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Inleiding
Mede onder invloed van de Europese richtlijn Clean Power for Transport, de richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor
alternatieve brandstoffen (AFID) en de nationale, regionale en lokale initiatieven en regelgeving in België, kent de evolutie van fossiel
aangedreven voertuigen naar elektrisch aangedreven voertuigen een snelle ontwikkeling. Dat gaat gepaard met de ontwikkeling van
laadinfrastructuur op het publieke, semipublieke en private terrein.
De ambitie is om te evolueren naar zero emissie transport. Er is nog een hele weg te gaan. Van het totale wagenpark van 5,8 miljoen
personenwagens bijvoorbeeld zijn amper 55.000 wagens batterij elektrisch. Minder dan 1%. Wat betreft laadinfrastructuur zijn er eind
2021 13.000 publieke laadpunten in België. In een verhouding van 1 laadpunt op 10 wagens zouden dat er bijna 600.000 moeten worden.
Gelijkaardige uitdagingen stellen zich voor bussen en vrachtwagens.
De doelstelling van dit kansenrapport is om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken in België, de ontwikkelingen en
kansen in deze sector.
Daarom gaat het rapport in op:
•

de huidige situatie en verwachte evolutie van inschrijvingen van nieuwe elektrisch aangedreven voertuigen, wagenpark en
laadinfrastructuur (publiek, publiek toegankelijk en privaat);

•

het beleid en de plannen van de diverse overheden (federaal, gewesten, provincies, gemeenten) en belangrijke bedrijven voor
elektrisch vervoer, laadinfrastructuur en eventueel gerelateerde producten en diensten; specifiek impliceert dit een zicht op
aankomende overheidsopdrachten en investeringsplannen van relevante private spelers;

•

naast de ontwikkeling van elektrisch aangedreven personenwagens, de ontwikkelingen voor wat betreft bussen en
vrachtwagens en gerelateerde laadinfrastructuur;

•

een overzicht van de verschillende partijen voor vraag en aanbod;

•

kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven dat actief is in deze sector, als onderdeel van een SWOT-schema. Hierbij worden ook
de beperkingen in de zakelijke omgeving duidelijk in beeld gebracht en worden suggesties aangedragen hoe ondernemers daar
het beste mee om kunnen gaan.
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Huidige situatie en verwachte evolutie
Achtergrond rond elektrisch rijden
In eerste instantie is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de verschillende types elektrische voertuigen. De evolutie van deze
verschillende types verschilt namelijk (EEA 2016):
• Batterij-elektrische voertuigen (BEV)
• Plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV)
• Brandstofcel (fuel cell) elektrische voertuigen (FCEV). Deze laatste categorie zet een brandstof om in elektrisch vermogen met
behulp van een brandstofcel. Dikwijls wordt waterstof hiervoor gebruikt als brandstof. Maar ook andere brandstoffen als
methanol kunnen hiervoor gebruikt worden. Deze categorie wordt in dit rapport echter niet beschouwd voor elektrische
voertuigen.
Deze categorieën zijn dus van toepassing op de verschillende types voertuigen: personenwagens, bussen met een onderscheid tussen
stadsbussen en coaches en andere zware voertuigen zoals vrachtwagens. Voor personenwagens en lichte vrachtwagens en bestelwagens
gaat de evolutie vrij snel; over het algemeen versnelt de groei van het aantal lichte elektrische voertuigen jaar na jaar.
Voor zwaardere voertuigen ligt het moeilijker. Hier hangt het grotendeels af van de afstand die de voertuigen afleggen. Het rijbereik van
elektrische voertuigen blijft tot op heden namelijk een belangrijk knelpunt. Dit leidt ook tot de conclusie dat elektrisch rijden voor bussen
zeker op korte afstanden zoals bijvoorbeeld in stadsverkeer eenvoudiger te implementeren is dan voor vrachtwagens en
langeafstandsbussen. Voor vrachtwagens dient ook het onderscheid gemaakt te worden tussen zware vrachtwagens die op korte of lange
afstand opereren.
Bij vrachtwagens zijn het vooral de lange afstanden die vaak afgelegd worden die het probleem vormen. Voor dit type transport is het tot
nog toe onduidelijk waarop de Europese Commissie en andere betrokkenen willen inzetten: batterij-elektrisch, hybride elektrisch,
waterstof. Verder werden er studies uitgevoerd in Europa nl. in Zweden en Duitsland met voertuigen die met behulp van pantografen en
elektrische bovenleidingen zuiver elektrisch kunnen rijden (JRC et al., 2020).

Evolutie van het aantal elektrische voertuigen in Europa en België
Tendens in de evolutie van elektrische voertuigen in Europa
Om de evolutie van het aantal elektrische voertuigen in België te bespreken, wat van belang is om later de mogelijke kansen voor
Nederlandse ondernemers te duiden, is het belangrijk om het bredere plaatje te bekijken. Daarom wordt er eerst gekeken naar de evolutie
van het aantal batterij-elektrische voertuigen en het aantal plug-in hybride wagens gedurende het laatste decennium in Europa.
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EV share

Figuur 1: Evolutie van batterij-elektrische voertuigen en plug-in elektrische voertuigen in de EU-27 (Source: EEA-uitwerking gebaseerd op EAFO (2021b).

Het valt hierbij op dat er een sterke stijging is in het aantal elektrische voertuigen. In 2021 noteerde ACEA een aandeel van 8,9 % van de
nieuw verkochte wagens voor plug-in hybride voertuigen en 9,1 % voor batterij elektrische voertuigen. Vergeleken met het voorgaande
jaar 2020 wordt er een sterke stijging waargenomen in het aantal verkochte BEV en PHEV voertuigen. Deze bedroeg respectievelijk 63,1%
en 70,7%. 1

Figuur 2: Toename personenwagens per voertuigcategorie

Deze stijging beperkt zich echter niet tot Europa. Ook China en de VS leveren inspanningen om het aandeel elektrische voertuigen in hun
vloot op te krikken. Momenteel heeft China het hoogste groeipercentage als het aankomt op het aantal elektrische voertuigen, gevolgd
door respectievelijk Europa en de VS (ICCT, Chu, 2021).

https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-9-1-hybrid-19-6-and-petrol-40-0-market-share-full-year2021/#:~:text=Alternatively%2Dpowered%20vehicles%20(APV)&text=Looking%20at%20full%2Dyear%20results,538%2C734%20to%20878%2C432%20cars%20sold.
1
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Verder is er ook een verschil op te tekenen tussen de verschillende voertuigcategorieën. Figuur 3 geeft het aandeel van elektrische
voertuigen weer op het totaal aantal nieuwe voertuigen in de desbetreffende categorie. Het valt op dat het aandeel elektrische voertuigen
bij bussen sneller stijgt dan voor lichte en zware vrachtwagens.

Figuur 3: Aandeel van elektrisch herlaadbare zware voertuigen als aandeel van het aantal nieuw verkochte voertuigen in de EU-27 (ACEA).

Evolutie van elektrisch rijden in België
In de vorige secties haalden we de tendensen voor de Europese markt aan. Dit stelt ons in staat om nu de vergelijking te maken met hoe
België zich verhoudt ten opzichte van het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten. Figuur 4 geeft de evolutie aan van de omvang van het
elektrische wagenpark van personenvoertuigen in België gedurende de afgelopen jaren. De grafiek maakt een onderscheid tussen plugin hybride voertuigen en batterij-elektrische voertuigen. Het aandeel van de plug-in hybride voertuigen is groter dan voor batterijelektrische voertuigen. Dit heeft vaak nog te maken met het beperkte rijbereik van deze laatste categorie en de daarmee samenhangende
laadtijden. Met deze cijfers houdt België ongeveer gelijke tred met de EU-27 wat het groeipercentage voor elektrische voertuigen betreft.
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Figuur 4: totale vloot personenwagens voor BEV en PHEV in België (source: EAFO).

Gegevens van ACEA voor het jaar 2021 tonen het aantal nieuwe ingeschreven BEV en PHEV. Het aantal nieuw verkochte BEV bedroeg
22.677. Tegenover 2020 is dit een stijging met 51,2%. Voor PHEV valt een gelijkaardige evolutie waar te nemen. Het aantal nieuwe wagens
bedroeg 47.761, wat neerkomt op een stijging tegenover 2020 met 50,7%. 2
De vertaling van deze gegevens naar marktaandelen is door het Belgisch statistiekbureau de laatste keer bekendgemaakt in september
2021. Het totaal aantal wagens was toen toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar met 0.7%. Als er gekeken wordt naar het aantal
hybride elektrische voertuigen, dit zijn zowel de hybride elektrische als plug-in hybride elektrische voertuigen, bestond het wagenpark
toen uit 258.916 hybride wagens. Voor het aantal elektrische personenwagens gaat het over 40.851 voertuigen.

2

https://www.acea.auto/files/20220202_PRPC-fuel_Q4-2021_FINAL.pdf
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Figuur 5: Marktaandeel van de verschillende voertuigcategorieën in september 2021 3

Verschillen wagenpark tussen gewesten en tussen bedrijfs- en privéwagens
Twee belangrijke aandachtspunten moeten nog opgemerkt worden in de verdeling van het Belgische wagenpark. In eerste instantie biedt
een onderverdeling naar elektrische voertuigen in de verschillende gewesten een goede inkijk in de situatie. Meer achtergrond over de
Belgische staatsstructuur wordt gegeven in hoofdstuk 3. Daarnaast is de onderverdeling tussen bedrijfsvoertuigen en niet
bedrijfsvoertuigen van belang. Er bestaat een sterk verschil tussen de elektrificatie van de privé vloot en de vloot bedrijfswagens.

3

https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/voertuigenpark
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Figuur 6: Verdeling van nieuwe wagens over gewesten en tussen bedrijfs- en privéwagens (Bron: Febiac 4)

Figuur 6 geeft een verdeling van het aantal nieuwe wagens over de gewesten en tussen bedrijfs-en privéwagens. Onder bedrijfswagens
worden twee categorieën voertuigen gerekend: leasing en non-leasing wagens. Leasing wagens worden door personen vaak ook voor
privédoeleinden gebruikt, terwijl non-leasing wagens voertuigen zijn voor louter zakelijk gebruik. Het sterke verschil tussen Vlaanderen
en Brussel enerzijds en Wallonië anderzijds valt hier op. Het aandeel bedrijfswagens in de nieuwe wagens is groter voor Vlaanderen en
Brussel in vergelijking met Wallonië, respectievelijk ongeveer 6 op 10 en 8 op 10 tegenover 2,5 op 10.
Figuur 7 en Figuur 8 geven de marktaandelen weer van de verschillende voertuigcategorieën respectievelijk voor bedrijfs- en privéwagens
en voor de verschillende gewesten. Hieruit blijkt dat een groot deel van het marktaandeel van elektrische wagens afkomstig is van
bedrijfswagens zowel leasing als non-leasing wagens. Aangezien hiervoor werd aangetoond dat Wallonië een kleiner aandeel
bedrijfswagens kent, blijft de fractie van BEV en PHEV hier ook kleiner.

4

Autonome pocket Guide België, Kerncijfers 2010-2020; 2021; Febiac
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Figuur 7: Marktaandeel per aandrijftechnologie van personenwagens in functie van bedrijfs- en privéwagens (Bron: Febiac)4

Figuur 8: Marktaandeel van aandrijftechnologie van personenwagens in functie van de verschillende gewesten (Bron: Febiac)4

Publieke laadinfrastructuur
Figuur 9 geeft de evolutie weer van het aantal publieke laadpunten voor elektrische voertuigen gedurende de afgelopen jaren. Ook hier
nemen we een sterke stijging waar vanaf 2018.
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Figuur 9: Evolutie van het aantal publieke laadpunten voor elektrische voertuigen. 5

De verhouding tussen aantal laadpunten en aantal voertuigen hinkt echter achterop.voor 2021 bedraagt die 1 op 14 terwijl de Europese
doelstelling 1 op 10 bedraagt.
De website statistiekvlaanderen.be geeft een inschatting van het aantal publieke laadpunten in Vlaanderen en de andere Belgische
gewesten voor eind 2021. Figuur 10 geeft een overzicht van het aantal publieke laadpunten per Belgisch gewest. In het Vlaamse, Brusselse
en Waalse gewest zijn er respectievelijk 5.792, 643 en 475 laadpunten geïnstalleerd. Voor het Brussels gewest geeft leefmilieu Brussel aan
dat er reeds meer dan 1.000 publieke laadpunten zijn geïnstalleerd eind 2021. De informatie is dus niet eenduidig. Wat echter opvalt is het
duidelijke verschil tussen de gewesten. Vlaanderen heeft de voortrekkersrol in België en Wallonië hinkt achterop. Nederland, Duitsland
en Frankrijk hadden respectievelijk 66.461, 43.633 en 28.613 publieke laadpunten in 2020.

Figuur 10: Overzicht van het aantal publieke laadpunten in de Belgische gewesten. Vlaanderen: 5.792, Brussel: 643 en Wallonië: 475

Vlaanderen beschikt over statistieken voor 2021 wat betreft de verdeling tussen het aantal laadpunten (<23kW) en snellaadpunten (>23
kW). Dit zijn respectievelijk 5.595 reguliere laadpunten en 203 snellaadpunten (>50 kW). Van deze 203 laadpunten zijn er 92
ultrasnellaadpunten met een vermogen hoger dan 150 kW 6.

https://www.eafo.eu/countries/belgium/1724/summary
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/publieke-laadpunten-voor-elektrische-wagens#:~:text=in%20andere%20gewesten,Bijna%205.800%20publieke%20laadpunten%20voor%20elektrische%20wagens,waren%20er%20430%20publieke%20laadpunten
5

6
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Figuur 11 geeft een overzicht van de verdeling van de publieke laadpunten over Vlaanderen. Het zijn hoofdzakelijk een aantal grotere steden
die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van publieke laadinfrastructuur. Eind 2021 waren er 478 publieke laadpunten in Gent.
Daarnaast zijn Antwerpen, Mechelen, Brugge, Leuven, Kortrijk, Hasselt, Aalst en Zaventem plekken waar er meer dan 100 publieke
laadpunten zijn geïnstalleerd.

Figuur 11: Verdeling publieke laadpunten over Vlaanderen

Private laadinfrastructuur
Naast publieke laadpunten zijn er in België ook private laadpunten geïnstalleerd. Over private laadpunten zijn geen gedetailleerde
gegevens beschikbaar. Naar schattingen van EV Belgium ligt het aantal private laadpunten een factor 4 tot 5 hoger dan het aantal publieke
laadpunten. Het betreft hier vooral laadpunten die bij werkgever of werknemer, thuis, zijn geplaatst. 7

Beleid en plannen van de diverse overheden
Het Belgische beleidskader
De werking van de Belgische federale staat kan vrij complex overkomen, zeker voor wat betreft de verschillende bevoegdheden. De
opsplitsing in verschillende gewesten (Vlaams, Waals en Brussels) maakt het er niet transparanter op. Het is dan ook van belang om een
goed overzicht van de huidige bestuursstructuur van België te hebben, waarbij we expliciet rekening houden met de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de verschillende gewesten, en de interactie tussen deze gewesten en de federale staat.
België is een federale staat, wat betekent dat een aantal afzonderlijke delen een zeer grote mate van zelfstandigheid kennen, maar waarbij
er nog wel een centrale overheid is. Concreet bestaat België uit volgende zelfstandige onderdelen:
• Er is het federaal niveau (heel België)

https://www.knack.be/nieuws/auto/laadpunten-we-moeten-niet-blijven-hameren-op-onze-achterstand/article-normal1823867.html#:~:text=Hij%20stelde%20de%20eerste%20overheidsplannen,private%20laadpunten%20hebben%20we%20niet.
7
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• Er zijn drie gewesten:
o Het Vlaams Gewest (Nederlandstaligen, geel)
o Het Waals Gewest (Frans- en Duitstaligen, rood)
o Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) (Nederlands- en

Franstaligen, blauw)

• Er zijn drie (taal)gemeenschappen:
o De Vlaamse Gemeenschap (geel)
o De Waalse Gemeenschap (rood)
o De Duitstalige gemeenschap (blauw)
(merk op: Brussel is gemengd Vlaams- en Franstalig)
Daarnaast zijn er nog tien provincies (in Vlaanderen zijn dit Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, in
Wallonië zijn dit Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen) en 581 gemeenten (waarvan 300 in Vlaanderen, 262 in Wallonië
en 19 in Brussel).

Figuur 12.

Figuur 12: Overzicht van de 15 (referentie)regio’s in Vlaanderen.

Op het federaal niveau worden kwesties als buitenlandse zaken, defensie, justitie, financiën, sociale zekerheid, een belangrijk gedeelte
van volksgezondheid en binnenlandse zaken besproken. Hierin wordt de wetgevende macht uitgeoefend door het federaal parlement dat
bestaat uit twee kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat (de Koning heeft een meer ceremoniële functie, vermits
hij ontheven is van elke verantwoordelijkheid en deze doorgedelegeerd wordt naar Zijn ministers).
Op gewestelijk niveau wordt alles beheerd wat de belangen van Vlamingen, Brusselaars en Walen aangaat; dit omvat economie,
werkgelegenheid, huisvesting, openbare werken, energie, vervoer, milieu en ruimtelijke ordening. De drie gewesten hebben elk een eigen
parlement en regering.

Pagina 16 van 47

Nederlandse ambassade in België | Kansenrapport elektrisch vervoer en laadinfrastructuur in België

De (taal)gemeenschappen zijn bevoegd voor alle materies die de Nederlandstaligen, de Franstaligen en de Duitstaligen aanbelangen;
voorbeeld en hiervan zijn taal, cultuur, de audiovisuele sector, onderwijs en de zorg aan hulpbehoevenden. Alle drie de gemeenschappen
beschikken elk over een eigen parlement en regering 8.
Vlaanderen heeft als regionale overheid heel wat bevoegdheden waarover zij autonoom mag beslissen. Het gaat hier zowel om
gewestbevoegdheden als om gemeenschapsbevoegdheden. Merk op: de Vlaamse Gemeenschap omvat alle inwoners van Vlaanderen en
de Vlaamse inwoners van het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (en equivalent voor Wallonië). In Vlaanderen zijn de
instellingen van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap al vanaf het begin samengesmolten, in tegenstelling tot Wallonië
waar de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest naast elkaar bestaan. Bijlage 1 bevat een uitgebreid
overzicht van de bevoegdheden van de federale staat en de verschillende gewesten.
Naast dit overzicht van de bestuursstructuur in België van de mobiliteitsproblematiek, willen we ook de nadruk leggen op de plannen die
op strategisch niveau in België gemaakt worden. Dit laat bedrijven toe om hier nauwer bij aan te sluiten. De meeste van deze plannen
vallen onder wat de overheden enerzijds in hun beleidsverklaringen neerschrijven, en wat zij anderzijds organiseren en stimuleren aan de
hand van verschillende opgestarte en bestaande platformen.

Relevante beleidsplannen
De voorgaande sectie haalde de algemene bevoegdheidsverdeling aan tussen de verschillende deelregeringen en de federale regering in
België. Deze sectie gaat dieper in op de bevoegdhedenverdeling die specifiek gerelateerd zijn aan elektrische mobiliteit. Daarvoor worden
de verschillende beleidsplannen besproken.

Federale overheid
Zoals al aangehaald in sectie 3.1 is de federale overheid de Belgische overkoepelende overheid die instaat voor verschillende
beleidsdomeinen zoals bijvoorbeeld financiën. De overheidsdienst financiën heeft daarom invloed op het aanmoedigen van
milieuvriendelijke auto’s en zij staan onder meer in voor: brandstoftaksen, btw, het belasten van bedrijfsvoertuigen en de
belastingvermindering bij de aankoop van een elektrisch voertuig. 9 Een belangrijk element hierin is het nationale energie en klimaatplan
voor de periode van 2021-2030. Hierin legt de federale overheid de krijtlijnen vast voor de duurzame transitie waartoe het zich engageerde
in de Overeenkomst van Parijs.
Een van de belangrijke doelstellingen in het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) is de vergroening van het bedrijfswagenpark, dat in
België steeds een belangrijk deel van de personenwagens uitmaakt, en de vermindering van de impact ervan op het milieu en klimaat.
Bedrijfswagens worden zoals aangegeven in sectie 2.2.2 opgedeeld in leasing en non-leasing wagens. Leasewagens zijn wagens die ook
voor persoonlijk gebruik ingezet worden. Terwijl non-leasing wagens enkel zullen gebruikt worden voor zakelijke doeleinden. De overheid
wil inzetten op alternatieven voor de bedrijfswagens. Een belangrijk element daarin is het mobiliteitsbudget of het cash-for-car-principe.
Daarbij kunnen werknemers beslissen hun bedrijfswagen in te ruilen voor een fiscaal interessant alternatief, zoals bijvoorbeeld de
combinatie van een kleinere wagen en een fiets, of een belastingvrije som. Recent herwerkte de federale overheid ook de autofiscaliteit.
De overheid haalt daarbij vier belangrijke punten aan waarop de regelgeving wijzigde met name 10:
• Laadstations die bij een burger thuis geïnstalleerd worden voor elektrische wagens: hiervoor kan een belastingvermindering
worden aangevraagd voor uitgaven tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024. Deze varieert van 45 % tot 15 %. Het percentage
is afhankelijk van het jaar waarin de uitgaven worden gedaan. Het bedrag van de belastingvermindering mag maximaal 1.500
euro bedragen en het voordeel is van toepassing op de aankoop van een nieuw laadstation, de plaatsing en keuring ervan.
• De vernieuwing van de autofiscaliteit koppelt een verplichting aan de vergroening van bedrijfswagens. Ze moeten namelijk vanaf
2026 allemaal zero emissie zijn, wanneer de beroepskosten die eruit voortvloeien fiscaal aftrekbaar willen blijven. Tot nu toe zijn

In Vlaanderen zijn de gewest- en gemeenschapsautoriteiten samengevoegd tot één regering en één parlement.
https://mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/personenvervoer/milieuvriendelijke_auto
10
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/groeneautofiscaliteit#:~:text=De%20belastingvermindering%20varieert%20van%2045,de%20keuring%20van%20de%20installatie
8

9
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elektrische bedrijfswagens 100 % fiscaal aftrekbaar. Na 2026 zal dat percentage progressief verminderen afhankelijk van het
aankoopjaar van de wagen.
Tabel 1: Aftrekpercentage nieuwe elektrische bedrijfsvoertuigen.

•

•

Ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen 11 die investeren in een laadstation voor elektrische voertuigen kunnen
genieten van een verhoogde kostenaftrek voor de investeringen die zij daarin deden. Deze laadinfrastructuur moet wel voldoen
aan enkele voorwaarden. In de eerste plaats moet de laadpaal in nieuwe staat zijn gekocht. Ten tweede moet hij toegankelijk zijn
voor het publiek. En ten slotte moet de laadpaal slim zijn. Dat wil zeggen dat een energiebeheerssysteem de laadtijd en vermogen moet kunnen sturen.
Een laatste nieuw element in de vernieuwde autofiscaliteit is de investeringsaftrek in groene autofiscaliteit. Hierbij kunnen
ondernemingen en beoefenaars van vrije beroepen genieten van aftrek bij investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens
en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens.

Voor de vergroening van de vrachtsector kijkt de federale overheid, naast de stimulans voor elektrische vrachtwagens en de plaatsing van
laadinfrastructuur, voornamelijk naar de modale verschuiving naar andere vervoersvormen zoals spoor of scheepvaart.

Gewest Vlaanderen
Niet alleen op het federale niveau kan er invloed uitgeoefend worden op het versnellen van de omslag naar elektrisch rijden. Ook in de
deelstaten zijn hefbomen te vinden om elektrisch rijden te faciliteren. Daarvoor werkte de Vlaamse regering een visienota uit die als
ambitie heeft om tegen 2030 zoveel mogelijk emissievrije wagens op de Vlaamse wegen te laten rijden. Deze visienota werd uitgebracht
onder de naam ‘Clean Power for Transport (CPT) 2030’. Hierin wordt vooruitgeblikt naar zowel 2025 als 2030 en er wordt dieper ingegaan
op de concrete aanpak voor 2021-2025. 12
De focus ligt voornamelijk op de doorbraak en aanmoediging van milieuvriendelijke aandrijftechnologieën en de daartoe noodzakelijke
infrastructuur. De finale doelstelling is een zero-emissievoertuigenpark.
Vlaanderen volgt daarin de alternative fuels infrastructure regulation AFIR richtlijn van de Europese Commissie en streeft in lijn met het
Europese parlement een volledige stop van verkoop van voertuigen op fossiele brandstoffen na tegen 2035. Daarbij zet de Vlaamse
regering dus hoofdzakelijk in op elektrisch aangedreven voertuigen, hetzij batterij-elektrisch, hetzij brandstofcel voertuigen.
In Vlaanderen was de doelstelling van het vorige CPT om tegen 2020 100.000 clean power wagens te hebben. Daarbij werd ook een
bepaalde verdeling tussen BEV en PHEV vooropgesteld. De doelstelling werd niet gehaald. Er waren 91.635 elektrische voertuigen. Daarbij
waren de PHEV ook hoger vertegenwoordigd dan eerder vooropgesteld.

11
12

Voor een overzicht van de verschillende types vrije beroepen verwijzen we naar https://www.acerta.be/nl/starters/startersvragen/vrije-beroepen/wat-is-een-vrij-beroep
Voor een overzicht van de verschillende inititatieven, zie Beleid stimuleert de doorbraak van zero-emissie voertuigen - milieuvriendelijkevoertuigen
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Het weze tenslotte vermeld dat Vlaanderen begin november 2021 een bijkomende ambitie uitsprak in het kader van het Vlaams
klimaatplan, namelijk de uitfasering vanaf 2029 van de verkoop van nieuwe personen- of bestelwagens met verbrandingsmotoren. Dit
wordt wel gekoppeld aan drie voorwaarden: voldoende aanbod, tegen een betaalbare prijs en voldoende laadpalen. Zoniet schuift de
deadline op. De Vlaamse regering mikt hierbij op 1 miljoen elektrische auto’s tegen 2030. Om al die elektrische wagens op te laden wordt
tegen dan gemikt op 100.000 “semi-publieke laadequivalenten”. Dat zijn laadpunten in het openbaar én op privéterreinen die door
iedereen gebruikt kunnen worden. 13

Waar ligt het ambitieniveau?
In de CPT-visienota lijst Vlaanderen ook een reeks doelstellingen op aangaande de vergroening van de nieuw verkochte voertuigen die het
wil realiseren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het type voertuigen, en de doelstellingen worden geformuleerd voor de jaren
2025 en 2030. Tabel 2 geeft een overzicht van het ambitieniveau van de Vlaamse overheid wat elektrificatie van nieuw verkochte
voertuigen betreft.
Tabel 2: Ambitieniveau Vlaamse Overheid voor elektrificatie van nieuw verkochte voertuigen

Voertuigtype

Subcategorie

2025

2030

Personenwagens

Zero-emissie

20 %

50 %

PHEV

10 %

20 %

Zero-emissie

11 %

30 %

PHEV

7%

14 %

Zero-emissie

0%

5%

LNG/CNG

5%

15 %

Zero-emissie

50 %

100 %

PHEV

20 %

0%

Zero-emissie

5%

10 %

PHEV

10 %

20 %

CNG

10 %

20 %

Bestelwagens

Vrachtwagens

Openbare Bussen

Andere bussen

Welke plannen rolt Vlaanderen hiervoor uit?
Om elektrisch rijden, en specifieker volledig batterij-elektrisch rijden, aantrekkelijk te maken, moet er ingezet worden op verschillende
pijlers:
• Het verlagen van de zogenaamde total cost of ownership (TCO). Hierbij dient vooral worden ingezet op de overgang naar
massaproductie en het verbeteren van de batterijtechnologie.
• Het aanbod van verschillende types elektrische wagens dient te worden uitgebreid.
• De actieradius van de wagens moet vergroot worden.
• Laadinfrastructuur netwerk moet worden uitgebreid

13

Elektrisch rijden belangrijke pijler in het Vlaams Klimaatplan | Vlaanderen.be
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In tussentijd neemt de Vlaamse overheid het initiatief om de vraag aan te moedigen. Dit zal ze doen op verschillende manieren die liggen
binnen haar bevoegdheden 14:
• Het handhaven van een vrijstelling voor de verkeersbelasting voor zero-emissie wagens. En dus niet meer zoals vroeger voor
aardgas- en plug-in hybride voertuigen.
• Een belangrijke hefboom die de Vlaamse overheid daartoe heeft is inzetten op voordelige fiscaliteit voor de vergroening aan de
vraagzijde. Het uitgangspunt dat ze hierbij aanneemt, is het belonen van milieuvriendelijkheid met behulp van premies en
verlaagde belastingen. Dit zorgt ervoor dat de TCO momenteel wordt verlaagd. Wat fiscaliteit betreft dienen er ook duidelijke
afspraken gemaakt te worden met het federale niveau om zaken uit te klaren over de bevoegdheidsverdeling.
Daarnaast is het van belang om in te zetten op verbetering van de laadinfrastructuur. Vlaanderen heeft een conceptnota opgesteld voor
de periode van 2021-2025. Deze conceptnota steunt op verschillende pijlers, waarbij de volgende cruciaal zijn. 15
•

•

Een eerste belangrijk element is het voorzien van private laadinfrastructuur. Hierbij wordt er voornamelijk gekeken naar
laadsystemen op het werk en bij mensen thuis en hoe dit kan gestimuleerd worden. Een daarvan is bijvoorbeeld dat de
laadinfrastructuur rechtstreeks op de middenspanning 16 kan aangesloten worden.
Ten tweede moet het aantal publieke en semipublieke laadpalen stevig uitgebreid worden, zeker wanneer de vloot elektrische
voertuigen groter wordt. Vlaams minister Lydia Peeters heeft in 2020 de ambitie uitgesproken om tegen 2025 ongeveer 30.000
en tegen 2030 100.000 extra publieke of semipublieke laadpunten te plaatsen. 17

Om de twee voorgaande punten te faciliteren stelt de Vlaamse regering enkele belangrijke acties voorop14:
• Het voorzien van projecten in 2021 en 2022 voor de plaatsing van (semi-) publieke reguliere en snellaadinfra
• Het ontwikkelen van potentieelkaarten 18
• Het verderzetten van ‘paal volgt wagen’ en uitbreiden naar ‘paal zoekt paal’
• Ondersteuning van de vergroening van deelmobiliteit
Een derde punt is de investering in snellaadinfrastructuur. Deze acties richten zich voornamelijk op de autosnelwegen en grote
verkeersassen:
• Verschillende projecten in 2022 voor het realiseren van snellaadinfrastructuur
• Aandacht voor de specifieke noden van nichevloten 19
• Verkeersborden met info over laadpunten
Minister Lydia Peeters lanceert verschillende oproepen voor het ontwikkelen van laadinfrastructuur. Daarbij ligt de focus voor de
snellaadinfrastructuur op carpoolparkings, Park & Rides en dergelijke meer. Recent werd er een projectoproep uitgeschreven voor 68
ultrasnelladers. Hiervoor zal 20% van de kosten gesubsidieerd worden. Daarnaast komt de overheid ook tussen in de kosten voor
aansluiting op het middenspanningsnet. Ondertussen zijn 49 concessies toegekend 20

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/608A8713364ED90008000A3E
https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/atoms/files/VR%202020%202011%20MED.0362-1BIS%20Laadinfrastructuur%20-%20mededeling.pdf
16
Formeel bestaat de term ‘middenspanning’ niet. De term is namelijk niet beschreven in de Europese norm voor hoogspanning EN-50110. In de praktijk wordt de term, met
name door netbeheerders, gebruikt voor de spanning tussen de 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning en 25.000 volt (25 kV).
17
https://www.lydiapeeters.be/nieuws/minister-van-mobiliteit-peeters-komt-met-aanpak-uitrol-laadpaalinfrastructuur/
18
Kaarten die het potentieel en de winstgevendheid van laadpaallocaties beschrijven
19
Taxi’s, deelsystemen, stedelijke logistiek, bussen, vrachtwagens,…
20
Vlaanderen krijgt volgende twee jaar 49 ultrasnelladers | De Standaard
14

15
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Figuur 13: Mogelijke locaties voor laadpalen waar financiële tegemoetkoming zal gelden. Bruin: primaire locaties, Paars: secundaire locaties 21

Een laatste belangrijke punt waarop Vlaanderen wil inzetten is de integratie van laadmogelijkheden met het energiesysteem. Hierdoor kan
het beschikbare vermogen beter verdeeld worden. Daarnaast kan in de toekomst ook ingezet worden op vehicle-to-grid. Dit zorgt ervoor
dat elektrische voertuigen kunnen fungeren als buffer voor het elektriciteitsnet. Daarom zal de overheid slimme laadsystemen
stimuleren. 22

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels hoofdstedelijk gewest is de laatste jaren de weg ingeslagen van koolstofvrij transport. Daarvoor heeft het verschillende
visieteksten en beleidsplannen opgesteld. Een daarvan is het Good Move-plan 2020-2030. Het plan legt de focus op het verschuiven van
individueel autogebruik naar het intensiever gebruik van actieve modi en collectieve en gedeelde mobiliteit. Het individuele voertuig krijgt
slechts een residuele plaats in het straatbeeld. Het grootste deel van de ruimte moet namelijk voorbehouden blijven voor de actieve en
collectieve vervoersvormen.
Een belangrijk onderdeel van het Brusselse mobiliteitsbeleid is de ambitie om tegen 2030 dieselwagens te bannen uit het volledige
Brussels hoofdstedelijk gewest. Voor benzine en lpg-wagens wordt deze uitstap voorzien tegen 2035 ten laatste. De voorbeeldfunctie van
de Brusselse overheid is daarbij van belang. Om de ban van voertuigen met een verbrandingsmotor op te volgen zullen er ook verschillende
aanbestedingen gedaan worden voor de aankoop van camera’s voor automatische nummerplaatherkenning (ANPR) 23.
Aangezien door de ban van conventionele wagens met verbrandingsmotoren het aantal elektrische wagens sterk zal stijgen, is het van
belang dat het aantal laadpalen deze evolutie mee volgt. Dit principe is ook wel gekend onder ‘paal volgt wagen’. Dat wil zeggen dat
laadpalen geplaatst worden op locaties waar er veel elektrische wagens rondrijden.
Omdat de uitrol van laadinfrastructuur een ruimere visie behoeft, werd deze ontwikkeld en neergeschreven in de visietekst ‘Visie op uitrol
van een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen’. 24 Deze nota bevat een aantal basisprincipes die van belang zijn bij de uitrol van
nieuwe laadinfrastructuur. Er dient daarbij dus onder meer rekening gehouden te worden met de volgende aspecten: leefmilieu, spreiding
van de laadpalen, energie en de impact van de laadpalen op het netwerk, veiligheid, socio-economische aspecten, deeleconomie.
Brussel stelt in de nota voorop dat de uitrol van het aantal laadpalen in fases zal moeten gebeuren. Daarbij is het wel belangrijk dat er
voldoende palen zijn zodat het netwerk van laadpalen niet overbelast geraakt. Brussel stelt de doelstelling om in 2035 22.000 laadpunten
en dus 11.000 laadpalen te installeren. Dit is berekend op basis van de aanname dat er tegen die tijd 400.000 elektrische wagens zullen
rondrijden van inwoners van het Brussels gewest. Er werd echter ook rekening gehouden met de elektrische wagens van pendelaars en
bezoekers. 25

https://www.lydiapeeters.be/nieuws/lancering-projectoproep-ultrasnelladers-voor-exploitanten-op-68-locaties
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/608A8713364ED90008000A3E
23
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/2021-04/goodmove_NL_20210420.pdf
24
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/note_vision_regionale_bornes_nl.pdf
25
https://maron-trachte.brussels/nl/2021/11/02/brussel-verdubbelt-in-2022-het-aantal-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-op-de-weg/
21

22
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De uitrol van de laadpalen zal verlopen in drie fasen. De eerste fase is al volop aan de gang en betreft de plaatsing van laadpalen op
strategische locaties. Het betreft hier laadpalen op plaatsen waar sociaal-demografische analyses aantonen dat er een aanzienlijk
potentieel is. Ook een deel van de locaties zal geplaatst worden zodat burgers het gevoel krijgen dat het netwerk bestaat.
Fase 2 is de vraaggestuurde fase, ook gekend onder de uitdrukking ‘paal volgt wagen’. De palen worden geplaatst op locaties waar
gebruikers van elektrische voertuigen melden dat er ‘gaten’ in het netwerk zijn.
Als laatste fase is er de fase gekend onder ‘paal volgt paal’. De laadpalen zullen geplaatst worden op locaties waar blijkt dat er te weinig
laadpalen beschikbaar zijn, i.e. locaties waar het aantal gebruikers aanzienlijk is en waar de laadpalen veel gebruikt worden.
Systeem voor installatie van oplaadinfrastructuur openbare weg
Voor de installatie van het aantal laadpalen dat in sectie 3.2.3.1 vooropgesteld werd, zijn er drie mogelijkheden om een beroep te doen op
de markt:
• Opdracht: de overheid zal zelf de laadpalen kopen en exploiteren
• Concessie: de overheid geeft een concessie aan een of meerdere exploitanten. Zij moeten zich vervolgens houden aan de regels
die in de concessie zijn opgenomen. Daarnaast dienen zij de laadpalen te plaatsen op de overeengekomen locaties.
• Vergunning: een laatste mogelijkheid is om te werken onder een vergunning. Daarbij zijn er een aantal basisregels opgesteld,
maar is de exploitant vervolgens vrij om binnen dat kader de laadpalen te plaatsen waar ze willen.
Figuur 14 geeft een overzicht van de overheidsinvloed en de kosten van de verschillende mogelijkheden. Daarbij komt de concessievorm er het meest
gunstige uit. Dit maakt dat Brussel ook gekozen heeft om zijn laadpalen in concessie te laten plaatsen door verschillende exploitanten.

Figuur 14: Overzicht van verschillende organisatiemogelijkheden voor laadpaalplaatsing (APPM, 2020).

Organisatie van de aanbesteding voor de plaatsing van laadpalen
In het Brussels hoofdstedelijk gewest zal Sibelga 26 de aanbestedingen organiseren. Dit gebeurt volgens enkele vooropgestelde criteria
en Brugel 27 controleert het hele proces. Onder de vooropgestelde criteria zijn twee belangrijke voorwaarden:
• Sibelga dient de markt te peilen over de aanbesteding. Als er geen geschikte partijen gevonden worden, kan de concessie worden
toevertrouwd aan Sibelga, maar dit slecht gedurende vijf jaren en met een positief advies van Brugel (EU 2019/944).

26
27

https://www.sibelga.be/nl/
https://www.brugel.brussels/nl_BE/ (Brussel Gas Elektriciteit)
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•

Een tweede belangrijke criterium stelt dat de distributienetbeheerder nooit een exploitant mag zijn van laadpalen, tenzij er
geen andere partijen gevonden worden. Wanneer dit het geval is mag dit slechts onder tijdelijke voorwaarden van maximum vijf
jaar en onder toezicht van de regulator.

Organisatie van de concessie
Hierna volgt een lijst van voorwaarden die verplicht worden opgenomen in het bestek en de concessie voor de laadpaalinstallatie: 28
• Soorten laadpalen: laadpalen tot 22 kW die worden aangesloten op 230 V (eenfasig) of 400 V (driefasig), afhankelijk van wat
beschikbaar en wenselijk is, en die future proof zijn als het netwerk wordt aangepast en de oplaadvraag dit rechtvaardigt;
• Naleving van de stedenbouwkundige voorschriften over de plaatsing van laadpalen op straat;
• Duur van de concessie (in tijd en/of hoeveelheid elektriciteit);
• Uptime-percentage en boetes voor niet-naleving;
• Prijs van een oplaadbeurt en variabiliteit;
• Interoperabiliteit en ad hoc-betaling, openstelling voor mobility serviceproviders;
• Bewezen ervaring in soortgelijke uitrollen;
• Verzending van gebruiksgegevens naar de overheid (statische en dynamische gegevens).

Gewest Wallonië
Als laatste wordt het beleid van het gewest Wallonië tegen het licht gehouden. Wallonië heeft zoals de andere gewesten ook een
mobiliteitsplan met daarin de visie en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. Dit mobiliteitsplan heet Fluidité Accessibilité Sécurité Santé
Transfert model ofwel FAST. Het plan legt net zoals in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoofdzakelijk de nadruk op de nood aan een
modale verschuiving naar actieve vervoersvormen zoals wandelen en fietsen en daarnaast ook op een verschuiving naar het openbaar
vervoer. Het aandeel van personenwagens en vrachtwagens in respectievelijk het personen- en vrachtvervoer blijft nog steeds te hoog.
Er wordt slechts heel kort ingegaan op de uitbouw van de vloot van elektrische wagens en de noodzaak om laadinfrastructuur te
installeren. Het plan bevestigt enkel dat er effectief een dieselban komt over het hele Waalse grondgebied vanaf 2030. 29
De visie met betrekking tot laadinfrastructuur wordt verder behandeld in Stratégie Régionale de Mobilité (SRM). Hierin worden ook de
verdere plannen beschreven om de doelstellingen vooropgesteld in FAST te behalen.
In het SRM werden doelstellingen vooropgesteld voor de verdeling tussen de verschillende types voertuigen in de nieuw aangekochte
voertuigen. De doelstellingen focussen op personenwagens en worden opgetekend voor 2030. Tabel 3 geeft hiervan een overzicht. In
vergelijking met de andere gewesten zijn de ambities van Wallonië op het gebied van elektrificatie minder ambitieus te noemen.

28
29

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/note_vision_regionale_bornes_nl.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/FAST%20Mobilite%20Wallonie%202030.pdf
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Tabel 3: Doelstellingen van de Waalse overheid wat betreft elektrificatie van de nieuwe verkochte wagens.

Niettegenstaande zal Wallonië wel sterk inzetten op de installatie van laadpunten om de stijging van het aantal elektrische voertuigen te
faciliteren. Daarvoor legt het de focus op een samenwerking met de privésectoren via verschillende aanbestedingen. In de visienota wordt
de plaatsing van laadpunten ook aangehaald als een mogelijkheid om de modale verschuiving versneld te realiseren. Het wordt daarom
als een doelstelling vooropgesteld alle multimodale punten, hubs, uit te rusten met laadpalen die werken op hernieuwbare energie en
waar het goedkoop is om de wagen op te laden. Een eerste project voor de plaatsing van laadpalen werd gewonnen door Bluecorner. 30
De aanpak voor de uitrol van nieuwe laadpalen is verder beschreven in een aparte visienota la CeMatheque. Deze beschrijft in eerste
instantie de evolutie van elektrische voertuigen in Wallonië en de daarmee samenhangende laadpalen. 31
De Waalse overheid lanceerde recent een oproep voor projecten die de aankoop en installatie van private of publieke laadpalen moeten
aanmoedigen. De doelstelling is om tegen 2030 6.900 laadpunten te plaatsen. Belangrijk daarbij is de aanpak die de overheid daarbij naar
voor schuift en de verschillende betrokken partijen. Er worden drie belangrijke spelers geïdentificeerd:
• De distributienetbeheerder (ORES) : zij moeten er namelijk voor zorgen dat het plaatsen van laadpalen op de meest strategische
plaatsen technisch haalbaar is. Het distributienet moet voldoende vermogen kunnen leveren. Dit is met name ook belangrijk voor
snelladers. Die hebben een hoger vermogen nodig en stellen dus ook meer eisen aan het distributienet.
• De leveranciers van laadpalen: zij voorzien de leveringen, plaatsing en het onderhoud van de laadpalen.
• Als laatste de aanbieders van diensten gerelateerd aan de laadpaal. Hiertoe behoren bijvoorbeeld leveranciers van
betalingsdiensten, abonnementen en dergelijke.
De overheid onderscheidt daarbij ook twee verschillende types laadpalen: private en publieke. Deze vereisen een verschillende aanpak.
Private spelers zullen voor het plaatsen van laadpalen steeds een aanvraag moeten indienen bij hun gemeente aangezien zij zullen
aansluiten op het distributienet.
Voor de plaatsing van publieke laadpalen zal de overheid een opdracht uitschrijven waarop derden kunnen indienen. Daarbij zal de
overheid een concessie gunnen aan een speler die de laadpalen installeert op de locatie en onder de regels opgegeven in de concessie.
Gemeentes kunnen daarbij concessies uitschrijven en laadpunten creëren. Dit kan bijvoorbeeld ook specifiek gedaan worden aan
parkeerplaatsen voor deelwagens. 32

http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/SRM_PERSONNES_2019.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre%20de%20doc/CeMath%c3%a8que/cematheque_0049.pdf
32
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/Centre%20de%20doc/CeMath%c3%a8que/cematheque_0049.pdf
30
31
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Belangrijk om hier te vermelden is ook dat Wallonië plant om zijn verkeersbelasting te wijzigen geïnspireerd door de wijziging die
Vlaanderen doorvoert. Deze verkeersbelasting zou gewicht hebben als een belangrijke indicator. In principe is dit slecht nieuws voor
SUV’s en elektrische wagens. Deze laatste categorie heeft namelijk een hoger gewicht door de zware batterijen. Al lijkt het zeer
waarschijnlijk dat elektrische voertuigen een gunstregime krijgen omwille van hun klimaatvriendelijke karakter. 33
Een laatste belangrijk element om te vermelden is de invloed van de COVID-19 pandemie en de overstromingen tijdens juli 2021 op de
Waalse begroting. In 2019 kwam de Waalse regering met een plan om Wallonië klaar te maken voor de noden van het komende decennium.
De impact van de pandemie en de overstromingen hadden daar echter een belangrijke invloed op. Door de overstromingen heeft Wallonië
hoge kosten die verbonden zijn aan de wederopbouw van de getroffen gebieden. De focus van het gewest ligt dus voornamelijk op relance
en de wederopbouw. Dit wil zeggen dat andere zaken minder aan bod zullen komen. Wallonië trekt hiervoor een budget uit van 737 miljoen
euro in 2022. Het ruimere relanceplan heeft een budget toegewezen gekregen van 7,644 miljard euro in de periode tot en met 2024.
Aangezien dit een belangrijk deel is van de overheidsuitgaven, de jaarlijkse uitgaven bedragen ongeveer 19 miljard euro, zal dit
onlosmakelijk een invloed hebben op andere plannen die gerealiseerd moesten worden in Wallonië 34.

33
34

https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/budget/taxes-wallonnes-2023-ca-pique.html
https://www.wallonie.be/fr/actualites/adaptation-du-plan-de-relance-suite-aux-inondations
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Ontwikkelingen voertuigpark en laadinfrastructuur
In hoofdstuk 3 gingen we uitgebreid in op de beleidsplannen van de verschillende gewesten met betrekking tot de elektrificatie van de
vloot en de plaatsing van laadpalen. In dit hoofdstuk bouwen we hierop verder en gaan we dieper in op de verdere ontwikkelingen van het
voertuigpark en de daarbij horende laadinfrastructuur. Ook halen we de implicaties op het distributienet aan.

Ontwikkeling van de elektrische vloot
In deze sectie gaan we in op de nationale schattingen voor de groei van elektrische wagens. Vervolgens bespreken we de evolutie op zeer
gedetailleerd niveau, namelijk per statistische sector. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de aanbieders en afnemers van de elektrische
vloot.
Voor de groei van het aantal elektrische wagens kunnen verschillende scenario’s aangenomen worden. Uit een studie die uitgaat van een
ambitieus scenario (gebaseerd op het hoge IEA-scenario) blijkt dat elektrische wagens, zowel batterij-elektrisch als hybride wagens, 21
% uitmaken van de vloot en 55 % van de nieuwe verkochte wagens in 2030. 35 Wanneer dit scenario doorgetrokken wordt naar 2050 blijkt
dat tegen dan 75 % van de volledige vloot en 90 % van de nieuwe vloot in België zal bestaan uit varianten van elektrische wagens. Figuur
15 geeft het traject van de groei van elektrische voertuigen grafisch weer. In absolute aantallen komt dit neer op 1,5; 4,0 en 5,7 miljoen
elektrische voertuigen in de respectievelijke jaartallen 2030, 2040 en 2050, of 30, 80 of 120 EV’s per 100 huishoudens.
Uit de figuur blijkt dat het aandeel plug-in hybride wagens relatief snel piekt en vervolgens afneemt. Zij worden beschouwd als een
overgangstechnologie naar volledig elektrische wagens.

Figuur 15: Scenario voor elektrische wagens in België tussen 2018 en 2050 (Belgium EV grid impact: Final internal report prepared for synergrid members,
2019).

Febiac presenteerde recent cijfers die gedetailleerder zijn dan de voorgaande gegevens. Ze maken een inschatting van de marktevolutie
voor elektrische voertuigen voor 2030 en 2035. De studie maakt een onderscheid tussen bedrijfswagens (leasing en non-leasing) en
privéwagens. Door de vernieuwde fiscaliteit voor bedrijfswagens zoals beschreven in 3.2.1 verloopt de evolutie van de elektrificatie sterk
verschillend voor beide marktsegmenten. . 36

35
36

IEA Global EV Outlook 2018 (https://www.iea.org/gevo2018)
“Forecast of electrification in the car market and fleet by 2030 and 2035”; Lauren Willaert; January 2022
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Figuur 16 en Figuur 17 geven een overzicht van de verdeling per aandrijftechnologie van de nieuw ingeschreven voertuigen van 2020 tot en
met 2030. De verdeling is respectievelijk voor privé- en bedrijfswagens. Het valt op dat door de gewijzigde autofiscaliteit en het
onrechtstreeks aanmoedigen van elektrische bedrijfswagens, er hierdoor een snelle groei is waar te nemen. Waar de nieuwe
bedrijfswagens tegen 2030 volledig batterij elektrisch zijn, is dit voor privéwagens slechts 30%.

Figuur 16: Evolutie van het aantal nieuw ingeschreven personenwagens volgens aandrijflijn voor privéwagens (Febiac) 36

Figuur 17: Evolutie van het aantal nieuw ingeschreven personenwagens volgens aandrijflijn voor bedrijfswagens (Febiac)36

Deze cijfers resulteren in een bepaalde verdeling voor het marktaandeel van de verschillende aandrijftechnologieën voor
personenwagens. De evolutie hiervan tussen 2010 en 2050 is weergegeven in Figuur 18.
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Figuur 18: Marktaandeel personenwagens per aandrijftechnologie doorheen de tijd36

Verdeling elektrische wagens over statistische sectoren
We gaan ook in op de toename van elektrische wagens op een gedetailleerdere schaal, namelijk die van de statistische sectoren. Deze
zijn de kleinste maat die het Belgische statistiekbureau gebruikt om demografische en economische gegevens te beschrijven. In totaal
zijn dit er 19.782. In vergelijking met de 589 gemeentes geeft dit een veel hoger nauwkeurigheid.
De verdeling van de elektrische wagens over de verschillende statistische sectoren is opgebouwd aan de hand van twee stappen. In de
eerste stap is er een verdeling gemaakt van het nationale niveau naar het gemeentelijk niveau van de extra elektrische wagens. Deze
verdeling is gebaseerd op de huidige verdeling van wagens met een conventionele verbrandingsmotor. Deze schatting is inclusief een
correctie voor bedrijfswagens die meestal ingeschreven staan op het adres van de leasingmaatschappij. 37
Een tweede stap is de verdeling van de elektrische wagens van het gemeentelijk niveau naar het niveau van de statistische sectoren. Dit
wordt gebaseerd op gegevens over bevolkingsdichtheid aangezien er geen gegevens over wagens beschikbaar zijn op dit niveau.
Verder zijn er ook correcties toegevoegd aangezien er niet louter kan gesteund worden op de geldende verdeling van wagens met een
conventionele verbrandingsmotor. Een correctiefactor die wordt meegenomen is het inkomen van de burgers. Daar waar het inkomen
hoger is, rijden mensen vaker met een elektrische wagen en is het verloop van wagens ook groter. Daarnaast speelt ook de
bevolkingsdichtheid een rol.
Uit deze aannames volgen inschattingen voor het aantal elektrische wagens per statistische sector in 2030, zoals weergegeven in Figuur
19.

37

http://www.synergrid.be/download.cfm?fileId=Synergrid_EV_Grid_Impact_ExternalReport_v3_0.pdf
Pagina 28 van 47

Nederlandse ambassade in België | Kansenrapport elektrisch vervoer en laadinfrastructuur in België

Figuur 19: Aantal elektrische wagens per statistische sector in 2030.37

Ontwikkeling van de elektrische laadinfrastructuur
Voor de ontwikkeling op het gebied van de installatie van laadpalen kijken we, net zoals voor de modellering van de elektrische vloot, naar
de doelstellingen van de verschillende regeringen in België. Deze doelstellingen werden neergeschreven in het kader van de gewestelijke
mobiliteitsplannen zoals eerder aangehaald. Wanneer hier nog eens kort naar verwezen wordt, resulteert dat in Tabel 4. Deze
doelstellingen formuleerden we telkens voor andere jaartallen waardoor de tabel enkele blanco cellen bevat.
Tabel 4: Overzicht van doelstellingen van de verschillende gewesten voor het plaatsen van nieuwe laadinfrastructuur.

Jaartal

Aantal laadpunten
Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2025

5.798 + 30.000 extra

n.v.t.

n.v.t.

2030

100.000

n.v.t.

6.900

2035

n.v.t.

22.000

n.v.t.

Gebaseerd op deze cijfers werden er al studies uitgevoerd om de winstgevendheid van laadpalen te berekenen afhankelijk van hun locatie.
Momenteel zijn deze studies enkel uitgevoerd voor Vlaanderen. Het zou kunnen dat deze studies met betrekking tot potentieelkaarten
ook in de toekomst worden uitgeschreven voor de andere gewesten.
De plaatsing van laadpunten verloopt volgens de fases zoals deze eerder ook al werden voorgesteld:
• Plaatsing van palen op strategische locaties
• Paal volgt wagen
• Paal volgt paal
Figuur 20 geeft een blik op de winstgevendheid van de laadpalen, gebaseerd op verschillende factoren zoals onder meer:
bevolkingsinformatie, landgebruik, aantal elektrische voertuigen en bestaande laadpunten. Hieruit volgt dat de stedelijke gebieden het
meeste potentieel hebben. Recent werd er nog een studie uitgeschreven in Vlaanderen waarbij er een marktvraag was voor het
ontwikkelen van potentieelkaarten voor het plaatsen van de 30.000 extra laadpunten.
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Figuur 20: Winstgevendheid van de verschillende laadpalen over Vlaanderen voor gegeven van het jaartal 2025. Rood minder winstgevend, blauw
winstgevender

Zoals Figuur 13 in sectie 3.2.2.2 reeds toonde, zet de Vlaamse regering ook in op het installeren van snelladers langsheen de grote Vlaamse
verkeersaders. In juli 2021 schreef ze een aanbesteding uit voor het invoeren van 68 ultrasnelladers (>150kW) op deze belangrijke locaties.
Het doel is om op iedere grote verkeersader om de 25 km een laadpunt te hebben. 38 49 van deze locaties werden gegund aan de volgende
partijen 39 :

•
•
•
•
•
•
•

Allego: 13
EG (Esso en Texaco): 13
Total: 11
Storm: 6
Fastned: 2
Boostcharge: 2
Blue Corner: 1

Invloed op het distributienet
Zoals we in de vorige secties al aanhaalden, zal het vergroten van vloot aan elektrische wagens en de daarmee samenhangende noodzaak
aan extra laadpalen, logischerwijs een invloed hebben op het elektriciteitsnet. Daarom zal het net op sommige plaatsen versterkt dienen
te worden. Daarnaast kan de belasting van het net ook opgevangen worden door spreiding ervan met behulp van nieuwe technologieën.
Wanneer alle elektrische wagens tegelijkertijd aangesloten worden op een laadpaal en het laden beginnen, kan het distributienet
overbelast geraken. Daarom zal er worden ingezet op slimme laadprincipes. Daarbij bestaan verschillende mogelijkheden.
• Een eerste optie is het time-of-use pricing principe. De wagens zitten in de stekker bij thuiskomst, maar 50 % ervan begint pas
op te laden op een later tijdstip.
• Een tweede optie is real-time pricing. Daarbij wordt het laden zoveel mogelijk uitgesteld naar tijdstippen waarop de algemene
belasting van het elektriciteitsnet laag is. Hierbij ziet het laadprofiel er voor alle dagen telkens anders uit.
Het is belangrijk te vermelden dat deze principes maar een gedeelte van het laadgedrag afdekken, namelijk van personen die na een
werkdag hun elektrische wagen opladen. Door toenemende uitbouw van publieke en semipublieke laadpalen, kunnen mensen hun wagen
ook elders en op andere tijdstippen opladen. In combinatie met een grotere accu, en bijgevolg grotere actieradius, kan dit de druk op het
elektriciteitsnet ook verlichten.

38
39

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417807
Nederlands Allego mag meeste nieuwe snelweglaadpalen zetten in Vlaanderen | De Tijd
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Overzicht verschillende partijen voor vraag en aanbod
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de partijen die een belangrijke rol spelen op de Belgische markt langs vraag- en aanbodzijde. We
zoomen hierbij in op enerzijds de elektrische voertuigen en anderzijds op de laadinfrastructuur.

Elektrische voertuigen
Belangrijke afnemers van elektrische voertuigen
•

Bedrijfsvloten
België is traditioneel een land waar werknemers vergoed worden via allerhande extralegale voordelen vanwege de hoge
belastingdruk. Zowat 22% van de bedienden in de private sector had in 2021 een saalariswagen 40 . Zoals aangehaald in sectie 3.2.1
zet de federale overheid in op de vergroening van alle bedrijfswagens zowel leasing als non-leasing. Tegen 2026 moeten alle nieuwe
bedrijfswagens elektrisch zijn. Daarvoor is er een gunstig fiscaal tarief ingesteld. Uit een marktstudie blijkt verder dat 4 op 5 van de
elektrische wagens, bedrijfswagens zijn. 41
Verschillende bedrijven starten proefprojecten om de overschakeling naar elektrische wagens te onderzoeken.
o KPMG lanceerde recent zo´n project waarbij 25 werknemers elektrische en hybride wagens testen. Acht wagens daarvan
worden aangeleverd door Athlon, een grote leasingmaatschappij actief op de Belgische markt. 42
o Een ander voorbeeld van een bedrijf op de Belgische markt dat al volop begonnen is met de overschakeling naar elektrische
bedrijfswagens is Deloitte. In september koos 26 % van de schoolverlaters die startten bij het bedrijf voor een elektrische
bedrijfswagen. Daarom plaatste Deloitte een bestelling van 140 elektrische MINI’s. Dit ondersteunt de transitie naar een
koolstofneutraal bedrijf in 2030. 43
o Bpost wil tegen eind 2022 1.200 nieuwe elektrische bestelwagens in dienst nemen. Eind 2021 waren een 100-tal exemplaren
effectief op de baan. 44
o Proximus heeft als doelstelling om tegen 2025 geen wagens op fossiele brandstoffen meer te kopen. Dit is ambitieuzer dan
de doelstelling van de federale regering. Proximus werkt hiervoor samen met Powerdale, een scale-up, waarmee ze slimme
laadkabels voor thuis ontwikkelen. 45

•

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) lanceerde recent het Logibat project. Het doel van dit project is te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn voor logistieke sector om over te schakelen naar batterij-elektrisch transport. De haalbaarheid wordt onderzocht
op zowel operationeel als economisch vlak. Daarbij wordt er zowel gekeken naar de typische voertuigen als naar de laadinfrastructuur
die nodig is. VIL werkt hiervoor samen met een aantal belangrijke spelers in de Belgische logistieke wereld waaronder Colruyt Group,
ICO, IVAGO, Port of Antwerp, Renault, Siemens, Scania, Volvo, Fluvius en Confederatie Bouw. 46
Colruyt Group voerde een test uit midden 2021 met een 44 ton vrachtwagen voor de bevoorrading van winkels van de supermarktketen
in Brussel. Deze vrachtwagen is volledig batterij-elektrisch. De test biedt mogelijkheden voor stille en klimaatvriendelijke leveringen
in stedelijke context voor de toekomst. Colruyt heeft de ambitie om tegen 2030 zijn relatieve CO2-uitstoot te verminderen met 40 %.
Transport is daar een belangrijk onderdeel van.

Recordaantal bedrijfs- en salariswagens: "Er is nog geen alternatief verloningsmiddel dat evenveel gewaardeerd wordt" | VRT NWS: nieuws
https://luminus-business-blog.be/elektrisch-rijden/welke-trends-voor-elektrische-bedrijfswagens-in-2021/
42
https://www.fleet.be/athlon-pilootproject-elektrificatie-vloten-via-korte-termijn-leasing/
43
https://www.fleet.be/deloitte-belgium-plaatst-grootste-bestelling-mini-electrics-in-europa-tot-nog-toe/
44
https://trends.knack.be/economie/bedrijven/ceo-dirk-tirez-bpost-wordt-de-groenste-postoperator-van-europa/article-longread-1794619.html
45
https://www.proximus.com/nl/news/2021/20210916-blogpost-electric-company-cars-at-proximus.html
46
https://vil.be/project/logibat/
40
41
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De focus voor vrachttransport ligt momenteel nog op proefprojecten. Er wordt nog onderzocht wat de beste mogelijkheid is om dit
type transport te verduurzamen. De vraag is of er in de toekomst wordt ingezet op waterstof of elektrisch transport, hetzij met
pantograaf of batterij-elektrisch.
•

Wagenpark van overheden
De federale overheid stelt in haar Nationaal Energie- en Klimaatplan voorop dat alle overheidsvoertuigen inclusief het openbaar
vervoer vanaf 2025 emissievrij moeten zijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de levertermijnen. Gelet op de huidige
fractie elektrische voertuigen, dienen er dus verschillende aanbestedingen te volgen. 47
Ook de Vlaamse overheid streeft naar een afgeslankt en groener wagenpark. Zo lanceerde het Vlaams facilitair bedrijf in 2021 een
opdracht voor raamcontracten ‘Aankopen van bestelwagens: Full EV’ 48

•

Vloot van De Lijn
De raad van bestuur van De Lijn heeft recent, op 31 mei 2021, haar fiat gegeven om een raamovereenkomst te publiceren voor de
aankoop van 350 elektrische bussen. De eerste golf van 60 e-bussen moet geleverd worden in de tweede helft van 2022 49. Bijkomstig
aan de vernieuwing van de vloot is er ook een investering nodig voor laadinfrastructuur. De investering in de vloot en de
laadinfrastructuur tezamen wordt geraamd op 190 tot 230 miljoen euro. Een overzicht van de leveranciers volgt in sectie 5.1.2.
De ambitie van De Lijn is om tegen 2035 een volledig emissievrije vloot te hebben. Daarom is dit de eerste in een reeks van
aanbestedingen die zullen volgen. 50 Tegen 2025 moet dit al het geval zijn in de stadskernen van de centrumsteden. Daarom lopen er
ook proefprojecten in Leuven en Antwerpen. Er zal daarbij ook hoofdzakelijk worden ingezet op standaard e-bussen met een lengte
van 12 m. Die doen namelijk ongeveer 70% aan van de trajecten tot 250 km.
Momenteel werkt De Lijn aan nieuwe bestekken voor de aankoop van voertuigen, laadinfrastructuur en bijhorende software. 51

•

De MIVB, de openbaar vervoersmaatschappij van het Brussels Gewest, heeft een beperkt aantal elektrische bussen in haar vloot.
Het gaat om een test met 37 volledig elektrische bussen: 7 elektrische midibussen (Solaris), 5 elektrische standaardbussen (Bluebus)
en 25 elektrische gelede bussen (Solaris). 52
De MIVB - STIB heeft in 2020 een aanbesteding uitgeschreven onder de nummer: BDA nr: 2020-52042 om de haalbaarheid te
onderzoeken van tussen 50 en 150 gelede elektrische bussen. Deze bussen zouden moeten rijden op het MIVB net tegen 2024. Na
een oproep tot kandidaatstelling heeft de MIVB begin 2022 een opdracht gelanceerd voor de aanschaf van e-bussen.

•

Taxibedrijven
o Vlaanderen
Volgens Taxipro, het vakblad voor de taxisector, telde Vlaanderen begin 2020 45 elektrische taxi’s. Tabel 5 toont het BAUscenario van een voorspelling die werd gemaakt in 2017. Daaruit blijkt dat scenario ook niet gehaald werd. Er zijn de komende
jaren dus veel investeringen nodig in elektrische taxi’s in Vlaanderen.

47

https://klimaat.be/doc/fekp-voor-cmr-221119-v20-11-2019-nl.pdf

48

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336856-2021:TEXT:NL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407988-2021:TEXT:NL:HTML

49

https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/27658_de_lijn_bestelt_350_nieuwe_elektrische_bussen
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/toekomst-waarden/e-bus/timing/
52
https://mivb.prezly.com/de-elektrische-bussen-van-de-mivb-legden-al-2-miljoen-kilometer-af
50
51
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Tabel 5: Marktaandeel elektrische taxi's BAU-scenario (2017).

Steden spelen in dit verhaal ook een belangrijke rol. Gent en Antwerpen zetten hier sterk op in de komende jaren.
o

•

In Brussel rijden er zo’n 49 elektrische taxi’s op een totaal van 1.250 . Ook hier blijkt dat de focus zou moeten liggen op het
plaatsen van snellaadpalen om de wagens zo lang mogelijk in bedrijf te houden.

Deelmobiliteit
Deelmobiliteit is een opkomende trend. Het aandeel personen dat aan autodelen doet, steeg met 700 % tussen 2017 en begin 2022,
naar ongeveer 194.000 gebruikers. Autodelen zit dus duidelijk in de lift. Er bestaan verschillende aanbieders bijvoorbeeld: Cambio,
BattMobility, Claus2you, Coopstroom, Cozywheels en meer. Autodelen.net geeft een overzicht waar de verschillende partijen actief
zijn.
Daarvan zijn er een heel aantal die enkel elektrische wagens aanbieden zoals:
o BattMobility
o Coopstroom
o FlexiGo
o GreenMobility
o Partago
o Share Mobility

Belangrijke aanbieders van elektrische voertuigen
•

Belgische autobouwers
Er zijn twee autoconstructeurs die enkele modellen van elektrische wagens assembleren in België nl. Volvo en Audi. Dit is echter
minder relevant voor Nederlandse ondernemers omdat de investeringsbeslissingen voor dit type elektrische voertuigen in het
buitenland wordt genomen, namelijk in Duitsland en Zweden.

•

Elektrische vrachtwagens
Hier geldt min of meer hetzelfde verhaal als voor de autobouwers. België huisvest verschillende productiesites van grote
vrachtwagenbouwers zoals Volvo en DAF, maar ook hier worden de investeringsbeslissingen genomen in het buitenland
respectievelijk Zweden en Nederland. Bovendien is er ook nog geen productie van elektrische modellen in België.

•

Elektrische busbouwers
In sectie 5.1.1 haalden we aan dat De Lijn een raamovereenkomst heeft afgesloten voor een levering van 350 elektrische bussen. Eind
vorig jaar werd een eerste opdracht van 60 bussen in het kader van de raamovereenkomst gegund aan twee busbouwers. Van Hool,
een Belgische bussenbouwer met een productiesite in Koningshooikt, zal 36 van deze bussen produceren. VDL, met hoofdkantoor in
Nederland, neemt 24 elektrische bussen voor haar rekening. 53
Recent nog startte VDL met der bouw van een nieuwe busfabriek in Roeselare; een investering die geraamd wordt op 44 miljoen
euro. 54

53
54

https://trends.knack.be/economie/bedrijven/de-lijn-bestelt-60-elektrische-bussen-bij-van-hool-en-vdl/article-news-1807965.html?cookie_check=1643878774
https://www.tijd.be/ondernemen/auto/vdl-investeert-44-miljoen-euro-in-nieuwe-busfabriek-roeselare/10365262.html
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Laadinfrastructuur
Naast de grote afnemers en aanbieders van elektrische vloot is het ook van belang om de afnemers en aanbieders van laadinfrastructuur
in kaart te brengen. Voor elektrificatie van de transportsector gaat het elektrificeren van vloot en infrastructuur namelijk hand in hand.

Belangrijke afnemers van laadinfrastructuur
In eerste instantie bespreken we grote afnemers van laadinfrastructuur:
• De federale overheid engageert zich in haar Nationaal Energie- en Klimaatplan om de laadinfrastructuur in gebouwen op te waarderen.
Deze bevoegdheid ligt op federaal niveau bij de Regie der gebouwen. In het plan wordt de doelstelling geformuleerd om tegen 2025
één op vijf van de parkeerplaatsen in gebouwen van de federale overheid te voorzien met laadinfrastructuur.
• Ook op de parkings van de NMBS moet ingezet worden op laadinfrastructuur. De plannen zijn hier echter minder concreet, maar zullen
moeten verduidelijkt worden bij het gunnen van het volgende beheerscontract met de NMBS. 55
• In vorige secties haalden we aan dat De Lijn tegen 2035 emissievrij wil zijn. In de stadskernen van centrumsteden wil ze dat al zijn
tegen 2025. Daarbij is het cruciaal dat de nodige laadinfrastructuur volgt. De Lijn kijkt daarvoor hoofdzakelijk naar laden op de
stelplaats. Dit is haalbaar aangezien een groot deel van de bus trajecten niet langer is dan 250 km per dag. Dit ligt ongeveer in
overeenstemming met het rijbereik van de bussen, waardoor er overdag niet zou moeten bijgeladen worden. 56
• Niet enkel de federale en gewestelijke overheden schrijven geregeld aanbestedingen uit voor de aankoop en installatie van
laadinfrastructuur. Enkele steden doen dit ook op eigen initiatief. In Vlaanderen zijn dit Antwerpen, Gent en Oostende. Eind december
2021 is een concessie van 800 laadpalen verleend aan TotalEnergies door de stad Gent voor de installatie en uitbating ervan.
• Begin 2022 is er in Gent een laadstation van Engie geopend dat volledig zal werken op drie nieuwe windmolens ook van Engie
langsheen de R4. 57 Engie verkoopt daarnaast ook laadinfrastructuur op maat voor bedrijven. 58
• In Mechelen hebben de telecomprovider, Proximus, en de stad een proefproject gestart waarbij oplaadpunten aangesloten worden
op telecomstraatkasten van Proximus. Dit gebeurt samen met steun van Fluvius, de distributienetbheerder. In Vlaanderen ziet
Proximus een potentieel 7.000 laadpunten te installeren op straatkasten. 59

https://klimaat.be/doc/fekp-voor-cmr-221119-v20-11-2019-nl.pdf
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/toekomst-waarden/e-bus/timing/
57
https://corporate.engie.be/nl/press/release/een-primeur-voor-belgie-vlaams-minister-van-energie-zuhal-demir-en-engie-openen-het
58
https://www.engie.be/nl/business/duurzaam-ondernemen/mobiliteit/elektrische-voertuigen/
59
https://www.proximus.com/nl/news/2021/20211125-street-cabinets-as-ev-charging-points.html
55
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Pagina 34 van 47

Nederlandse ambassade in België | Kansenrapport elektrisch vervoer en laadinfrastructuur in België

Figuur 21: Omgebouwde straatkast van Proximus naar laadpaal.59

•
•
•

Antwerpen schreef in het voorjaar van 2021 ook een aanbesteding uit voor de levering, installatie en uitbating volgens concessie van
zowel laadpalen als snellaadpalen. Deze tender werd gegund aan TotalEnergies. 60
Brussel gunde recent een opdracht voor het installeren en uitbaten van bijna 246 publieke laadpalen met telkens twee laadpunten
aan EnergyVision-dochter Brusol. 61
Daarnaast zullen werkgevers door de gewijzigde autofiscaliteit en de evolutie naar elektrisch rijden ook grote investeringen moeten
doen voor het uitbouwen van laadinfrastructuur op het bedrijventerrein en bij werknemers thuis. Dit biedt een zeer groot
marktpotentieel voor de toekomst.

Belangrijke aanbieders van laadinfrastructuur
Hierna geven we een bespreking van een aantal belangrijke aanbieders van laadpalen:
• Allego is een belangrijke speler op de markt voor elektrische laadpalen in België. Zij wonnen al verschillende concessies voor de
plaatsing en uitbating van publieke laadpalen. In 2020 had Allego al 3.000 openbare laadpunten geplaatst. Ze zijn ook de grootste
aanbieder van laadinfrastructuur in België.
• BlueCorner is een andere belangrijke uitbater van laadpalen in België. De laadpalen zijn uitgebreid terug te vinden op
(semi)publieke plaatsen, parkings en onderwijsinstellingen. 62
• Zoals aangegeven in sectie 5.2.1 haalde TotalEnergies recent een concessie binnen van de stad Gent voor de plaatsing van 800
laadpalen. Ook de concessie van de stad Antwerpen (2021) is aan het bedrijf toegekend.
• Ook Engie werd reeds vermeld in sectie 5.2.1 als een belangrijke speler in de laadinfrastructuur, zowel voor eigen gebruik als voor
bedrijfs-en particuliere klanten. In 2022 mikt het bedrijf op 6.000 extra laadpunten. 63
• Ionity is belangrijke speler op het gebied van snellaadinfrastructuur. Het is een partnerschap tussen autobouwers als onder meer
VW, BMW, Mercedes-Benz en Ford.
• Fastned opende begin februari zijn twaalfde snellaadstation in België. Zij hebben de uitbouw van nog eens 23 gelijkaardige
laadstations op hun planning staan. Daarmee heeft Fastned een belangrijk deel van de snellaadinfrastructuur in België in handen.

https://services.totalenergies.be/nl/nieuws-evenementen/totalenergies-haalt-de-tender-binnen-van-de-stad-antwerpen-voor-de-installatie-en
https://www.tijd.be/tablet/newspaper/vooraan/energyvision-haalt-grote-brusselse-laadpaalbestelling-binnen/10365739
62
https://www.bluecorner.be/#:~:text=Overal%20en%20altijd%20opladen%20met,waar%20en%20wanneer%20je%20wil.
63
Engie ziet brood in ultrasnelladers | De Tijd
60
61
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•

•

Colruyt is een bedrijf dat een voortrekkersrol wil spelen als het gaat over duurzaamheid. Het heeft daarvoor een aparte tak Eoly.
Zij voerden een pilootproject uit naar laadpalen voor elektrische wagens. Dit was succesvol en werd daarom verder uitgebouwd
door dochteronderneming DATS24. 64
In 2021 had Colruyt al 330 laadpunten verspreid over het hele land. Deze zijn hoofdzakelijk terug te vinden bij de filialen van
Colruyt of op parkings van DATS24 kantoren. Het doel is de capaciteit in 2022 te verdrievoudigen. In lijn daarmee installeerde
Colruyt recent 54 laadpalen van 22 kW en een snellader van 60 kW op een laadplein in Halle. 65
Heliox en Spie-Ekoenergetyka leveren de laadinfrastructuur voor de elektrische bussen van De Lijn bestelde. Heliox kreeg ook al
een opdracht van een onderaannemer van de Lijn, namelijk Multiobus 66.

Private tegenover publieke laadinfrastructuur
Naast de vermelding van al de voorgaande spelers op de Belgische laadinfrastructuur markt, is het bovendien belangrijk om te focussen
op het verschil tussen private en publieke laadinfrastructuur.
Belanghebbende partijen en sectororganisaties geven aan dat concurrentie voor de publieke laadpalenmarkt vooral aanwezig is tussen
kapitaalkrachtige bedrijven. Dit is grotendeels ingegeven doordat overheden grote hoeveelheden laadpalen moeten installeren op het
publieke domein. Deze concessies kunnen niet opgenomen worden door kleinere spelers in de laadpaalmarkt. Zij hebben immers de
middelen niet om deze grote hoeveelheden laadpalen te voorzien en te beheren.
Gegeven de evolutie in het bedrijfswagenpark, ontwikkelen er zich prioriteiten voor kleinere spelers in deze markt. Werkgevers zullen de
komende jaren aanzienlijke hoeveelheden laadpalen moeten installeren op hun parkings en bedrijventerrein. Velen werknemers die
beschikken over een elektrische wagen, hebben bovendien geen laadpaal thuis staan. Hierdoor zullen er ook bij eigenaars van deze leasing
wagens thuis laadpunten moeten geïnstalleerd worden. Het aantal partijen dat actief is in dit deel van de markt is de voorbije jaren
ongeveer verdubbeld.

https://b2c.eoly.be/nl/Laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-eoly-dats24
https://gocar.be/nl/autonieuws/elektrisch/colruyt-verdrievoudigt-aantal-laadpalen-in-2022
66
Heliox enters Belgium: Heliox powers 12 e-busses for Multiobus (heliox-energy.com)
64

65
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Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven
Hierna worden de belangrijkste elementen die daarin naar voor komen en relevant zijn voor de Belgische markt besproken. Een SWOTanalyse die focust op de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de technologie onthult de mogelijkheden voor Nederlandse
ondernemers:

Nieuwbouw en ombouw voertuigen
Voor de productie van nieuwbouw- en ombouwvoertuigen wordt er gefocust op bussen, aangezien de investeringsbeslissingen voor het
bouwen van vrachtwagens en personenwagens niet in België plaatsvinden.

Busbouwers
2 Nederlandse elektrische busbouwers zijn actief op de Belgische markt: Ebusco en VDL. VDL levert vooral stadsbussen aan de Lijn. Het
bedrijf produceert lokaal en biedt uitgebreide servicefaciliteiten aan. In deze sector is er op de Belgische markt concurrentie van onder
meer Van Hool, met 4.500 werknemers een belangrijke busbouwer in Europa. 67
Het testproject van Solaris in Brussel voor de MIVB zoals besproken in sectie 5.1.1, doet veronderstellen dat het aspect van lokale
tewerkstelling voor Brussel niet speelt.

Elektrische stadsbussen
Interne analyse

1.
2.
3.

Sterktes
Lokale productie
Lokale tewerkstelling
lokaal onderhoud

1.

Zwaktes
Duurdere productiekost

Externe analyse

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Kansen
Openbaarvervoerbedrijven schakelen
over naar emissievrije bussen
Beperkt aantal spelers op de e-bus
markt
Bedreigingen
Grote concurrent Van Hool
Bestaande en nieuwe concurrenten
(China)
Gewestelijke structuur
Financiele beperkingen van OV
maatschappijen

Sterktes: De sterkte van Nederlandse busbouwers op de Belgische markt is vooral de werkgelegenheid die het biedt in Vlaanderen. Het
voorbeeld bij uitstek is de investering van VDL in een nieuwe fabriek in Roeselare. Dit heeft een invloed op de keuze die De Lijn en bij
uitbreiding Vlaanderen zal maken voor de levering van elektrische bussen.
Zwaktes: De zwaktes van de Nederlands busbouwers situeren zich vooral in de duurdere productiekosten. Dit element speelt minder voor
Ebusco dat een belangrijk deel van de productie uitbesteed. concurrentie die er op de markt speelt. De Chinese busbouwer BYD levert
bijvoorbeeld bussen tegen lagere prijzen. Daarnaast worden aanbestedingen in Brussel vaak Europees gegund. Brussel verwijdt met
andere woorden zijn blik naar heel Europa voor kwalitatieve busconstructeurs. Ook Wallonië biedt niet echt grote kansen voor
Nederlandse busbouwers aangezien de TEC, de Waalse vervoersmaatschappij, geen concrete plannen heeft voor de elektrificatie van haar
vloot.

67

https://www.vanhool.be/nl/over-van-hool
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Kansen: België schakelt volop over naar elektrische en hybride elektrische voertuigen voor haar vervoersmaatschappijen. Voor Vlaanderen
is dit opgenomen in de visienota die bepaalt dat 70% van de vloot van De Lijn en haar onderaannemers tegen 2025 emissievrij moet zijn..
Het gaat in Vlaanderen over respectievelijk 1.550 en 1.000 bussen die moeten geëlektrificeerd worden.
Bedreigingen: Op de Belgische markt is concurrentie, zowel van een belangrijke lokale speler, Van Hool, als van internationale spelers. Bij
de MIVB rijden bvb testbussen van Solaris en Bluebus actief. Private vervoerbedrijven zijn minder gebonden aan criteria zoals lokale
tewerkstelling. Keolis bvb gebruikt een BYD bus voor een test met eedn elektrische touringcar. 68.

Elektrische vrachtwagens
DAF en VDL werken samen voor de productie van elektrische types. Echter, nergens is er al serieproductie voor dit type voertuigen. De
conclusie blijft dat het momenteel moeilijk is om de business case gerelateerd aan elektrisch vrachtvervoer van de grond te krijgen.

Elektrische vrachtwagens
Interne analyse

2.

Sterktes
Batterij-elektrische technologie in
Nederland
Ervaring met proefprojecten

1.

Zwaktes
Winstgevendheid van business case

1.

Externe analyse

1.
2.

1.
2.
3.

Kansen
Proefprojecten met betrekking tot
elektrisch rijden
Zero emissie stedelijke logistiek
Bedreigingen
Veel concurrentie voor elektrische
vrachtwagenbouwers
Andere potentieel betere
technologieën (bv. waterstof)
Berschikbaarheid van aangepaste
laadinfrastructuur

Sterktes: De Nederlandse vrachtwagenbouwers zijn sterk in de batterij-elektrische technologie. Zij hebben hiermee al verscheidene
projecten lopen.
Zwaktes:
Kansen: Belgische logistieke spelers verkennen de mogelijkheden om vrachttransport te verduurzamen. Colruyt Group heeft daarvoor
bijvoorbeeld proefprojecten lopen zoals aangehaald in sectie 5.1.1. VIL heeft het logibat project gelanceerd.
Bedreigingen: De concurrentie op de vrachtwagenbouwer markt is vrij groot. Er zijn veel producenten die batterij-elektrische
mogelijkheden en andere technologieën verkennen. Er is zo goed als geen aangepaste laadinfrastructuur beschikbaar.

Laadinfrastructuur en Smart Grids
Laadinfrastructuur
Nederland is internationale koploper in laadinfrastructuur, maar deze positie komt meer en meer onder druk te staan.

68

https://www.keolis.be/nl/nieuws/europese-school-van-ukkel-gaat-elektrisch
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Laadinfrastructuur
Interne analyse

1.
2.

Sterktes
Pionier en dus veel expertise
Ruim aanbod van bedrijven

Externe analyse

1.
2.
3.
4.

1.

Zwaktes
De kleinere spelers hebben beperkte
financiële mogelijkheden tov
sommige concurrenten

1.
2.

Kansen
Gewesten, steden en gemeenten gaan
over tot uitrol van
laadpaleninfrastructuur
Bedrijven plaatsen veel laadpalen voor
laden op het werk
Openbaar vervoer heeft behoefte aan
laadinfrastructuur
Particulieren zullen private laadpunten
installeren (vooral voor
bedrijfswagens)
Bedreigingen
Veel concurrentie op deze markt
Administratieve procedures voor de
plaatsing van laadpalen

Sterktes: Nederlandse laadinfrastructuurbedrijven zijn pionier in de technologie. Ze staan ver en hebben een grote expertise opgebouwd
in dit domein. Fastned en Allego hebben bijvoorbeeld al marktaandeel veroverd in België en krijgen ook relatief grote opdrachten.
Zwaktes: Voor Nederlandse laadpaaloperatoren worden twee belangrijke zwaktes geïdentificeerd. In de eerste plaats is het voor deze
bedrijven vaak moeilijk om een goed zicht te krijgen op de Belgische procedures en bevoegdheden voor het plaatsen van laadpalen.
Daarnaast zijn verschillende kapitaalkrachtige spelers toegetreden tot de markt en wordt het moeilijker voor kleinere Nederlandse spelers
om opdrachten die zware investeringen vragen binnen te halen.
Kansen: België (vooral Vlaanderen) zet sterk in op de uitbouw van de laadpaalinfrastructuur. Er worden in de komende jaren grote
uitbreidingen gedaan van de laadinfrastructuur zowel (semi)publiek als privaat. Nederlandse bedrijven kunnen hier een rol in spelen. Ze
zijn daarbij ook al actief op de Belgische markt en hebben dus hun expertise al laten blijken.
Bedreigingen: Opnieuw vormt de grote concurrentie een bedreiging. Nederlandse bedrijven mogen dan wel pionier zijn op vele vlakken
binnen deze technologie, concurrenten uit Duitsland, de VS en andere landen komen sterk op. Ook technologieën die ervoor zorgen dat
laadpalen in de toekomst niet nodig zullen zijn, vormen eventueel een bedreiging voor uitbaters van laadinfrastructuur. Fusies en
overnames komen vaak voor in deze sector.
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Slim laden en smart grids

Slim laden
Interne analyse

1.

Externe analyse

Sterktes
Voortrekkersrol en grote expertise

1.

Kansen
Veel experimenten in België met

vehicle-to-grid
1.
2.

Zwaktes
Technologie staat nog in haar
kinderschoenen. Veel kinderziektes
Winstgevendheid van de business
case is nog te bevestigen

1.
2.
3.

Bedreigingen
Lage winstgevendheid van de
business case
Grotere accu’s zorgen voor minder
laadbehoefte
Grote investeringen in dit domein
blijven uit

Sterktes: Nederlandse bedrijven hebben expertise opgebouwd in projecten gerelateerd aan slimladen. Die expertise is ook voor Belgische
spelers, zoals bijvoorbeeld distributienetbeheerders, interessant.
Zwaktes: De technologie staat nog in haar kinderschoenen en de business case moet nog verder uitgebouwd worden.
Kansen: België experimenteert ook hier met de vehicle-to-grid-technologie. Aangezien er in de toekomst veel laadpalen geplaatst worden
en ook een heel aantal snelladers die een grotere druk op het distributienet zetten, is er in de toekomst vraag naar technologie die helpt
het net te balanceren.
Bedreigingen: De onduidelijkheid of e-rijders en uitbaters bereid zijn mee te werken aan deze technologie is groot. Er moeten business
cases gevonden worden om die bereidheid te verhogen. Daarbij kan het ook zijn dat door de stijgende capaciteit van accu’s wagens minder
snel in de stekker moeten. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de druk op het net niet zozeer zal verlopen in pieken en dalen, en dat de nood
aan het balanceren van het net niet heel groot zal zijn.

EV-diensten
Deelmobiliteit

Elektrische deelmobiliteit
Interne analyse

1.

1.
2.

Sterktes
Expertise in het domein
Zwaktes
Kleine actieradius (deelmobiliteit op
grote afstand)
Relatief lange laadtijden
(deelmobiliteit op grote afstand)

Externe analyse

1.

1.
2.

Kansen
Deelmobiliteit groeit sterk in België
Bedreigingen
Grote concurrentie in België
Conventionele deelmobiliteit met
verbrandingsmotoren

Sterktes: De sterktes voor Nederlandse spelers in elektrische deelmobiliteit zijn gelijkaardig zoals bij de voorgaande categorieën. Het is
vooral de expertise in elektrisch rijden en deelmobiliteit die ervoor zorgen dat Nederlandse spelers een rol zouden kunnen spelen in de
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Belgische deelmobiliteit. Nederland heeft enkele grote en bekende spelers als het gaat over deelmobiliteit, zo onder meer Go Sharing, een
dienstenbedrijf voor het delen van wagens en scooters.
Zwaktes: Deelmobiliteit wint aan populariteit in België. Maar daarmee is onlosmakelijk verbonden dat het aantal spelers dat hierop inzet
ook stijgt. De concurrentie op dit domein is dus groot zoals reeds werd aangehaald in sectie 5.1.1.
Kansen: België ziet een sterke opkomst van deelmobiliteit. De kost van wagenbezit neemt toe zodat meer en meer mensen overschakelen
van een private wagen naar een deelwagen.
Bedreigingen: De belangrijkste bedreiging hier is de aanwezigheid van bestaande aanbieders die elektrische deelwagens in hun gamma
opnemen. Voorbeelden hiervan zijn Degage, Partago en Cambio.

Leasingmaatschappijen met elektrische wagens

Leasingmaatschappijen elektrische wagens
Interne analyse

1.

Sterktes
Sterke grote Nederlandse
spelers

Externe analyse

1.
2.

Kansen
Nieuwe bedrijfswagens moeten
allemaal emissievrije zijn in 2026
Leasing voor de particuliere markt

Zwaktes
1.

2.

Bedreigingen
Grote concurrentie in België van
andere leasingmaatschappijen
Werknemers zijn niet altijd bereid
een elektrische wagen te nemen
Beperkte laadmogelijkheden bij
de werknemer thuis

Sterktes: België is traditioneel een land waarin zeer veel bedrijfswagens (leasing en non-leasing) rondrijden. Recent valt de opkomst van
Van Mossel groep op in België. Zij hebben een sterke positie verworven door verscheidene overnames. Dit zorgt ervoor dat zij ook op
termijn veel elektrische wagens zullen verkopen.Via Directlease is de Van Mosselgroep ook actief op de markt van de private leasing.
https://www.directleaseprive.be/over-ons/
Zwaktes: Vaak is het voor bedrijven die afnemen bij leasingmaatschappijen niet evident hun werknemers nu al te overtuigen van de
technologie van elektrische wagens. Daarbij speelt de actieradius en een laadpaal bij de werknemer thuis een belangrijke rol. In dat laatste
punt kan de werkgemer soms tussenkomen door laadpalen te voorzien bij de werknemer thuis, of als dat niet mogelijk is, door meer
laadpalen te plaatsen op het werk.
Kansen: De kansen voor goede leasingmaatschappijen van elektrische wagens zijn zeer groot. In België zullen alle nieuwe bedrijfswagens
vanaf 2026 namelijk elektrisch moeten zijn. Aangezien België een markt is waar er zeer veel bedrijfswagens op actief zijn is het potentieel
enorm. Wegens de hoge aanschafkosten voor een elektrische wagen is er ook potentieel in het segment van de private leasing.
Bedreigingen: Waar de vraag groot is, volgt het aanbod meestal en dat is ook hier het geval. Aangezien er op dit moment al veel bedrijven
actief zijn op de Belgische leasingmarkt, zal dat voor de elektrische variant in de toekomst ook zo zijn. Leasingbedrijven zoals bijvoorbeeld
Athlon hebben een sterke positie ingenomen in de Belgische markt. Daarbij wordt opnieuw verwezen naar sectie 5.1.1.

Pagina 41 van 47

Nederlandse ambassade in België | Kansenrapport elektrisch vervoer en laadinfrastructuur in België

IT-spelers
Deze bieden allerhande slimme oplossingen gerelateerd aan elektrisch rijden aan.

Innovatieve oplossingen elektrisch rijden
Interne analyse

1.
2.
1.

Sterktes
Grote markt om op te testen in
Nederland
Voortrekkersrol
Zwaktes
Beperkte werkingsmiddelen van
start-ups

Externe analyse

1.

Kansen
Veel kansen voor business cases door
groeiende markt

1.

Bedreigingen
Concurrentie van Belgische
innovatieve spelers

Sterktes: Een aantal Nederlandse start-ups zijn actief op zoek naar innovaties en goede concepten om de ervaring van het elektrisch
rijden te verbeteren. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden: bedrijven die de betalingsservice verbeteren of bedrijven die het
management van de laadpalen verbeteren. Er zijn verschillende mogelijkheden. Deze technologieën bieden toegevoegde waarde.
Nederland heeft vanuit zijn voortrekkersrol in Europa een streepje voor op andere concurrenten. Zij kunnen bouwen op een bredere
expertise en hebben ook al een grotere markt en netwerk om hun technologie op te testen.
Zwaktes: Vaak zijn de business cases nog niet voldoende bevestigd. Dit maakt dat de onzekerheid groot is of de ontwikkelde technologie
echt zal overgenomen worden of zal aanslaan. Voor veel start-ups zijn werkingsmiddelen vaak het grootste probleem.
Kansen: Aangezien België, net als andere Europese landen, sterk inzet op elektrificatie van de vloot, zijn de kansen voor het vinden van
een goed businessidee groot. Er bestaan nog verschillende onvolkomenheden aan elektrisch rijden die kunnen worden opgevangen met
vernieuwende concepten en innovatie.
Bedreigingen: Ook op de Belgische markt zijn er ondernemingen die met innovatieve concepten proberen de markt te betreden. Het zijn
dus vooral de onzekerheden van een beginnend bedrijf die de bedreiging vormen.
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Adviesbureaus

Adviesbureaus
Interne analyse

Externe analyse

1.

Sterktes
Uitgebreide expertise Nederlandse
studiebureaus

1.

1.

Zwaktes
Minder inzicht in de Belgische
context

1.

Kansen
Groot aantal studies met betrekking
tot elektrisch rijden
Bedreigingen
Concurrentie: België heeft veel
kwalitatieve en vooraanstaande
studiebureaus

Sterktes: De sterkte van Nederlandse adviesbureaus als Arcadis en RHDHV is hun brede en uitgebreide expertise die is opgebouwd in
verschillende Nederlandse en internationale studies. Veel Belgische overheden vertrouwen hier ook al op. Er zijn recent dan ook
verschillende studies van lokale overheden aan Nederlandse adviesbureaus gegund.
Zwaktes: Nederlandse bedrijven zijn vaak minder vertrouwd met de Belgische markt in vergelijking met hun Belgische concurrenten. Een
goed begrip van de situatie en de context blijft namelijk cruciaal om overheden te kunnen overtuigen. Daarom zullen Nederlandse spelers
vaak toenadering moeten zoeken tot Belgische spelers om die context te voorzien.
Kansen: Overheden over heel Europa schrijven studies uit om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen op het gebied van elektrificatie
van de transportsector. Ook in België is dat het geval. En dat grote aantal studies biedt mogelijkheden voor Nederlandse adviesbureaus.
Bedreigingen: Op dit type studies is vaak concurrentie aanwezig van allerhande spelers over Europa. Ook Belgische studiebureaus werken
rond het thema elektrisch rijden.
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Slotbeschouwing
Het doel van dit rapport is om een inzicht te geven in de huidige situatie en de ontwikkelingen inzake elektrische voertuigen en
laadinfrastructuur in België zodat mogelijke kansen voor Nederlandse ondernemers beter ingeschat kunnen worden. In eerste instantie
was het daarvoor noodzakelijk een overzicht te krijgen van de huidige stand van zaken van elektrisch vervoer. Aangezien België een
complexe federale staat is met verschillende gemeenschappen en gewesten die allemaal hun regering en bevoegdheden hebben, is het
ook belangrijk de uiteenzetting te differentiëren over deze verschillende deelstaten. De deelstaten die bevoegdheden hebben met een
impact op elektrisch vervoer zijn: de federale overheid, het Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ook zijn er verschillende steden die een voortrekkersrol spelen zoals Gent en Antwerpen..
In het algemeen bevindt België zich in de kopgroep van het Europese peloton wat betreft elektrificatie van de vloot. Het blijft wel achter
op de echte koplopers met onder meer de Scandinavische landen en Nederland. De ambitie is om aansluiting te vinden bij deze kopgroep
door een ambitieus beleidsplan uit te stippelen. Daarvoor hebben de afzonderlijke deelstaten doelstellingen uitgewerkt. Deze ambities
focussen op het aanmoedigen van de aanschaf van elektrische wagens ondermeer met behulp van subsidies en fiscale voordelen.
Daarnaast ligt de focus op de, met elektrisch vervoer onlosmakelijk verbonden, ontwikkeling van laadinfrastructuur. Daarvoor ambiëren
de deelstaten om het aantal publieke laadpalen fors uit te breiden over de komende jaren volgens drie fasen. In de eerste stap worden
palen geplaatst op een strategisch relevante locatie. In de tweede fase wordt het principe ‘paal volgt wagen’ toegepast. Als laatste stap
is er het principe ‘paal volgt paal’. Om de uitrol op publieke plaatsen te ondersteunen worden concessies toegekend via openbare
aanbestedingen. Om de installatie van laadpalen op semipublieke en private domeinen te stimuleren wordt eveneens gewerkt met
subsidies en fiscale stimuli.
Als laatste belangrijke element is er de federale overheid die de fiscaliteit voor bedrijfswagens zo heeft aangepast dat elektrische wagens
aangemoedigd worden. België is traditioneel een land met veel bedrijfswagens en de nieuwe moeten onder deze vernieuwde fiscaliteit
tegen 2026 allemaal elektrisch aangedreven zijn. Slechts dan blijft de bedrijfswagen fiscaal aftrekbaar. Bedrijven zullen daarom ook meer
moeten inzetten op het plaatsen van laadinfrastructuur zowel op het werk als bij hun werknemers thuis.
In een volgende stap van het rapport gingen we dieper in op de grote spelers inzake elektrisch vervoer en laadinfrastructuur, en dit zowel
langs de vraag als aanbodzijde.
Langs de aanbodzijde is er een steeds ruimer wordend aanbod van voertuigen. Hoewel sommige merken rechtstreeks aanbieden is het
beschikken over een dealernetwerk belangrijk. De groep Van Mossel werd via overnames een van de belangrijkste verdelers van
personenwagens op de Belgische markt. België beschikt eveneens over een aantal productie en assemblagefabrieken voor elektrische
voertuigen. Zo assembleren Audi en Volvo elektrische modellen in de sites van Vorst en Gent. Er zijn eveneens productievestigingen van
elektrische bussen, namelijk Van Hool en VDL.
Aan de vraagzijde zijn er de bedrijven die hun vloot moeten elektrificeren tegen 2026 om nog in aanmerking te komen voor fiscale
aftrekbaarheid. Die omslag wordt bijgevolg nu al ingezet. Ook de overheidsvloten zullen snel overschakelen omdat zij een
voorbeeldfunctie hebben Wat de openbaar vervoer maatschappijen betreft, heeft De Lijn recent 60 e-bussen besteld, deels bij VDL. De
Lijn zal op korte termijn nog 290 e-bussen bijbestellen en wil tegen 2035 volledig emissieloos rijden. Ook de MIVB, de OV maatschappij
voor het Brussels Gewest, heeft recent opdrachten voor elektrische bussen aanbesteed. Deelmobiliteit is een relatief nieuw segment in
de voertuigenmarkt. Gaandeweg verruimt het aanbod van elektrische deelauto’s mede omdat deelauto’s vooral populair zijn in stedelijke
omgevingen. Tot slot lopen er in België verschillende proefprojecten voor het elektrificeren van vrachtwagens. Het valt echter nog te
bezien of batterij-elektrisch voor zwaar vervoer op lange afstand een positieve business case kan opleveren. Interessant in dit verband is
zeker de ontwikkeling rond zero emissie stadslogistiek.
Wat de aanschaf van EV’s door particulieren betreft is de ontwikkeling veel langzamer. De hoge aanschafprijs is hier vooral de remmende
factor. Interessant wordt daarom het potentieel voor private leasing van elektrische auto’s. De verwachting is dat particulieren meer
geneigd zullen zijn om elektrische personenwagens aan te schaffen op de tweedehandsmarkt.
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Naarmate de markt voor elektrische voertuigen zich verder ontwikkelt, stijgt ook het markt- en verdienpotentieel voor laadinfrastructuur.
Daardoor is het aantal actieve partijen de laatste jaren toegenomen. Dit zijn zowel nieuwe bedrijven als bestaande bedrijven of
samenwerkingen zoals Dats24, Total New Energies of Ionity die laadinfratructuur ontwikkelen op publieke plaatsen. Diverse Nederlandse
aanbieders zijn met succes actief op de Belgische markt, ondermeer Alfen, Allego, Fastned en Heliox. Ook bedrijven die inzetten op slim
laden en andere technologische innovaties hebben mogelijkheden om hun opgebouwde kennis te gebruiken en hun activiteiten op te
schalen in België.
Wat betreft de afnemers van elektrische laadinfrastructuur zijn er verschillende segmenten. Lokale en regionale overheden en
overheidsbedrijven hebben behoefte aan laadinfrastructuur voor hun eigen wagenpark. Bedrijven die hun vloot moeten elektrificeren
zullen laadpalen afnemen zodat werknemers ook op het werk kunnen laden. Veel werknemers hebben geen ruimte om thuis een laadpaal
te plaatsen. Vooral hier liggen kansen voor kleinere spelers, aangezien zij interesse hebben voor beperkte opdrachten. Verder wordt er
ingezet op laadpalen op semi-publieke plekken. Denk daarbij aan parkings, shoppingcentra en stations. Ook openbaarvervoerbedrijven
zullen hun vloot moeten opladen met elektrische laadinfrastructuur. Zowel De Lijn als de MIVB zitten in dit aanschafproces.
Als conclusie kan er gesteld worden dat Belgische markt van elektrisch vervoer en aangepaste laadinfrastructuur zal de komende jaren
nog sterk groeien. De huidige vloot van circa 7 miljoen voertuigen omvat momenteel amper zowat 55.000 BEV’s en zal op termijn
grotendeels vervangen worden door zero-emissie voertuigen. Op veel gebieden biedt dit kansen voor Nederlandse ondernemers
aangezien zij koploper zijn en veel expertise hebben opgebouwd. Die Nederlandse expertise wordt in België erg hoog ingeschat. De
grootte, het belang en de innovatieve ontwikkelingen van de markt maken dat er zowel ruimte is voor grote als voor kleine spelers. Het is
zaak de eigen mogelijkheden en beperkingen op dit vlak goed in te schatten.
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Contact
Voor meer informatie over dit rapport:
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België
Contactpersoon: Peter Brulmans
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel
T +32 2 679 1711
E bru-ea@minbuza.nl

Colofon
Dit is een publicatie van:
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel

Disclaimer

Dit rapport werd opgesteld door Transport & Mobility Leuven in samenspraak met de Nederlandse ambassade in België. De Nederlandse
ambassade in België streeft naar correcte en actuele informatie in dit dossier, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het
moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze
pagina's geen rechten ontlenen. De ambassade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of
gedateerde informatie.
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