wagen
normaal (zie “Oplaadmogelijkheden” in hoofdstuk 2) opgeladen
worden. Het laadvermogen zal in de meeste gevallen gedimensioneerd
worden volgens de gekozen auto en/of de lokale netaansluiting.
Typische waarden zijn 3,7 (18 km rijbereik per uur), 7,4 (35 km/u) en
11 kW (50 km/u). Een elektro-installateur komt de wall-box installeren
en aansluiten op de bestaande elektriciteitsinstallatie. Nadien volgt
een verplichte keuring van de installatie. Het activeren van de
oplaadpaal kan met een app of laadpas, waarna het verbruik wordt
geregistreerd en via een ingebouwde SIM-kaart in de cloud wordt
gedeeld.
Slimme laadkabel: de werknemer krijgt een laadkabel met een ‘bakje’
die het verbruik registreert. De laadkabel kan in een gewoon
stopcontact gebruikt worden. Het laadvermogen is begrensd tot 2,7
kW (12 km/u). Alle geladen stroom wordt verrekend met de persoon in
kwestie, in de meeste gevallen ongeacht de locatie. Een gekeurde
elektrische installatie is een belangrijke voorwaarde ten behoeve van
de veiligheid. Dit product kan bijvoorbeeld interessant zijn voor plug-in
hybride gebruikers of voor organisaties met veel roterend personeel.
Publieke oplaadpaal: in Vlaanderen (en vanaf begin 2018 in Brussel)
kunnen e-rijders een publieke oplaadpaal aanvragen, als ze geen eigen
oprit of garage hebben. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.
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De laaddienstverleners zijn bevraagd rond verschillende thema’s:


Split billing
De operator van het thuislaadpunt (CPO of Charge Point Operator)
zorgt ervoor dat de laadsessies worden aangerekend aan de mensen
die het oplaadpunt gebruiken. Kosten van het laden voor privé
doeleinden (bijvoorbeeld met de auto van de partner) en kosten van
het werkgerelateerde laden worden afzonderlijk doorgerekend. Dit
principe heet split billing. Alle laaddienstverleners voorzien vandaag
deze mogelijkheden reeds in hun systeem van het laden. Er wordt ook
gewerkt aan koppelingen met sociale secretariaten.



Terugbetaling thuisladen door laaddienstverlener
Bij het laden van het voertuig thuis, betaalt de laaddienstverlener de
kosten van het laden terug aan de eigenaar van het energiecontract.
De eigenaar van de woning mag in principe geen winst hebben op de
terugbetaling van energie. Aangezien de tarieven continu wijzigen en
het onmogelijk is het laadtarief en de terugbetaling continu aan te
passen, kiezen de laaddienstverleners voor een vast bedrag per
kilowattuur dat men terugbetaald aan de eigenaar. Het is dus mogelijk
dat wanneer iemand een zeer goedkope energieleverancier heeft, hij
een zeer kleine winst maakt bij de terugbetaling van verbruikte energie.
Dit is de huidige nog grijze zone in de regelgeving, maar dit veroorzaakt
geen problemen zolang iedere speler dezelfde methode van
terugbetaling toepast.



Koppeling tussen hardware (oplaadpaal) en software leverancier
De communicatie tussen het thuislaadpunt en de servers van de
laaddienstverlener dienen te verlopen via een open protocol: Open
Charge Point Protocol (OCPP). Deze open standaard maakt het mogelijk
dat men van laaddienstverlener kan veranderen, zonder de volledige
infrastructuur te switchen. Infrastructuur die niet voorzien is van deze
open standaard kan niet gekoppeld worden met een ander backend.



Verplaatsen, verwijderen of vernieuwen oplaadinfrastructuur
Het is bij alle deelnemende laaddienstverleners mogelijk de
oplaadinfrastructuur te verplaatsen, verwijderen of vernieuwen mits
het betalen van een extra kost. Deze extra kosten worden bepaald
afhankelijk van de specifieke case.



Meer informatie over de slimme laadkabel
Slimme laadkabels zijn laadkabels voor huisstopcontacten. Een
ingebouwde SIM-kaart laat toe om het verbruik te registreren en
terugbetaling mogelijk te maken.
De smart cables zijn interessant voor volgende doeleinden:
▪ Opladen van plug-in hybride elektrische voertuigen: aangezien
hun batterijcapaciteit en dus ook duurtijd van het laden
beperkter is.
▪ Hoge rotatie van personeel: bij een hoge rotatie aan personeel is
het voor de werkgever of werknemer niet per sé interessant te
investeren in oplaadinfrastructuur. Een slimme laadkabel kan een
tussenoplossing zijn, in afwachting van voldoende publieke en
private oplaadinfrastructuur.
▪ Als transitieoplossing tout court, in afwachting van voldoende
publieke en private oplaadinfrastructuur. Momenteel is er nog
onvoldoende oplaadinfrastructuur (publiek en privé) ter
beschikking om gepaste laadoplossingen te bieden voor alle
gebruikers. Zodra privé oplaadinfrastructuur een basisinstallatie
wordt in iedere woning en er voldoende publieke
oplaadinfrastructuur ter beschikking is, is de kans groot dat deze
transitieoplossing niet langer van toepassing is.
Het belangrijkste nadeel is het veiligheidsaspect. Een continue en hoge
belasting van een huishoudelijk stopcontact is namelijk onveilig.
Dergelijk stopcontact mag hooguit gedurende drie uur continu belast
worden aan het maximale vermogen. Dit is de reden waarom deze
oplossing wel toepasbaar is voor plug-in hybride wagens.
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b. Op het werk laden
Net als bij het thuisladen zijn er voor laden op het werk verschillende
laadoplossingen. Op vlak van hardware zijn er in grote lijnen vier
mogelijkheden:








Wandmodel (zie ook thuisladen): met een wandmodel kan men een
auto normaal of versneld opladen (zie kader rechts). Opladen kan tot
22 kW (100 kilometer per uur) per connector. De investering in een
slimme wallbox bedraagt 500 tot 750 euro exclusief btw, enkel voor de
hardware (excl. installatie, bekabeling, keuring, …);
Paal/zuilmodel: qua functionaliteit gelijkaardige infrastructuur als een
wandmodel: de paal is op de vloer gemonteerd. De investering
bedraagt 2.000 tot 2.500 euro exclusief btw voor een model met twee
oplaadpunten (enkel voor de hardware);
Snellaadstation: een station, qua grootte vergelijkbaar met een
benzinepomp, die toelaat om de elektrische wagen snel (80% in 30
minuten) op te laden. Het station kan uitgerust zijn met (een
combinatie van) een kabel met CCS-stekker, een kabel met CHAdeMOstekker en een kabel met Type 2-stekker. Indien alle kabels aanwezig
zijn wordt dit een triple snellader genoemd. De investering bedraagt ca.
20.000 euro exclusief btw (enkel voor de hardware);
Oplaadplein (systeem): een systeemoplossing met een combinatie van
voorgaande, die toelaat om relatief eenvoudig de infrastructuur uit te
breiden met meerdere oplaadpunten, zonder de netaansluiting te
vergroten. Er zijn voorbeelden van opbouw en inbouwystemen,
bedoeld voor grotere bedrijfsparkings, binnen en buiten.

In functie van locatie (parkeerinfrastructuur, energie-infrastructuur),
mobiliteitsbehoefte, gekozen voertuigen en budget kunnen de specificaties
van de oplaadinfrastructuur en het ermee gepaard gaande beleid bepaald
worden. In het “Draaiboek Elektrische Bedrijfswagens”, de volgende
publicatie van het Platform, zal uitgebreid ingegaan worden op de
afwegingen en mogelijkheden voor oplaadinfrastructuur.

Basisinformatie over opladen bij een oplaadstations
1. Opladen kan met diverse snelheden
De oplaadtijd van een elektrisch voertuig is afhankelijk van de laadsnelheid
en de energie-inhoud van de batterij. Hierbij wordt de laadsnelheid (in feite
het laadvermogen) bepaald door de maximale snelheid van het
(snel)laadstation en de elektrische wagen. We geven een overzicht van de
meest voorkomende laadvermogens:
Categorie laadvermogen
(in kilowatt)

Laadsnelheid in de
praktijk (in rijbereik/u)

Normaal laden

3,7 of 7,4 kW

18 of 35 km/u

Versneld laden

11 of 22 kW

50 of 100 km/u

Snelladen

50 of 150 kW

250 of 250 km/u

2. Het starten en stoppen van een oplaadsessie
Om op te laden wordt de oplaadkabel in de wagen en het oplaadstation
ingestoken, waarna men met een laadpas langs een RFID-lezer kan swipen.
Een laadsessie kan optioneel ook via een smartphone app gestart worden.
Om te stoppen wordt de omgekeerde handeling uitgevoerd.
3. Opladen is veilig
Na activatie van de laadsessie wordt de stekker vergrendeld: de stekker kan
niet uitgetrokken worden tijdens het opladen, zowel aan de kant van het
oplaadpunt als de auto. Het opladen kan niet starten zolang de
stopcontacten niet vergrendeld zijn. Het oplaadstation en het voertuig
communiceren ook met elkaar, wat slim laden mogelijk maakt (zie verder).
Voor meer informatie, zie de EVORA Code Publiek Laden op:
http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/over-het-laden

Pagina 16 van 47

Specifiek rond dit thema zijn de volgende bevindingen vastgesteld:






Implementatieregels
Bij de implementatie van oplaadinfrastructuur op het bedrijf is het
belangrijk minstens volgende vragen te stellen:
▪ Welk type voertuig(en) dienen te laden?
▪ Aan welke snelheden is gewenst te laden, hoe lang
mag/moet/kan men maximaal staan?
▪ Welk vermogen is beschikbaar op de locatie?
▪ Welke plannen zijn er in de toekomst? Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat er de mogelijkheid bestaat om duurzaam uit te
breiden in de toekomst?
Energiebeheer
Volgende thema’s zijn van belang met betrekking tot het
energiebeheer van de bedrijfssite:
▪ Er dient een minimaal percentage aan reservecapaciteit voorzien
te worden;
▪ Bij bepaling van de nodige capaciteit is het belangrijk de
piekbelasting als basis te nemen;
▪ Er bestaan geen vuistregels in het bepalen van de
reservecapaciteit, iedere case is verschillend en dient afzonderlijk
behandeld te worden.
Slim laden
Met slim laden wordt het regelen van het laadvermogen bedoeld, in
functie van optimalisatie van energieprijs, optimalisatie van duurzame
energie (bijvoorbeeld zo veel mogelijk lokaal opgewekte stroom) of
individuele optimalisatie. De markt reikt meerdere oplossingen aan:
▪ Slim laadstation: slimme laadstations worden begrensd met een
maximum en minimum vermogen waarbij het vermogen
verdeeld kan worden over de verschillende gekoppelde stations.
▪ Load balancing: is nodig wanneer het totale beschikbare
vermogen ontoereikend is. Tijdens de load balancing wordt het

▪

▪

beschikbare vermogen bijvoorbeeld evenredig verdeeld over de
verschillende stations waar geladen wordt;
Peak shaving: is het zorgen dat bepaalde pieken in verbruik
achter de meter worden afgevlakt door het opladen. Bij een grote
PV-installatie kan er een overschot aan energie zijn, dat – in plaats
van op het net te injecteren – gebruikt kan worden om elektrische
wagens maximaal op te laden;
Energie en laadbeheer op maat: voor oplaadpleinen of grotere
sites is het belangrijk dat de klant een op maat aanbod krijgt voor
zowel energie als laadbeheer, dit zodat het energiebeheer voor
de site onder controle blijft.



Oplossingen in het geval de bedrijfsvestiging gehuurd wordt
Wanneer een bedrijf de locatie niet in eigen bezit heeft, zijn er andere
oplossingen mogelijk om toch oplaadinfrastructuur te voorzien:
▪ Opwaardering van het vastgoed door de terreineigenaar door
middel van investering in oplaadinfrastructuur;
▪ Oplaadinfrastructuur in consessie laten plaatsen op de site.



Uitbreiding infrastructuur
Indien uitbreiding van oplaadinfrastructuur nodig is zijn ook hiervoor
verschillende opties mogelijk:
▪ Hub-sattelite principe waarbij een bepaald maximum aan
oplaadpunten of -vermogen geplaatst kunnen worden binnen
één configuratie;
▪ Laad- en energiemanagement op maat.

Pagina 17 van 47

c. Toegang tot publieke laadnetwerken
Om onderweg de elektrische auto op te laden dient een fleet owner zich
aan te sluiten bij een e-mobility service provider (eMSP). Alle
laaddienstverleners, leasingmaatschappijen en invoerders kunnen
doorverwijzen naar deze service providers. Aan de hand van een bepaald
activatiemiddel (een laadsleutel, -pas of smartphone app) kan de
werknemer op meerdere laadnetwerken laden. Alle geladen stroom wordt
middels één factuur verrekend (al dan niet geïntegreerd in de factuur van
de energie- of leasingmaatschappij), ongeacht waar werd geladen.
De meeste service providers bieden ook een app aan, waarop de
laadlocaties worden weergegeven, de beschikbaarheid van de laadpalen en
– in het beste geval - het tarief van het laden. Doordat eigenaren of
concessiehouders mede de laadprijs bepalen (in functie van bijvoorbeeld
de oplaadsnelheid) verschilt de prijs per oplaadlocatie. In hoofdstuk 5
wordt verder ingegaan op publiek toegankelijke (snel)laadlocaties.



Laadpassen
Laadpassen voor het laden onderweg kunnen bij iedere
laaddienstverleners eenvoudig per mail of via de website besteld
worden. Voor het gebruik van de pas zijn er verschillende
tariefformules: voorbeelden zijn een vast maandelijks bedrag, een
opslag per laadsessie en een opslag per kilowattuur.



Applicaties voor smartphones
De deelnemende laaddienstverleners voorzien allen een verschillend
aanbod van applicaties voor smartphones. Enkele ontwikkelden hun
eigen applicaties en software voor de oplaadpalen, anderen werken
samen met reeds bestaande platformen (ChargeNet, SMATCH,
Chargemap.com, Plugshare, Plugsurfing, Smoov,…)



Interoperabiliteit
Door interoperabiliteit kunnen e-rijders altijd overal laden: het
betekent concreet dat de e-mobility service providers hun systemen
commercieel en technisch afstemmen op de systemen van
laadpaalexploitanten.
Voor het grootste gedeelte van de markt is een gebrek aan
interoperabiliteit passé: in de Benelux kan probleemloos geladen
worden bij volgende laaddienstverleners: Allego, Blue Corner, Eneco,
EV-box, EV-Point, MobilityPlus, New Motion. Deze laaddienstverleners
voldoen hierbij aan de eisen van Open Charge Point. Verschillende
providers bieden ook toegang tot verschillende grote Europese
netwerken.
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d. Prijszetting
De prijs van opladen is op te delen in vier componenten:







Thuislaadinfrastructuur: de standaard installatie van een
thuislaadstation, inclusief levering en plaatsing van hardware en
bekabeling en de keuring kost gemiddeld 1.350 (3,6 kW) tot 1.850 (22
kW) euro exclusief btw. De standaard installatie behelst de levering en
plaatsing van een wall-box met maximaal 10 meter bekabeling zonder
doorboringen van meterkast tot oplaadpunt, de plaatsing van zekering
en verliesstroomschakelaar en de aansluiting aan de meterkast. De
schouwing (op voorhand) en de administratieve afhandeling zijn
inbegrepen. Voor de opvolging en verrekening van het verbruik wordt
gemiddeld 5,50 euro per maand aangerekend. In hoofdstuk 6 wordt
verder ingegaan op de Real Cost of Ownership. In de marktbevraging is
gevraagd dat leasingmaatschappijen één thuislaadpunt integreren in
de leasingprijs.
Infrastructuur op het werk: voor oplaadinfrastructuur op het werk
dient rekening gehouden te worden met de initiële investering in de
laadhardware en bekabeling. In veel gevallen is de prijs van de
bekabeling minstens even hoog als de prijs van de hardware. De prijzen
voor de hardware zijn in vorige paragrafen weergegeven.
Beheerskosten laadpas: de dienstverlening van de e-mobility service
provider, om te kunnen laden op bepaalde laadnetwerken en/of thuis
bedraagt 5 tot 7 euro exclusief btw per laadpas per maand.
Verbruik: dit is sterk afhankelijk van de locatie waar geladen wordt:
▪ Thuisladen: de prijs van de verrekenen stroom bedraagt 0,23 €
excl. btw (bron: “Hoeveel kost 1 kWh elektriciteit en aardgas”,
VREG);
▪ Bedrijfsladen: de prijs is sterk afhankelijk van de hoeveelheid
overschotten aan stroom (en het moment dat geladen wordt) en
het vermogen van de netaansluiting. Voor bedrijven met een
hoogvermogen aansluiting bedraagt de prijs 0,14 €/kWh excl. btw
of minder. Voor bedrijven met een kleine aansluiting bedraagt de

▪
▪

prijs 0,18 €/kWh excl. btw. Bij grote stroomoverschotten kan het
de kost verder dalen en kan het laden in ultimo zelfs geld
opleveren (!);
Laden op bestemming: de prijs van (betalende) publieke
laadpalen bedraagt tussen 0,27 €/kWh en 0,31 €/kWh excl. btw.
Laden aan snellaadlocaties: op betalende snelladers betaalt men
tot 0,57 €/kWh. Er zijn ook tientallen gratis snellaadlocaties in
België (zie hoofdstuk 5).
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▪

e. Dienstverleningen




Algemeen
Iedere laaddienstverlener beoogt de fleet owner maximaal te
ontzorgen, in functie van de noden: biedt tal van diensten aan om de
klant te ontzorgen.
Toekomstig
De laaddienstverlening is een markt die continu in beweging is en de
laaddienstverleners zien dan ook een heel aantal technologische
evoluties die de komende jaren kunnen/zullen plaatsvinden:
▪ Carsharing is een groeiende markt waar het elektrisch rijden een
grote rol zal spelen;
▪ Mixed solutions waarbij niet enkel de wagen het
hoofdvervoersmiddel zal zijn van de toekomst, maar wel
onderdeel uitmaakt van een mix van vervoersmod;
▪ Geen laadpassen meer, deze zullen geïntegreerd worden in MaaS
systemen of identiteitskaarten of in de wagen zelf;
▪ Integratie en koppeling van de elektrische wagen en het laden
met energiebeheer van woningen en/ of bedrijven. (vehicle to
grid);
▪ Consessies met betrekking tot oplaadinfrastructuur: niet langer
investeren in oplaadinfrastructuur en deze beheren, maar een
maandelijkse vaste kost voor de oplaadinfrastructuur betalen
waarbij de oplaadinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld;
▪ Slimme integratie van oplaadinfrastructuur met apps;
▪ Eenvoudige en brede betaalmogelijkheden van de
laaddienstverlening;
▪ E-commerce inzake verkoop en dienstverlening oplaadpalen;

Laden rechtstreeks koppelen aan de energie opwek door de
zonnepanelen .

f. Marktwerking en uitvragen
De laadmarkt en de dienstverlening is een nog redelijk nieuw speelveld.
Bedrijven, overheden en particulieren worden geconfronteerd met een
nieuw product. De ervaringen van de laaddienstverleners met de
prijsuitvragen (RFP’s) die vandaag in de markt verschijnen is dat deze zeer
verschillend zijn van kwaliteit.


RFP’s van kleinere bedrijven
▪ De RFP’s van kleinere bedrijven worden ervaren als
onprofessioneel en zijn in vele gevallen geschreven door en op
maat van één bepaalde marktspeler. De marktpartijen zoeken
dan ook zelf zeer veel contact met klanten en potentiële klanten.
▪ Kleinere bedrijven hebben vandaag nog niet de kennis en
expertise rond oplaadinfrastructuur, wat maakt dat men hiervoor
informatie vraagt aan marktpartijen of dat deze zichzelf
aanbieden.
▪ De meeste afspraken, contacten en verkopen gebeuren 1:1
tussen de marktpartij en de klant.



RFP’s van grotere bedrijven
De RFP’s vandaag op de markt gezet door de grotere spelers zijn vaak
professioneel, omdat deze partijen wel al meer kennis hebben
opgebouwd in deze markt, of omdat ze ondersteund worden door
adviesbureau’s.
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a. Snelladen: de huidige situatie
Het huidige snellaadnetwerk in België bestaat uit 374 snellaadpunten
(connectors), verdeeld over 129 snellaadlocaties. 60% van deze locaties zijn
gelegen op Vlaams grondgebied, 12% op Brussels grondgebied.

Elektrisch rijden valt of staat met een dekkend netwerk van
publieke oplaadinfrastructuur. We maken onderscheid tussen
twee typen infrastructuur. Snelladers zijn belangrijk om grote
afstanden af te leggen en voor veelgebruikers zoals taxi’s.
Bestemmingsladers, oplaadpalen op ‘plaats van bestemming’,
zijn belangrijk voor locaties waar EV-rijders langere tijd
verblijven, zoals recreatieve domeinen, parkeergarages, en
winkelcentra.

De geografische spreiding van de snelladers is op dit moment goed (zie
overzichtskaart op figuur 3 op pagina 24). Met uitzondering van de
provincie Luxemburg zijn de locaties goed over het land verdeeld, met een
goede mix van snelweg-, gewestweg- en binnenstedelijke locaties. 74% van
de snellaadlocaties zijn 24/7 toegankelijk, de overige vooral tijdens
kantoor- of openingsuren. Meer dan 95% van de locaties is activeerbaar
met laadpassen en -apps van verschillende service providers.

120

De volgende investeerders in publieke oplaadpalen hebben
aan de marktbevraging deelgenomen:
 Allego
 EDF Luminus
 Eneco
 Fastned

100

114
95

87

CHAdeMO

80

CCS

60

Type 2

40
20

9

Tesla

0
Tabel 1: Snellaadlocaties in België, volgens type connector.
De meerderheid (63%) van de snellaadlocaties heeft triple snelladers. Op
deze snelladers kan iedereen, onafhankelijk het type stekker, laden (zie
hoofdstuk 4B). Op 19% van de locaties wordt enkel ChaDeMo, aangeboden:
hier kunnen vooral de Japanse merken (cfr. Nissan) laden (zie hoofdstuk
2C). Tesla heeft een apart netwerk van snelladers, Superchargers genaamd,
die enkel bruikbaar zijn voor de wagens van Tesla zelf. Er zijn nu 9 van deze
locaties, uitgerust met 6 tot 12 snelladers. De overige 10% van de
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Snellaadlocatie Allego

snellaadinfrastructuur bestaat uit één bepaald type stekker (Combo, Type
2) of uit twee verschillende types stekkers (ChaDeMo, Combo, Type 2).

140

116

120

97

100

89

72

80

CHAdeMO
CCS

60

Tesla

40

Type 2

20
0
Tabel 2: Snellaadpunten in België, volgens type connector.
De locaties van de snelladers zijn zeer divers: je vindt ze bij tankstations
(Total, Q8), autodealers (Nissan en Audi), retailers (Lidl, Carrefour en
Décathlon), hotelketens (Van der Valk, IBIS en Holiday Inn) en
carpoolparkings van de Vlaamse overheid.

Waar snelladers vandaag vooral voor langere afstanden en veelgebruikers
worden gebruikt zijn investeerders in snellaadnetwerken ervan overtuigd
dat het gebruik gaat wijzigen. Ze hebben de visie dat de laadbehoefte gaat
veranderen, met name voor mensen die in steden wonen en die meer
zullen laden bij snelladers dan bij bestemmingsladers.
Meerdere laaddienstverleners verwachten een verschuiving naar laden op
gelijkstroom, ook voor bedrijfsladen. Dit is ingegeven door de toenemende
batterijcapaciteit van elektrische wagens. De verwachting is bovendien dat
de kosten van snelladers zullen zakken.
Investeerders in snelladen zijn het eens over de voornaamste uitdaging
voor de toekomst: voor een netwerk met meer (hoogvermogen) locaties
moeten de kosten van de netaansluiting omlaag: in functie van de locatie
bedragen deze 25.000 tot boven 100.000 euro. Het gaat hier bovendien
nog maar over kleine aansluitingen. Met het oog op grotere vermogens en
concentraties van snelladers op een locaties is een andere benadering
vereist.

Conclusie: het snellaadnetwerk in België is klaar voor een eerste grote
adoptie van elektrische wagens binnen de fleet.

b. Visie
De meerwaarde van het snelladen zit voornamelijk in het overtuigen en
zekerheid geven aan de gebruiker of potentiële gebruiker. De gebruiker wil
zeker zijn om altijd en overal te kunnen laden zodat men zonder problemen
op bestemming geraakt. Het snelladen sluit dan ook het meeste aan bij het
tanken van fossiele brandstoffen, wat voor iedereen een gewoonte is
geworden.

Snellaadlocatie EDF Luminus
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c. Roadmap
Alle huidige aanbieders hebben plannen om het netwerk verder uit te
breiden. Fastned staat aan het begin van de uitrol in België. De verwachting
is dat het aantal Belgische snellaadlocaties in 2018 zal aangroeien tot 200.
Ook vanuit overheidszijde wordt gewerkt aan het uitgeven van nieuwe
locaties voor snelladers: zowel in Vlaanderen als binnen steden worden
hiervoor voorbereidingen getroffen.
Ook de constructeurs werken aan een verdere uitrol. Tesla breidt haar
Superchargernetwerk uit in voorbereiding van de komst van de Model 3.
BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi en Porsche plannen een uitrol van
een Europees netwerk van supersnelladers (tot 350 kW of 1.500 km/u).
Hiervoor werken zij samen met bestaande snellaadinvesteerders.
Het aanbod van snelladers zal in de toekomst diverser zijn qua
laadsnelheid: vandaag hebben de meeste snelladers een vermogen van
50 kW (250 kilometer rijbereik per uur). Enkel Tesla biedt via haar
Superchargers een hogere snelheid (tot 135 kW of 600 kilometer rijbereik

per uur). De volgende generatie snelladers heeft een vermogen van 150 kW
en 350 kW.
Laaddata wijzen uit dat men gemiddeld 10 minuten aan een snellader
verblijft: dit zorgt voor 40 kilometer extra bereik bij een 50 kW lader. Bij
een 350 kW lader laadt je in 10 minuten 300 kilometer: meer dan
voldoende voor lange-afstandsvervoer of voor de trip naar Zuid-Frankrijk!

d. Paal volgt wagen en basisinfrastructuur
De Vlaamse overheid heeft distributienetbeheerders Eandis en Infrax de
opdracht gegeven om een netwerk van bestemmingsladers uit te rollen in
Vlaanderen. Eind 2017 zullen er meer dan 650 oplaadpalen in alle steden
en gemeenten operationeel zijn. Figuur 4 toont het netwerk en de
verdeling van deze oplaadpunten voor Vlaanderen. In totaal zullen 2.500
oplaadpalen uitgerold worden, met ieder twee oplaadpunten tegen 2020.
Meer toelichting over de uitrol wordt gegeven op de website
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/publieke-laadinfrastructuur .
Het is voor alle Vlamingen ook mogelijk om een laadpaal in de buurt aan te
vragen, en te laten installeren in het openbare domein. Twee belangrijke
voorwaarden zijn de aanschaf/leasing van een elektrische (bedrijfs)wagen
en het gebrek aan een eigen oprit of garage. Bij de steden Antwerpen,
Leuven en Sint-Truiden kunnen laadpalen bij de stad worden aangevraagd.
Voor alle andere Vlaamse steden en gemeenten verloopt de aanvraag via
de website Eandis.

Snellaadlocatie Fastned

Vanaf het voorjaar 2018 zal het ook in het Brussels Gewest mogelijk zijn om
laadpalen aan te vragen, gelijkaardig aan het voorbeeld van Vlaanderen.
Het gewest zal ook een (beperkte) uitrol doen van basisinfrastructuur. Bij
een zekere bezettingsgraad zullen oplaadlocaties worden uitgebreid. Dit
principe heet “Paal volgt Paal”.
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Antwerpen
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Leuven

Kortrijk
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Figuur 3: snellaadnetwerk in België (groen: triple snelladers, blauw: CHAdeMO ,roze: CCS, donkerrood: Tesla Superchargers, overige: andere combinaties).
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Figuur 4: uitrol bestemmingsladers in Vlaanderen (2017).

Pagina 25 van 47

a. Inleiding

De kostenneutrale vervanging van fossiele wagens naar
elektrische wagens is een belangrijke voorwaarde voor een
grootschalige transitie naar elektrische wagenparken.
Op basis van de prijzen de deelnemende invoerders hebben
de deelnemende leasingmaatschappijen lease-offertes
opgesteld, die toelaten om een vergelijking te maken tussen
elektrische en fossiele bedrijfswagens, in verschillende
scenario’s.
In samenspraak met de Koplopers werden vijf Real Cost of
Ownership cases ontwikkeld, waarin een benadering is
gemaakt van de reële kosten: met inbegrip van realistische
verbruiken en de volledige fiscaliteit.

De onderstaande berekeningen van de Real Cost of Ownership (RCO)
werden gebaseerd op de cijfers van de marktuitvraag bij de
leasingmaatschappijen. Omwille van de confidentialiteit van de gegevens
zullen de gepresenteerde resultaten veralgemeniseerd weergegeven
worden.
Overzicht voertuigen in RFI
De selectie van de wagens in dit rapport is het resultaat op basis van de
respons van de constructeurs en lease aanbieders. Enkel de voertuigen
waarvan voldoende informatie was verstrekt door alle partijen zijn
geselecteerd. Om de verschillende aangeboden wagens met elkaar te
kunnen vergelijken, werden ze onderverdeeld in segmenten. In tabel 3
vindt u het overzicht van de wagens, gerangschikt volgens brandstof en
segment. In alle grafieken en tabellen worden dezelfde kleurcodes als
legende gebruikt: groen voor volledig elektrische wagens, geel voor plug-in
hybride wagens en blauw voor benzinewagens.
Segment
1 - Stadswagen
2 – Compacte
middenklasse

EV

PHEV Benzine

Benzine

BMW i3 BEV
VW E-UP
Renault Zoe

BMW i3 REX

VW Eco-UP

VW E-Golf

3 – Middenklasse
4 – Premium
klasse

Tesla Model S 75
Tesla Model S 100D

5 – SUV’s

Tesla Model X 75D
Tesla Model X 100D

MINI Countryman
Audi A3 E-TRON
VW Golf GTE
BMW 225xe
BMW 330e Berline
VW Passat Variant GTE
BMW 530e Berline
BMW 740e
Volvo S90 T8 eAWD
Volvo V90 T8 eAWD
Volvo XC90 T8 eAWD
Volvo XC60 T8 eAWD
BMW X540e

Audi A3 Sportback
VW Golf benzine
VW Passat Variant

Volvo S90 T6 AWD
Volvo V90 T6 AWD
Volvo XC90 T6 AWD
Volvo XC60 T6 AWD

Tabel 3 - Overzicht voertuigen
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Volkswagen e-Golf

Vijf cases
De Real Cost of Ownerschip (RCO) is een benadering waarbij alle
voertuiggerelateerde kosten mee in rekening worden genomen. Omdat
voor verschillende rechtsvormen en type gebruik verschillende fiscale
regels gelden, zijn er ook verschillende RCO-berekeningswijzen. In dit
rapport zijn daarom vijf cases opgesteld om volledig elektrische, plug-in
hybride en conventionele bedrijfswagens te vergelijken, :
1.
2.
3.
4.
5.

Wagens voor privé en professioneel gebruik voor een vennootschap;
Wagens voor enkel professioneel gebruik voor een vennootschap;
Wagens voor privé en professioneel gebruik voor een VZW;
Wagens voor enkel professioneel gebruik voor een VZW;
RCO voor de werknemer op basis van het voordeel aard.

Alle RCO-berekeningen zijn gemaakt op basis van leasingvoertuigen. De
gepresenteerde cijfers zijn telkens bedragen per maand voor een looptijd
van 48 maanden en 25.000 km/jaar, tenzij anders vermeld.

b. Aannames voor de RCO
De RCO is opgebouwd uit verschillende componenten. De som van deze
componenten verschilt per case, en wordt in de betreffende toegelicht.
Leaseprijs
De leaseprijs is een van de belangrijkste componenten in de RCOberekening. De leaseprijs is exclusief BTW. De volledige of nietrecupereerbare BTW wordt later opgeteld, in functie van de case.
In de leaseprijs zitten vervat:
 Huur van het voertuig;
 Reparatie, onderhoud en banden;
 Verkeersbelasting;
 Verzekering;
 Beheerkost en financiering;
 Voor volledig elektrische en plug-in hybride wagens: de laadpas om
publiek en thuis te kunnen opladen en een standaard thuislaadpunt
(zie hoofdstuk 4D).
Brandstofverbruik
Verbruiksfactor
Het verbruik van de wagen is een van de kostencomponenten in de RCO.
Het normverbruik van de New European Drive Cycle (NEDC) is een
theoretische benadering die in de realiteit meestal anders is (klimaat,
geografisch gebied, omgevingsfactoren, rijgedrag,…). Om een zo realistisch
mogelijke berekening te maken, wordt hier een correctiefactor van 140%
toegepast. Dat wil zeggen dat voor alle verbruiken 40% meerverbruik is
berekend. Deze factor is gekozen op basis van rapporten van ICCT
(International Council on Clean Transportation) en tankkaartgegevens.
Correctiefactor op benzineverbruik plug-in hybrides
Bij een plug-in hybride elektrisch voertuig wordt bij de berekening van het
NEDC-verbruik rekening gehouden met een theoretische verhouding van
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brandstof en elektrisch verbruik. Hierbij gaat men ervan uit dat een wagen
met een elektrische bereik van 25 km ongeveer de helft van de afstand
elektrisch rijdt. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat het reële verbruik 40%
(zie vorige paragraaf) hoger ligt dan het theoretische NEDC-verbruik. Dit
betekent dus dat het reële brandstof verbruik onderschat wordt. Om een
reële inschatting te kunnen maken wordt in de RCO-berekening volgende
formule gebruikt. Dit is exact de formule die gebruikt wordt om het NEDCverbruik van plug-in hybrides te berekenen.
𝐺𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘
= (2 + (

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠 − 25
)) × 𝑁𝐸𝐷𝐶𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘
25

Overigens wordt het elektrisch verbruik van de plug-in hybrides berekend
door het quotiënt van de batterij-capaciteit [kWh] en de actieradius op
elektriciteit [km].
Aandeel benzine- en elektrisch verbruik bij plug-in hybrides
De totale verbruikskosten van een plug-in hybrides zijn de som van de
elektriciteits- en benzinekosten. Het aandeel van deze componenten is
afhankelijk van de actieradius. Om de verhouding in verbruik van benzine
en elektrisch te berekenen, gebruiken we volgende formule:
1
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑧𝑖𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠
(
) − 25
1,4
2+(
)
25
In de rechtertabel zijn enkele voorbeelden weergegeven, wat dit concreet
betekent.

Brandstofprijs
De gebruikte brandstofprijzen in de berekeningen zijn afkomstig van
www.petrolfed.be. De prijs gehanteerd voor benzine (95 E10) is de
maximumprijs van 4 oktober 2017; 1,396 euro incl. BTW.
Elektriciteitsprijs
Bij het berekenen van de elektriciteitsprijs wordt rekening gehouden met
een standaard ‘laadmix’. Deze bestaat uit overwegend thuis en op het werk
laden, maar soms ook onderweg. De gehanteerde verhouding in laadmix is:
45% thuisladen (0,22 €/kWh excl. btw), 45% op het werk (0,14 €/kWh excl.
btw) en 10% onderweg (0,34 €/kWh excl. btw). De cijfers zijn afkomstig van
VREG en New Motion.

Aandeel benzine- en elektrisch verbruik voor PHEV
Voor plug-in hybride bedrijfswagens moet een aanname gemaakt worden
over het percentage van de afstanden dat elektrisch wordt gereden, en op
benzine. De formule die binnen het Platform Elektrische Bedrijfswagens
hiervoor is in de tekst vermeld. Concreet betekent dit het volgende:
Actieradius
(volgens NEDC)

Aandeel elektrisch

Aandeel benzine

30 km

46%

54%

35 km

50%

50%

40 km

53%

47%

50 km

59%

41%

60 km

63%

37%
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Solidariteitsbijdrage
De solidariteitsbijdrage is een toeslag betaald door de werkgever in functie
van de CO2-uitstoot van een wagen, indien de wagen ook privé wordt
gebruikt. Een elektrische wagen geniet van het minimum tarief van 26,01 €
per maand. Voor een benzinewagen wordt deze toeslag berekend met
behulp van volgende formule:

Totale cash-out
De totale cash-out zijn de uitgaven en kosten zonder fiscale aftrekposten.
Dit is de som van de leaseprijs, brandstof, verworpen uitgave,
solidariteitsbijdrage en niet-recupereerbare BTW. De totale cash-out is
voor bedrijven belangrijk voor de bepaling van de budgettering. Het fiscale
voordeel wordt verkregen bij verrekening van de vennootschapsbelasting.

Solidariteitsbijdrage = ((CO2 uitstoot x € 9) - € 768) / 12 x 1,2488

Fiscale aftrekposten
De meeste kosten verbonden aan de wagen genieten van fiscale
aftrekbaarheid
binnen
de
vennootschapsbelasting.
De
aftrekbaarheidspercentages liggen tussen 120% en 50% en zijn afhankelijk
van de CO2-uitstoot. In de RCO-berekeningen wordt rekening gehouden
met een vennootschapsbelasting van 33,99%. Hierbij wordt er rekening
gehouden met het huidige fiscale regime van 2017. Dit regime gaat in 2018
wijzigen, volgens het zomerakkoord voor 2018. De volgende regels werden
toegepast:
 120% aftrekbaarheid voor elektrische wagens
 Aftrekbaarheid benzinewagens volgens tabel …
 100% aftrekbaarheid: voor de verworpen uitgave, solidariteitsbijdrage
en rentelasten
 75% aftrekbaarheid voor brandstof, elektriciteit en nietrecupereerbare BTW van de brandstof.

Niet recupereerbare BTW
De BTW van wagens die ook privé worden gebruikt kan door
vennootschappen niet volledig recupereerd worden. De fiscus laat
verschillende berekeningswijzen toe. Voor deze berekeningen werd
gerekend met de forfaitaire regel waarbij 35% professionele verplaatsingen
worden ingebracht. Hierdoor is 65% van de BTW niet recupereerbaar.
Belangrijk nog om hierbij te vermelden is dat de BTW niet over de volledige
leaseprijs berekend dient te worden: op interesten en (delen van) de
verzekeringskosten is geen BTW verschuldigd.
Voordeel alle aard (VAA)
Het VAA is een bedrag dat wordt opgeteld bij het brutoloon van de
werknemer om het privégebruik van de wagen te belasten. De kosten
hieraan verbonden voor de werkgever zijn de verworpen uitgave.
𝑉𝐴𝐴 = 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑠𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 × 𝑜𝑢𝑑𝑒𝑟𝑑𝑜𝑚𝑠𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒
6
× 𝐶𝑂2 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 ×
7
Verworpen uitgave
De werkgever wordt een aandeel van het VAA aangerekend. Het
basispercentage is hierbij 17%. Indien de werkgever ook een tankkaart
aanbiedt, is dat 40%. In deze RCO-berekening gaan we ervan uit dat de
werkgever een tankkaart aanbiedt en dus 40% van het VAA aangerekend
krijgt.

Tabel 4: fiscale aftrekbaarheid
CO2-uitstoot
0-60
61-105
106-125
126-155
156-180
181-205
>205

Aftrekbaarheid
100%
90%
80%
75%
70%
60%
50%
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c. Cases
In deze paragraaf worden de diverse cases getoond. In de laatste paragraaf
worden de bevindingen en conclusies beschreven.
Vennootschappen
Case 1: bedrijfswagen in een vennootschap voor privé en professioneel
gebruik
In deze situatie wordt de berekening gemaakt met volgende formule:
RCO = leaseprijs + brandstofkost + verworpen uitgave +
solidariteitsbijdrage + niet recupereerbare BTW + fiscale aftrekposten
Deze berekeningswijze is toegepast in Grafiek 1.
Case 2: bedrijfswagen in een vennootschap voor privé en professioneel
gebruik
In deze situatie wordt de berekening gemaakt met volgende formule:
RCO = leaseprijs + brandstofkost + fiscale aftrekposten
Deze berekeningswijze is toegepast in Grafiek 2.
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VZW’s
Case 3: bedrijfswagen in een VZW voor privé en professioneel gebruik
In deze situatie wordt de berekening gemaakt met volgende formule:

Case 4: bedrijfswagen in een VZW voor professioneel gebruik
In deze situatie wordt de berekening gemaakt met volgende formule:

RCO = leaseprijs + brandstofkost + verworpen uitgave +
solidariteitsbijdrage + BTW
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1
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𝑉𝐴𝐴 = 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑠𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 × 𝑜𝑢𝑑𝑒𝑟𝑑𝑜𝑚𝑠𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒
6
× 𝐶𝑂2 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 ×
7

4

Case 5: de kosten voor de werknemer (Voordeel Alle Aard)
Het Voordeel Alle Aard (VAA) is een bedrag dat wordt opgeteld bij het bruto
belastbaar inkomen van de werknemer om het privégebruik van de wagen
te belasten. Aan de zijde van de werkgever zien hier ook kosten aan
verbonden, namelijk de verworpen uitgave. Het is dus in ieders voordeel
om een wagen met lage VAA te kiezen. Het bedrag wordt berekend met
onderstaande formule. Er is ook een minimumgrens vastgelegd, elektrische
voertuigen genieten altijd dit minimumtarief.

5

Het VAA is begrensd tot een minimum (107 euro per maand). In Grafiek 5
wordt een overzicht gegeven van de VAA. De weergegeven bedragen zijn
berekend op basis van het eerste jaar van indienststelling: in de daarop
volgende jaren daalt het VAA gradueel.
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Om de verschillen in RCO van verschillende voertuigtechnologieën en
brandstoffen in kaart te brengen, is het belangrijk gelijkaardige voertuigen
te vergelijken. Voor deze steekproef is gekozen voor de Volkswagen Golf
binnen cases 1 (vennootschappen, privé en professioneel gebruik): het
enige aangeboden voertuig waarvan gegevens beschikbaar zijn van de
gelijkwaardige alternatieven (elektrisch, plug-in en benzine uitvoering). De
resultaten zijn dus niet te extrapoleren voor andere wagens of segmenten.
RCO versus cash-out
De fiscale aftrekposten vormen een substantiële vermindering van de RCO.
Voordat men van deze voordelen kan genieten moet men de kosten wel
betalen. Er worden in eerste instantie dus kosten gemaakt die later terug
worden verrekend. Onder cash-out verstaan we de voertuig gerelateerde
kosten exclusief het te verrekenen fiscale effect. In grafiek 6 wordt de
totale cash out naast de RCO gezet om de vergelijking tussen brandstoffen
mogelijk te maken. De gepresenteerde bedragen zijn gemiddeldes van alle
aanbieders over alle looptijden gecombineerd. De gekleurde balkjes
vertegenwoordigen de RCO, de grijze vertegenwoordigen cash out.
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Grafiek 7- RCO VW Golf - Variatie looptijden & kilometers
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Grafiek 6 - RCO versus Cash-out bij verschillende brandstoffen VW Golf
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Looptijden en jaarkilometrages
De looptijd van het contract en de jaarlijks gereden kilometers hebben een
grote invloed op de leasing prijs. Grafiek 7 toont een overzicht van de RCO
van een Volkswagen Golf per brandstof voor verschillende afstanden
(20.000 tot 30.000 kilometer) en looptijden (48 en 60 maanden). De
weergegeven cijfers zijn telkens gemiddeldes van de RCO’s voor alle
aanbieders.

TCO (Euro/maand)

d. Casestudy Volkswagen Golf

Variatie tussen verschillende aanbieders
Alle leasingmaatschappijen hebben een eigen manier om kosten in te
schatten voor de verschillende brandstoffen en hanteren dus andere
tarieven. Deze prijzen resulteren in een verschillende RCO’s. Grafiek 8
toont de variatie tussen de RCO’s (niet de leaseprijzen) voor de Volkswagen
Golf op basis van verschillende leasetarieven en brandstoffen. De bedragen
zijn berekend op basis van een looptijd van 48 maanden met 25.000
km/jaar. De verschillende tarieven worden anoniem voorgesteld door de
letters A, B, C, D en E.
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e. Restwaardes
Binnen de RFI is ook gepeild naar de restwaardes die de
leasingmaatschappijen hanteren voor de voertuigen. Grafiek 9 biedt een
gemiddeld zicht op de marktwaardebepaling van tweedehands voertuigen.
Omwille van het concurrentiegevoelig karakter van deze informatie,
worden enkel gemiddelden weergegeven. De cijfers worden uitgedrukt in
percentages van de catalogusprijs. De restwaardes zijn van toepassing voor
voertuigen met een looptijd van 4 jaar en 100.000 km.
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f. Bevindingen en conclusies
De verzamelde cijfers geven inzicht in de kosten van elektrische
leasingwagens. Gezien de beperkte beschikbare informatie en data,
kunnen er geen extrapolaties of algemene conclusies gemaakt worden.
Uit de beschikbare informatie is het niet evident om appels met appels te
vergelijken. In het segment van de middenklasse wagens ontbreken ook
enkele elektrische wagens. Op basis van de aankondigen van verschillende
constructeurs zal het aanbod sterk uitbreiden volgend jaar, o.a. de nieuwe
Nissan LEAF, nieuwe Hyundai IONIQ, Hyundai Kona, Tesla Model 3, etc.
De businesscase van de implementatie van elektrische wagens zowel voor
privé en professioneel binnen vennootschappen geeft een positief
resultaat. Hierbij zijn de doorslaggevende factoren de fiscale componenten
(solidariteitsbijdrage, verworpen uitgaven en fiscale aftrek) en het verbruik.
Deze factoren zijn niet van toepassing op wagens met enkel professioneel
gebruik.

Volkswagen Golf heeft daarmee de laagste RCO van de drie alternatieven,
maar toch de hoogste cash out. Een ander opmerkelijk verschijnsel is het
verschil in leasetarieven voor de verschillende brandstoftypes door de
aanbieders. Bij de meeste aanbieders biedt de elektrische versie de meest
gunstige RCO. Aangezien het leasetarief zwaar doorweegt in de RCO, is de
keuze van lease-aanbieder is dus cruciaal in de zoektocht naar een gunstige
RCO. Het verschil kan opleveren tot 100 € per maand.
Leasemaatschappijen schatten de restwaarde van een elektrische
Volkswagen Golf na een looptijd van 4 jaar en 100.000 kilometer 2.000 €
hoger in, dan deze van de benzine variant met dezelfde looptijd en
kilometrage. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de elektrische wagen
ook een hogere aankoopprijs heeft dan de benzine variant. Relatief gezien
hebben de elektrische wagens dus nog steeds een lagere restwaarde dan
conventionele wagens. De gemiddelde restwaarde voor een benzine en
plug-in hybride is gemiddeld 50% van de aankoopprijs, bij elektrische
wagens is dit gemiddeld 43% van de aankooprijs.

De business case van de implementatie van elektrische wagens voor VZW’s
is negatief. Zij kunnen geen voordeel halen uit de verworpen uitgaven en
solidariteitsbijdrage en bijkomend heeft men niet de voordelen van BTWaftrek. Hierdoor blijft voor VZW’s de RCO-kloof tussen elektrische en
brandstofvoertuigen bestaan.
Voor werknemers bieden elektrische wagens steeds een voordeliger effect
op het loon. In de vergelijking met fossiele wagens is in de laagste
segmenten (stadswagen tot middenklasse) echter geen verschil, waardoor
het aan een financiële incentive voor de werknemer ontbreekt.
De casestudy van de Volkswagen Golf geeft enkele interessante inzichten
in de vergelijking van batterij elektrisch, plug-in hybride elektrisch en
benzine. Zo is de elektrische variant steeds het goedkoopste vanaf 100.000
km, en dit zowel op vier als vijf jaar looptijd. De batterij elektrische
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a. Procesmatige bevindingen



Degelijke indieningen
Bij het bestuderen en beoordelen van de invulde inventarissen van de
marktpartijen werd al snel duidelijk dat de partijen die ervoor gekozen
hebben deel te nemen aan het project, deze uitvraag ook serieus
hebben genomen. Dit wijst er onder andere op dat de markt ook graag
wil meewerken aan de versnelde implementatie van elektrische
bedrijfswagens.



Inventaris en dialoog
Zowel de deelnemende partijen als de initiators van de gesprekken
ervaarden de combinatie tussen geschreven voorstel (inventaris) en
mondelinge toelichting (dialoog) als zeer waardevol. In de inventaris
kon alle eerste informatie en prijsinformatie verwerkt worden,
waardoor de gesprekken tijdens de dialoog vaak veel diepere en
gerichtere onderwerpen konden aanraken. Men gaf te kennen dat de
volledigheid van de inventaris vergemakkelijkte om tot de kern van de
zaak te komen.
Ook dit werd snel duidelijk na de eerste gesprekken, waardoor de focus
naarmate de tijd vorderde steeds meer lag op de transitie naar
elektrisch vervoer in plaats van het marktaanbod.



Waardevol traject
De deelnemende marktpartijen gaven aan dit traject, naast de
combinatie van schriftelijk en mondeling, zeer waardevol te vinden in
de transitie naar elektrisch. Dit bewijst nogmaals de bereidheid van de
markt om mee te werken aan een versnelde implementatie van
elektrische bedrijfswagens.

Tijdens het doorlopen van het proces vanaf de bekendmaking van de RFI
tot en met de publicatie van het eindrapport zijn er enkele procesmatige
bevindingen gedaan die ook van invloed zijn op de resultaten.




De RFI is slechts een foto/momentopname
Tijdens de informatiesessie aan de invoerders en dealers werd al snel
duidelijk dat de huidige RFI slechts een foto is van de markt op dit
moment. Dit wil zeggen dat de data in dit rapport slechts een beperkte
houdbaarheidsdatum heeft, zeker met dergelijk snel evoluerende
markt. Er kan nood zijn aan meerdere foto’s om het beeld van de markt
steeds accuraat te houden.
De vraag die momenteel nog open staat is ‘hoe kunnen we deze foto
regelmatig herhalen op een efficiënte manier?’. Hiervoor wil het
Platform graag de samenwerking opzoeken met de marktpartijen.
Duidelijkheid over indieningsdocumenten: EOI en inventaris
Tijdens de inschrijvingsperiode via de EOI en uiteindelijke
indieningsdatum van de inventaris werd al snel duidelijk dat het
onderscheid tussen beiden niet altijd duidelijk was. Deelgenomen
partijen hebben niet altijd het volledige informatiedocument
doorgenomen of begrepen waardoor onduidelijkheid bestond over de
EOI en inventaris en het doel van beide documenten. Hierdoor werden
niet alle inschrijvingen en inventarissen tijdig ontvangen, of was extra
contact en informatie naar de indieners nodig.

Pagina 38 van 47

b. Inhoudelijke bevindingen


Praktijktest
Een groot aandeel van de deelnemende partijen van de marktdialoog
hebben aangegeven actief mee te willen werken aan de praktijktest.
Tegelijkertijd gaven de partijen wel aan, dat men de voorkeur heeft
voor een traject waarbij marktpartij en Koplopers betrokken zijn. Dit
om de optimale praktijkervaring waar te kunnen maken.

In deze paragraaf worden de bevindingen toegelicht die over alle
deelnemende marktpartijen gedeeld werden. Het is daarmee niet per sé
een concensus: eerder topics die in de meeste gesprekken terug kwamen.

Algemene evoluties in de markt


Omwille hiervan is er dan ook voor gekozen de Praktijktest niet zoals
gepland in november-december te laten plaatsvinden, maar deze te
verschuiven naar de eerste helft van 2018. Met als doel de
marktpartijen en Koplopers samen te laten werken met elkaar om de
praktijktest uit te voeren.

Wijzigingen in het aanbod
In het algemeen wordt een sterke stijging in het aanbod aan elektrische
wagens verwacht in de periode 2017-2020 (zie hoofdstuk 2). De huidige
informatie wijst op een sterkere groei van het aanbod elektrische
wagens dan plug-in hybride wagens.
Deze stijging in aanbod is noodzakelijk voor een brede transitie naar
elektrische bedrijfswagenparken, aangezien elektrische voertuigen
niet
in
alle
segmenten
vertegenwoordigd
zijn.
Het
middenklassesegment (het segment van de Volkswagen Passat, Tesla
Model 3 en Hyundai IONIQ), bijvoorbeeld, heeft op dit moment weinig
tot geen elektrische alternatieven ter beschikking. En dit terwijl de
middenklasse een van de belangrijkste segmenten is voor de
bedrijfsvoertuigen.
Op basis van de verwachtte wijzigingen in aanbod en vraag, kan gesteld
worden dat 2017-2018 effectief een kantelperiode is voor een transitie.



Wijzigingen in de vraag
Als onmiddellijk resultaat van de wijzigingen (stijging) in het aanbod,
wordt verwacht dat ook de vraag sterk zal toenemen. Er wordt
verwacht dat de markt van elektrische voertuigen de komende jaren
zeer snel zal groeien. De meeste partijen vinden het lastig om hier
concrete cijfers op te plakken.
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Behalen klimaatdoelstellingen
De inzet van elektrische mobiliteit is noodzakelijk om de
vooropgestelde klimaatdoelstellingen te behalen met de blijvend
toenemende behoefte aan auto mobiliteit.
Rol van marktpartijen
De rol van alle marktpartijen gaat vaak veel verder dan enkel het
verkopen van hun product of dienst. Vandaag wordt veel tijd
geïnvesteerd in het begeleiden van de klanten in de juiste keuzes, ook
al gaat het om één of twee auto’s of oplaadpalen. De marktpartijen
zoeken de onderlinge samenwerking en synergiën op, waar men elkaar
kan versterken en aanvullen in deze nieuwe markt.
Er is bij marktaanbieders behoefte aan meer transitiemanagers binnen
ondernemingen, om hen te begeleiden. Bij gebrek hieraan, nemen
huidige marktaanbieders deze rol noodgedwongen op, maar het vraagt
een hoge investering, met return op lange termijn. Bovendien acht
men dit niet de core business, en is er een oproep tot nieuwe partijen
die fleet- en mobilitymanagers hierin begeleiden.





Relatie met energiemarkt
Binnen de bestaande samenwerkingsverbanden in de fleetmarkt, is de
energiesector een belangrijke nieuwe speler. De opportuniteit van
elektrische wagens voor ons energiesysteem, onder andere in het
voorkomen (of juist bewerkstelligen) van lokale verbruikspieken, stijgt
naarmate elektrisch vervoer groeit. Dit wijst op de nood aan sterke
samenwerking tussen de automotive en energiemarkt: het creëren van
nieuwe business modellen is noodzakelijk. Marktpartijen hebben de
overtuiging dat hier nog veel onbenut potentieel zit, met (onbenutte)
positieve effecten op de RCO van elektrische bedrijfswagens.

benzinewagens. Dit blijft een grote uitdaging binnen het transformeren
van car policies.


Restwaarde van EV
De restwaardes van elektrische wagens beperkt, maar wel stelselmatig.
Men verwacht dat deze stijging aanhoudt, als rechtstreeks gevolg van
de steeds groter wordende tweedehandsmarkt, gunstregimes in
binnen- en buitenland, lage-emissiezone (voorbeeld: vanaf 2030
mogen enkel nulemissie wagens in de stad), toenemende ervaringen in
de praktijk, toenemende productievolumes (schaalgrootte), betere
batterijen en een toenemend aanbod.



Oplaadinfrastructuur
De prijzen van de oplaadinfrastructuur zijn ook in dalende lijn.
Tegelijkertijd wordt de installatie eenvoudiger tot uiteindelijk een
standaard.



Lagere onderhoudskosten
Sommige marktaanbieders schatten de onderhoudskosten die
leasemaatschappijen inschatten nog altijd (te) hoog in: er is bij
meerdere partijen de verwachting dat deze nog verder zullen dalen.

Fiscaliteit
De fiscale regelgeving dient eenvoudig te zijn, zodat ze geen drempel vormt
voor particulier of bedrijf om van de voordelen te kunnen genieten.
Subsidies zijn niet altijd het gewenste middel in groei en transitie. Deze
kunnen een instrument zijn op kortere termijn en zijn bij voorkeur
afbouwend in functie van tijd. De markt vraag voor een duidelijk, eenvoudig
en consequent fiscaal kader dat de groei ondersteunt, maar ook duurzaam
is voor de toekomst.

Cash-out als drempel voor transitie
De cash-out (RCO minus fiscaal effect) van zowel batterij als plug-in
hybride elektrische voertuigen is vandaag nog hoger dan
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WLTP-testcyclus

De toekomst van plug-in hybride

De transitie van de NEDC-testcyclus naar de WLTP-testcyclus, de manier
waarop in de EU emissies van wagens worden gemeten, zorgt voor veel
onzekerheid en vragen op dit moment, vooral bij invoerders en
leasingmaatschappijen. Zowel vanuit de markt als vanuit de fleet- en
mobility manager is een vraag van meer duidelijkheid en stabiliteit in het
beleid en fiscaal kader omtrent voertuigen. Door de regelmatige
wijzigingen en continuïteit in beleid en fiscaal kaderweet men niet wat de
toekomstige gevolgen zijn van een keuze die vandaag gemaakt wordt.
Enkele vragen die momenteel leven zijn:
 Is het huidige fiscale regime (en met name het verschil in fiscaliteit
tussen elektrisch en fossiel) blijvend?
 In bijna alle overheidsgedreven kostencomponenten speelt de CO2uitstoot een belangrijke rol: fiscale aftrek, solidariteitsbijdrage,
voordeel alle aard, BIV, etcetera: hoe zal met de (op papier) hogere
verbruiken als gevolg van de WLTP-cyclus worden omgegaan?
 In welke mate zal de belasting op de verschillende soorten
brandstoffen wijzigen?

Plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) worden ervaren als een
overgangstechnologie tussen conventionele wagens en elektrische wagens,
en is dus geen verhaal voor de lange termijn. Er wordt verwacht dat vanaf
het moment dat de batterij elektrische voertuigen een rijbereik van 400 tot
500 kilometer beschikbaar hebben, plug-in hybride niet meer van
toepassing is. Mensen die plug-in hybride gereden hebben zullen nooit
terugschakelen naar conventionele voertuigen, maar wel vlot de overstap
maken naar volledig elektrisch.
De plug-in hybride is een transitiebrandstof in het stadium voor het volledig
elektrische en neemt bestaande onzekerheden zoals het beperkte rijbereik
weg. De PHEV is idealiter vooral voor mensen met een bepaald
verplaatsingsprofiel. Het is dus belangrijk te inventariseren voor welke
personen dit type brandstof van toepassing is alvorens de keuze te maken.
De keuze mag niet enkel en alleen gedreven worden door de fiscale
voordelen.
Plug-in hybride voertuigen hebben het risico een slecht imago te krijgen
omwille van de fiscale stimulansen en het gebruik ervan. Het
brandstofverbruik bij PHEV dient, meer dan bij andere voertuigen,
gehandhaafd worden. Dit om de gebruiker te stimuleren maximaal
elektrisch te rijden.
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Het is nog steeds belangrijk dat de keuze voor elektrischt gemaakt
wordt vanuit een bepaalde overtuiging, wil, motivatie om het doel van
verduurzaming te bereiken.

Kritische succesfactoren




Inventarisatie huidige situatie
Alvorens te starten met een transitietraject richting elektrisch is het
belangrijkste de huidige situatie in het bedrijf te inventariseren. Dit is
belangrijk om te bepalen wat het potentieel van elektrificatie of
vergroening is en welke personen/profielen in aanmerking komen voor
vergroening. Op basis van de huidige situatie kan het transitietraject
bepaald worden.
Vandaag is elektrische mobiliteit nog niet voor iedereen een
mogelijkheid, het is daarom belangrijk dat het correcte type wagen
(volledig elektrisch, plug-in, hybride, range,…) bij de correcte persoon
terecht komt om een optimaal resultaat en ervaring te realiseren.
Rijbereik
De actieradius van elektrische voertuigen ten opzichte van
conventionele voertuigen is een kritische succesfactor bij de
implementatie van elektrische mobiliteit in een bedrijf. Met een
rijbereik van 200-300 kilometer in de praktijk, wordt deze issue minder
dringend. Voorlopig dient hier men hier wel rekening mee te houden,
bij de koppeling van wagens aan categorieën of personen.



Kleine, middelgrote en grote ondernemingen
De ervaring leert dat implementatie van elektrische mobiliteit
eenvoudiger en sneller bij kleine en middelgrote ondernemingen
gebeurt ten opzichte van grote ondernemingen. De verklaring hiervoor
kan gevonden worden in het feit dat beslissingen eenvoudiger te
nemen en implementeren zijn in kleine en middelgrote
ondernemingen. In grote ondernemingen hebben deze transities en
beslissingen die hiermee gepaard gaan een langer traject te doorlopen.



Fiscale stimulansen
Fiscale stimulansen helpen bij de keuze voor elektrisch, maar mogen
niet de enige (of belangrijkste) motivatie vormen in het keuzeproces.



Interne succesfactoren in de transitie naar elektrische bedrijfswagens
Onderstaande succesfactoren werden regelmatig aangehaald in de
marktdialoog, en zullen uitgebreider in het Draaiboek Elektrische
Bedrijfswagens aan bod komen:
▪ Beschikbaarheid oplaadinfrastructuur
• Om de aankoop en groei van elektrisch vervoer te versnellen
is voldoende oplaadinfrastructuur een noodzaak. De
gebruikers hebben nood aan zekerheid in de mogelijkheden
van het laden. Zodra deze gegarandeerd wordt, wordt de
drempel naar elektrisch verlaagd.
▪

Change management
• Het management niveau is van groot belang om de beweging
op te starten. Zij moeten de beslissing maken om te
verduurzamen of vergroenen en dit laten doorstralen naar alle
afdelingen en werknemers.
• De fleet- en mobility manager is het sleutelfiguur in de
transitie naar elektrisch binnen een bedrijf. De fleet- en
mobility manager staat vandaag vaak alleen voor de uitdaging,
terwijl er samenwerking nodig is met de verschillende
departementen/ afdelingen/… binnen het bedrijf. Idealiter
wordt er intern een change-team opgesteld waarbij de
verschillende betrokken afdelingen samen de transitie
doorlopen onder leiding van een change manager
• Daarnaast is de betrokkenheid afdeling Human Resources een
kritische succesfactor in het veranderingsverhaal.
• De werknemers van het bedrijf zijn minder betrokken in het
veranderingstraject, maar moeten wel mee zijn in de
verandering want zij moeten de keuze voor de wagen
uiteindelijk maken. Het aanstellen van enkele ambassadeurs
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zowel binnen de afdelingen als onder de werknemers, zorgt
ervoor dat het elektrisch rijden gaat ‘leven’ binnen het bedrijf.
▪

▪

Real Cost of Ownership
• De budgetten van bedrijfswagens worden vandaag nog vaak
berekend op basis van cash out. Elektrische voertuigen
hebben een hoge cash out, maar wanneer gekeken wordt naar
de totale kosten kan de elektrische wagen voor
vennootschappen voordeliger zijn. Om de volledige kost van
een wagen overheen een bepaalde termijn/levensduur in
beeld te brengen is het nodig te rekenen met een Real Cost of
Ownership en hier ook de budgetten op te baseren. Hierdoor
kan men de keuze voor elektrisch aanmoedigen bij de
werknemers.
Gebruik en handhaving
• De gebruiker/ rijder van een elektrische wagen dient zowel
zijn rijstijl als verplaatsingsgedrag te veranderen. Elektrisch
rijden is namelijk een geheel nieuwe ervaring met andere
kenmerken.
• Bij plug-in hybride elektrische voertuigen is noodzakelijk dat
de bestuurder gestimuleerd wordt zoveel als mogelijk
elektrisch te rijden en het verbruik van brandstof maximaal te
beperken.
• Opleiding voor gebruikers/rijders zijn daarom van groot
belang om het correcte, optimale en comfortabele gebruik te
garanderen. Ook de handhaving op het correct gebruik van de
parkeervakken uitgerust met oplaadpalen is een cruciaal
onderdeel.

De toekomst van het laden
De actieradius van elektrische wagens neemt toe. Naar alle verwachting zal
daardoor het laden in de toekomst nog meer gedomineerd worden door
het thuis- en bedrijfsladen. De meerderheid van de bedrijfswagens zal
snelladers voor langere verplaatsingen gebruiken. In functie van de kosten
van parkeren en energie kan ervoor gekozen worden om enkel in te zetten
op het laden op het werk, of op thuisladen. Publiek zal eerder een bepekte
rol spelen. Het zal vooral belangrijk zijn voor diegene die geen eigen oprit
of garage hebben.

Keep it simple
De grote boodschap omtrent elektrisch rijden is dat het leuk, comfortabel,
veilig en gemakkelijk is. Met de dalende RCO en toenemende actieradius
zullen deze argumenten de overhand nemen in de argumentatie om
elektrisch te rijden. Met verschillende bedrijven die ondernemingen in de
transitie naar elektrische bedrijfswagens willen ondersteunen moet de
boodschap (van het draaiboek) dan ook zijn: elektrisch rijden is nieuwe
wereld, waar partijen graag bij helpen.

Waterstof
Waterstof is een andere alternatieve brandstof die vandaag nog meer op
de achtergrond speelt. Marktaanbieders zijn erg verdeeld over de
haalbaarheid van waterstof, en of het ooit een relevante brandstof wodt.
De meerderheid is het erover eens dat het voor personenwagens geen rol
zal spelen in de komende 5 tot 10 jaren.
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a. Fleet owner
Lead by example
Doorheen de marktdialoog zijn tal van aanbevelingen naar
voor gekomen: over strategieën hoe een fleet owner de
transitie kan maken, over positieve en verbeterpunten naar
overheid, en over ideeën en leerpunten voor de sector zelf. In
dit hoofdstuk worden deze op een rij gezet.

In bedrijven waar elektrisch rijden succesvol geïmplementeerd wordt
speelt de CEO en/of het management een belangrijke rol. De CEO van het
bedrijf moet minstens zelf het goede voorbeeld geven door elektrisch te
rijden om ervoor te zorgen dat zijn werknemers dit ook gaan doen.

Onbekend is niet onbemind
Voor veel fleet- en mobilitymanagers is elektrische mobiliteit redelijk
onbekend. Sommigen hebben ook negatieve ervaringen met eerste
generaties elektrische wagens. Dit mag niet afschrikken om toch voor de
nieuwe generatie elektrische auto’s te kiezen en dit te implementeren in
de car policy. Het Platform kan een rol spelen om handvaten aan te rijken
om de vrees van moeilijkheid, tegenstand,… om te buigen naar
succesverhalen en opportuniteiten.

Doorloop de transitie in team
Niet enkel de fleet- en mobilitymanager moet betrokken zijn het
veanderingsproces: er dient een heel team van verantwoordelijke
betrokken te zijn: HR, finance, enkel interne ambassadeurs. Op pagina 40
van het rapport worden onder “Kritische succesfactoren” enkele
voorbeelden gegeven van aandachtspunten bij de transitie.

Ontzorging
Verschillende marktpartijen geven aan dat ze graag fleet- en
mobilitymanagers (en andere bedrijven) bij de transitie naar elektrische
bedrijfswagens ondersteunen. Kortom: “Laat u begeleiden”.
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Volvo S90 plug-in hybrid

Kennis verbreden

b. Markt

Het is belangrijk dat men voldoende kennis heeft van zake alvorens men
keuzes maakt of RFP’s uitschrijft. Hiervoor kan het Platform bepaalde
handvaten aanreiken, of kunnen gespecialiseerde consultancybureaus een
rol spelen;



Opleiding
Om de transitie te versnellen is het van groot belang dat
accountmanagers, verkopers, adviseurs en andere contactpersonen
voor fleet owners goed zijn geïnformeerd over elektrische mobiliteit.
Omdat elektrische wagens nieuw zijn, vraagt dit wel een investering
van marktpartijen. Een goed voorbeeld is dat bekend wordt dat (altijd)
laden via een huishoudelijk stopcontact onveilig kan zijn.



Kennisdeling met concullega’s
Verschillende marktaanbieders wensen meer aan kennisdeling te doen
met concurrenten en andere partijen in de waardeketen van
elektrische mobiliteit.



Investeren in personeel
Meerdere marktaanbieders geven aan dat er meer personeel bij
marktaanbieders actief kan/moet zijn rond elektrische bedrijfswagens.
Meerdere EV-vertegenwoordigers delen de visie dat de transitie naar
elektrische wagens snel op ons afkomt. met de komst van betaalbare
modellen van 200-300 kilometer actieradius. Dit vraagt om tijdig te
schakelen, en te zorgen dat de boot niet wordt gemist.

Specifiek voor oplaadinfrastructuur is het van belang dat een verndor lockin vermeden wordt. Niet iedere laaddienstverlener maakt vandaag al
gebruik van de standaardnormen van OCPP, waardoor wijzigingen na
installatie nog zeer moeilijk/onmogelijk zijn.

Begin klein, en maak het dan groot
Diverse marktaanbieders geven de raad om niet te grootschalig te starten
met elektrische wagens, zodat de early adopters goed ondersteund
worden, en zij een positief verhaal kunnen vertellen aan collega’s. Met
andere woorden: leer en ervaar met de enthousiastelingen, zodat
drempels vroegtijdig geïdentificeerd en aangepakt worden.

Pagina 45 van 47

c. Overheid
Er zijn in de marktdialoog tal van overheidsaanbevelingen de revue
gepasseerd. Het is niet de intentie van het Platform om hier een consensus
in te vinden, of om bepaalde standpunten in te nemen. Zoals het Platform
momenteel geconcipieerd is door de initiatiefnemers, is het niet de rol van
het Platform om actief te lobbyen of om het belang van EV te verdedigen.
De aanbevelingen die regelmatig terug kwamen zijn hieronder samengevat.

Algemeen







In het algemeen wordt stabiel en duidelijk beleid gevraagd; niet enkel
in de fiscaliteit maar ook rond zachte beleidsmaatregelen;
Er wordt een overkoepelende visie en duidelijke (jaarlijkse)
(streef)doelstellingen gevraagd tot 2025-2030, maatregelen om deze
doelstellingen ook te behalen, en kritische evaluaties als doelstellingen
niet behaald worden. Er wordt visie gevraagd op vlak van het aantal
voertuigen, oplaadinfrastructuur (in alle facetten), beleid rond het
stimuleren van een lokale tweedehandsmarkt voor elektrische wagens
en meer;
Partijen stellen vast dat te weinig mensen binnen overheden (op alle
niveaus) actief zijn op elektrische mobiliteit en aanverwante
technologieën en concepten (mobiliteitsbudget, batterij-opslag,
autonoom rijden), en/of hier weinig zichtbaar in communiceren;
Marktaanbieders verwachten een veel sterkere rol van de overheid als
launching customer, op alle niveau’s: de beschikbare elektrische
wagens zijn zeer geschikt voor tal van overheidstoepassingen.

Communicatie
De overheid heeft een belangrijke rol in neutrale informatievoorziening, via
websites, TV- en radiocampagnes, etcetera. Ze hebben hier ook belang bij,
om de klimaatdoelstellingen en meer specifiek de gestelde CPTdoelstellingen te behalen. De boodschap en/of de concepten van deze
campagnes kunnen divers zijn:
 “Elektrisch vervoer is niet duurder”, of “Elektrische mobiliteit is
eenvoudig”;
 De voordelen van elektrische mobiliteit in de verf zetten: EV is fun,
gemakkelijk, snel, milieuvriendelijk;
 Er wordt verwezen naar divers mediamateriaal van Nissan, Renault,
BMW en andere marktaanbieders, waarbij de kijker wordt aangezet
om na te denken over fossiele wagens (en dat dit niet de toekomst
heeft), zonder ‘het vingertje’ op te steken;
 Campagnes naar bedrijven, in samenwerking met marktaanbieders,
waarbij de RCO wordt benadrukt, het belang en de werking hiervan;
 Campagnes naar bedrijven, in samenwerking met marktaanbieders,
specifiek gericht op bestuurders van plug-in hybrides, om hen te
stimuleren om zo weinig mogelijk te tanken en vooral elektrisch te
rijden: enkel op deze manier hebben deze voertuigen hun bijdrage aan
de klimaat- en luchtkwaliteitsdoelstellingen;
 Actievere communicatie over het principe “Paal volgt wagen”.
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Belastingen en fiscaliteit

Energiewet- en regelgeving en oplaadinfrastructuur














Sterkere ecofiscaliteit: in het algemeen wordt gesteld dat emissies
zwaarder bestraft moeten worden, bijvoorbeeld door de
maatschappelijke kosten van fossiele wagens concreet te becijferen, en
deze te verrekenen in de fiscaliteit;
Voordeel alle aard: de meest aangehaalde aanbeveling is een sterkere
ecofiscaliteit op het vlak van het voordeel alle aard: bij de meeste
bedrijfswagens is het voordeel alle aard van een elektrische, benzine of
dieselwagen gelijk. In sommige gevallen kan een elektrische wagen
zelfs duurder zijn, door de hogere cataloguswaarde: dit valt niet te
verantwoorden en vraagt om een update van het VAA;
Gelijktrekking belastingstelsels: de BIV en verkeersbelasting
verschillen per gewest: voor leasingwagens betekent dit dat de oude
BIV- en verkeersbelastingstelsels, op basis van de fiscale PK nog altijd
van toepassing zijn. Eén regeling voor alle gewesten geniet de
voorkeur;
Financiële ondersteuning oplaadinfrastructuur: subsidies voor de
investeringen in (publiek toegankelijk gestelde) oplaadinfrastructuur,
al dan niet in combinatie met lokale opwekking en/of batterij-opslag,
kunnen een geste zijn om het bedrijfsladen te stimuleren als de meest
gewenste oplaadlocatie. Bedrijfswagens parkeren en laden immers
overdag op, op het moment dat zonnepanelen de meeste energie
produceren: het ideale moment, vandaag en in de toekomst om het
elektriciteitsnet te ontlasten;
Beperkte administratieve druk: de EV-premie voor particulieren is een
positief instrument, maar een vereenvoudiging van de procedures of
papierwerk voor de gebruiker is aangeraden.
Thuisladen: er worden fiscale hiaten bij het voordeel alle aard en de
verrekening van thuisladen vastgesteld. Dient er bijvoorbeeld een
voordeel alle aard betaald te worden voor thuisladers? Er is nood aan
meer transparantie en een duidelijk kader waarbinnen de laadsector
kan werken.



Kosten netaansluiting: de investeringen in nieuwe netaansluitingen
voor snelladers en grote laadpleinen zijn hoog: er wordt gevraagd om
actief met investeerders en laaddienstverleners te bekijken hoe kan
worden omgegaan met deze hoge kosten, in het licht van de
energietransitie en de (positieve) rol die de batterijen in elektrische
wagens hierin kunnen spelen;
Concessies: er wordt duidelijkheid en daadkracht gevraagd over
concessies voor snellaadinfrastructuur langs autosnelwegen,
gewestwegen en binnen grote steden (bijvoorbeeld voor elektrische
taxi’s);

Andere beleidsaanbevelingen







Wetgevend kader rond een echt mobilteitsbudget, waarin elektrische
voertuigen kunnen worden opgenomen;
Stimulansen rond gedeelde elektrische wagens;
Het gebruik van de busbanen binnen en buiten steden zijn in
Noorwegen een belangrijke incentive geweest voor elektrisch rijden:
net als een lage-emisiezone zijn hieraan nauwelijks kosten verbonden
en wordt het klimaat gestimuleerd;
Geen snelheidsbeperking bij SMOG-alarm voor elektrische wagens;
Geen tol betalen in bepaalde tunnels.
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Together we have an electrifying future ahead!
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