
Uw gids om uw elektrische 
auto te kiezen en thuis of 
op het werk op te laden
Oplaadfactoren • Laadoplossingen • Prijzen • Diensten



Mijn doel? 
U wegwijs maken!

Wilt u een elektrische wagen kopen? Dan vindt u 
heel makkelijk alle informatie over de bestaande 
modellen, het vermogen van hun batterij en hun 
autonomie. Maar – en neem het van mij aan – u 
vindt niets of toch heel weinig over belangrijke 
punten waarmee u zeker rekening moet houden 
voor u een wagen koopt. Welke batterij, welk 
oplaadsysteem? Of wat is de impact op uw 
elektrische installatie? Allemaal factoren die 
u niet over het hoofd mag zien! Want stel u 
voor dat u naar huis komt met een wagen die 
niet geschikt is voor uw behoeften of die u 
onmogelijk opgeladen krijgt.

In deze whitepaper vindt u alle antwoorden op 
de vragen die u zich zou kunnen (of moeten) 
stellen voor u zich een elektrische wagen 
aanschaft.

Ward Bosmans
Sustainable Mobility bij ENGIE Electrabel



Inleiding
 
Meer en meer mensen lijken gewonnen voor elektrische wagens. In 2016 zullen in België maar 
liefst 4 500 volledig elektrische wagens zijn ingeschreven. Dat is 65% meer dan in 2015!

Momenteel vallen vooral bedrijven voor de charmes van elektrisch rijden. De belastingregeling 
is voor hen dan ook erg interessant. Elektrische wagens kunnen namelijk voor 120% worden 
afgetrokken. Het voordeel van alle aard (VAA) is bovendien lager omdat er geen CO2-uitstoot is. 

Voor particulieren is dat echter niet het geval. Maar er is door de Vlaamse Overheid wel een 
toelage voorzien tot 5 000 € wanneer u als particulier een elektrische wagen koopt. Ook de 
belasting op de inverkeerstelling is in Vlaanderen gratis. In Wallonië en Brussel wordt ze berekend 
op basis van het vermogen van de wagen. En ook de verkeersbelasting is tot 2020 gratis in 
Vlaanderen en beperkt tot het minimumbedrag in Brussel en Wallonië. 

Maar er is meer ... Het rijbereik van elektrische wagens wordt steeds groter en gaat nu al tot 
300 kilometer of meer. Daarnaast gaat ook de oplaadinfrastructuur erop vooruit. Vandaag vindt  
u oplaadpunten in tal van bedrijven, tankstations, hotels, restaurants en in sommige gemeenten. 

Thuis of in uw bedrijf een oplaadpunt installeren is bovendien een stuk makkelijker geworden. En 
ook het prijskaartje valt tegenwoordig best mee. Tot slot zijn ook de kosten voor de aankoop en de 
plaatsing van oplaadpunten voor 120% fiscaal aftrekbaar voor bedrijven. Het elektriciteitsverbruik 
kan bovendien voor 75% worden afgetrokken.

In deze whitepaper leest u er alles over en ontdekt u zelfs enkele voordelen van elektrisch rijden 
waar u zelf nog niet aan had gedacht!

Ward Bosmans
Sustainable Mobility bij ENGIE Electrabel

Kia Soul EV

Oplaadinfrastructuur in België in 2016 

Openbare laadpunten                          455

Fast charging-oplaadpalen*              37 waarvan 26 op de belangrijkste autosnelwegen
*Laden de batterij voor 80% op in 30 minuten



Inhoud

Laad tot 
120 kilometer autonomie 

per uur!
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Vier oplossingen om 
uw elektrische wagen  

op te laden
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Laadpalen, veel meer 
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klik op een hoofdstuk naar keuze of lees de hele gids van voren tot achteren ‘



Laad tot 120 kilometer 
autonomie per uur!

We denken soms geheel onterecht dat een elektrische wagen 
pas na ettelijke uren is opgeladen. Bij het opladen van een 

elektrische wagen zijn echter verschillende factoren van belang.

HOOfDstUk

Kl

Houd dus zeker rekening met deze factoren 
wanneer u een elektrische wagen koopt.   
Zorg er ook voor dat ze passen bij het toekomstige  
gebruik van de wagen. Een woordje uitleg ...

1. Niet alle batterijen laden even snel op
Elke elektrische wagen laadt anders op. Zo zien we bijvoorbeeld bij 
Volkswagen een maximale toename van slechts 16 kilometer autonomie 
per laaduur. Bij onder andere Nissan en BMW is dat 40 kilometer. 
smart, Renault en tesla komen na een uur opladen aan bijna 100 
kilometer autonomie. Deze cijfers zijn uiteraard maximumcijfers. Hoeveel 
autonomie de wagen wint tijdens het opladen, hangt af van de gebruikte 
kabel of laadpaal  [zie punt 2].

Nissan LEaf
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De batterij 
van de wagen

De laadkabel Het vermogen en 
de spanning van het 
elektriciteitsnet van 

het bedrijf of 
de woning
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Hoe werkt het 
opladen precies?
Een autobatterij werkt op 
gelijkstroom (DC). terwijl het 
elektriciteitsnet op wisselstroom 
(AC). werkt. Om de batterij te 
kunnen opladen, moet in de wagen 
dus een omvormer zitten om de 
wisselstroom om te zetten naar 
gelijkstroom.

En net die omvormer kan een 
beperking vormen voor het 
laadsysteem. Het vermogen ervan 
bepaalt immers de laadsnelheid. Hoe 
minder krachtig de omvormer, hoe 
langer het duurt om het voertuig op 
te laden. Verderop leest u dat we 
dankzij de snelle laadpalen (‘fast 
chargers’) geen omvormer hoeven te 
gebruiken en de batterij dus sneller 
oplaadt. Die oplossing werkt echter 
niet voor alle merken.

DC opladen

AC opladen

 omvormer
AC / DC

DC

DC

AC

DC

AC

AC

 omvormer
AC / DC



Vanwaar dan het grote verschil tussen de merken? 
Elk merk heeft zijn eigen technische en commerciële prioriteiten.

Volkswagen koos voor een eenvoudig systeem dat werkt op alle stopcontacten. 
Het vermogen van de omvormer [zie kaderstuk hierboven] bedraagt 3,7 kW en 
is goed voor een autonomietoename van maximaal 16 kilometer per laaduur. 
Als u weet dat de autonomie van de meeste wagens op dit moment maximaal 
200 kilometer bedraagt (behalve bij Tesla), dan zou u zo’n 10 uur nodig hebben 
om de lege batterij van uw elektrische VW op te laden. Ideaal dus wanneer u 
‘s nachts slaapt!

Volkswagen e-Golf

Nissan en BMW kozen voor de gulden middenweg. Hun omvormer beschikt over 
een vermogen van 7 kW en zorgt voor een autonomietoename van 40 kilometer 

per laaduur. Het vermogen is het product van de spanning en 
de stroomsterkte. Indien uw elektriciteitsnet 32 ampère 

in eenfasige wisselstroom biedt, wordt er 40 
kilometer per uur opgeladen. Gaat het om 

slechts 16 ampère, dan is de laadsnelheid 
dezelfde als bij Volkswagen (16 
kilometer per uur).

Renault Zoé

Met zijn enorme batterij van 80 kW heeft 
tesla uiteraard niet genoeg aan een 

omvormer van 3,7 kW. snel 
opladen is dan ook een 
must voor dit merk 
en dus hebt u ook 

een aangepaste 
en compatibele 
laadpaal nodig.

Met de ZOE koos Renault ervoor om af te 
stappen van rechtstreeks opladen door de 
omvormer te ‘bypassen’. Deze omvormer heeft 
echter een vermogen van 22 kW waardoor 
hij na een uur opladen een autonomie van 
maximaal 120 kilometer bereikt! De enige 
beperking is de complexiteit van het Belgische 
elektriciteitsnet. De ZOE heeft immers een 
eenfasige wisselstroom met nulgeleider 
nodig. Dat vindt u bij ons niet overal ... En 
dat verklaart dus ook waarom deze wagen op 
sommige plaatsen niet kan worden opgeladen. 
Renault loste dit probleem op met de installatie 
van een scheidingstransformator die de 
nulgeleider creëert.

Kiezen en opladen van uw elektrische wagen 
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BMW i8

Tesla Model X
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Elke elektrische wagen wordt geleverd met een laadkabel. In de meeste gevallen (behalve bij Tesla) is 
deze uitgerust met een klassieke stekker (type 1) die aangesloten kan worden op een eenvoudig wand-
stopcontact. Het andere uiteinde van de kabel verschilt naargelang van de autoconstructeur.

Er bestaan drie verschillende modellen: het Franse, het Duitse of het Japanse model. De 
Europese Unie bepaalde dat het Duitse model (de Mennekes-stekker of Type 2-stekker) 
de standaard wordt. Deze klassieke kabel levert over het algemeen een stroomsterkte 
van slechts 10 ampère. Gevolg? Het laadvermogen bedraagt maximaal 2,5 kW, wat 
overeenstemt met een toename van 10 kilometer autonomie per uur.

kijk bij de aankoop van uw elektrische wagen dus zeker na welke kabel er wordt 
meegeleverd en welke oplaadcapaciteit deze heeft voor uw wagen. Voor een Nissan Leaf 
hebt u bijvoorbeeld tien uur nodig om hem op te laden met een eenvoudig huisstopcontact. 
Het spreekt voor zich dat u voor een hogere oplaadsnelheid een laadpaal [zie hoofdstuk 2] met 
een compatibele kabel dient te installeren.

Type 2-stekker

BMW i3

“Over vijftien jaar 
zullen alle wagens 
elektrisch zijn”
Richard Branson, CEO van Virgin

2. De laadkabel kan het verschil maken
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In het kort
De vier aandachtspunten bij de aankoop van 
een elektrische wagen

1. Welke wagen (en welke batterij)  
voor welk gebruik?

2. Welke laadsnelheid is mogelijk?

3. Welk vermogen heeft het elektriciteitsnet bij 
u thuis/in uw bedrijf?

4. Welke laadkabel hebt u?

Vooraleer u een bepaald model van een elektrische wagen boven een ander model verkiest, dient 
u uw elektriciteitsnet thuis en/of van uw bedrijf grondig na te kijken. Kan het net het aan om een 
of meerdere wagens op te laden? U hebt immers helemaal niets aan een wagen die snel oplaadt 
als u dat niet thuis kunt doen.

Een tweede belangrijke vraag die u zich moet stellen, is waarvoor u de elektrische wagen zal ge-
bruiken. Indien het aantal kilometers dat u dagelijks aflegt lager ligt dan het rijbereik van de elek-
trische wagen, dan zal opladen in één nacht en zelfs minder snel ruimschoots volstaan.

Welke maximale laadsnelheid kan uw woning/bedrijf aan? Hierbij is het beschikbare vermogen 
van belang. En dat kunt u navragen aan uw netbeheerder. Om uw wagen op te laden, hebt u min-
stens 3,7 kW aan 16 ampère extra nodig boven op het normale thuisgebruik (voor de keuken, de 
koelkast enz.). Het elektriciteitsnet van uw woning moet deze bijkomende verbruikspiek dus aan-
kunnen. Twijfels? Neem dan contact op met uw elektricien vooraleer u de wagen en het laadsys-
teem kiest. Wanneer u een laadpaal installeert, vergeet dan ook niet dat uw installatie gekeurd 
moet worden door een controle-instantie.

3. Let op het vermogen van uw elektriciteitsnet thuis



Automodel Vermogen Autonomie

BMW i3 22 kWh 300 km

Citroën C Zero 16 kWh 150 km

Citroën Berlingo 22,5 kWh 170 km

Ford Focus BEV 23 kWh 160 km

Kia Soul EV 27 kWh 200 km

Mercedes Classe B E-Drive 28 kWh 200 km

Mercedes Vito E-cell 36 kWh 130 km

Mitsubishi i-MiEV 16 kWh 160 km

Nissan LEaF 24 kWh 200 km

Nissan LEaF acenta 30 kWh 250 km

Nissan e-NV200 24 kWh 170 km

Automodel Vermogen Autonomie

Peugeot iOn 14, 5 kWh 150 km

Peugeot Partner 22,5 kWh 170 km

Renault Kangoo ZE 
et Maxi ZE

22 kWh 170 km

Renault Zoe ZE40 

Vanaf januari 2017
41 kWh 400 km

Renault Twizy 7 kWh 100 tot 120 km

Smart Electric Drive 

Vanaf januari 2017
20 kWh 150 km

Tesla Model S 90/100 kWh 500/600 km

Tesla Model X 90 kWh 500 km

VW e-Up ! 18,7 kWh 130 tot 150 km

VW e-Golf 24,2 kWh 190 km

100% elektrische wagens verkocht in België
Lijst opgesteld op 15 september 2016



T VOORDELEN

Heel eenvoudig en geen 
speciale installatie vereist.

T NaDEEL

De auto laadt traag op  [zie hoofdstuk 1].  
Voor veel bestuurders van elektrische wagens is een 
nachtje opladen echter wel voldoende!

Vier oplossingen om uw 
elektrische wagen op te laden

HOOfDstUk

Km

De eenvoudigste manier om uw auto op te laden is een doodgewoon stopcontact (type 1), 
hetzelfde als u voor al uw andere elektrische toestellen gebruikt. Maar een stopcontact van 
dit type is ontworpen om gedurende een beperkte tijd maximaal 16 ampère aan stroom te 
leveren. Als u een auto urenlang oplaadt, zouden de zekeringen kunnen doorslaan, terwijl 
een oververhit stopcontact nog veel grotere schade zou kunnen veroorzaken. 

Een stopcontact van type 1 wordt daarom alleen nog maar aan het voertuig gebruikt. Om 
te communiceren met het laadpunt wordt aan het andere einde van de laadkabel een stek-
ker van type 2 aangebracht, een zogeheten Mennekes-aansluiting. Dit type komt trouwens 
in heel Europa het meeste voor op openbare laadpalen. Dit stopcontact deelt de auto mee 
welke stroomsterkte in alle veiligheid kan worden geleverd.

1. Een doodgewoon 
stopcontact

g Een doodgewoon stopcontact   g Oplaadpalen   g De fast Charger   g De mobiele laadoplossing

Kiezen en opladen van uw elektrische wagen 
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VW e-up Concept car
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Oplaadpalen: veiligheid troef
Met een oplaadpaal kunt u uw wagen sneller 
opladen. Maar de belangrijkste troef is de 
veiligheid! Elektrische wagens beschikken 
immers over een batterij met hoge capaciteit die 
doorgaans gedurende meerdere uren aan een 
stuk wordt opgeladen. Tijdens het opladen haalt 
de wagen de maximumhoeveelheid vermogen 
uit het stopcontact. Dat laatste wordt dus 
intensief gebruikt. In extreme gevallen kan dat 
oververhitting van de zekeringen of zelfs brand 
veroorzaken.

Laadpalen werden speciaal ontwikkeld om de 
hoeveelheid energie te leveren die een elektrische 
wagen er gedurende meerdere uren uithaalt. Opladen 
gebeurt zo dus veiliger, betrouwbaarder en zonder 
risico. De laadpaal beschikt bovendien over een 
‘switch’ die de stroom in- of uitschakelt naargelang 
van de informatie die de wagen doorgeeft. Bij een 
industrieel stopcontact van een laadpaal is er dus 
geen enkel risico op elektrocutie wanneer er geen 
wagen aan het opladen is.

T VOORDELEN

sneller en veiliger opladen. 
sommige palen kunnen met een smartphone 
aangestuurd worden.

T NaDEEL

Hogere capaciteit van het 
elektriciteitsnet vereist.

Oplaadpalen noemen we ‘type 3’. Het vermogen van een oplaadpaal varieert van 3,7 tot 22 kW. Voor 
bedrijven is het maximale vermogen vaak het overwegen waard. Bij particulieren hangt het vermo-
gen af van de capaciteit van het elektriciteitsnet thuis [zie hoofdstuk 1]. Hoe dan ook, door hun ster-
ke vermogen laden oplaadpalen tien tot twaalf keer sneller op dan een klassiek stopcontact.

Ze zijn ook een stuk veiliger [zie “Oplaadpalen: veiligheid troef”]. Afhankelijk van uw behoeften, hebt 
u de keuze uit verschillende varianten [zie hoofdstuk 5]. De zogenaamde ‘communicerende’ palen 
kunnen bijvoorbeeld vanop afstand aangestuurd worden met een smartphone. Ze waarschuwen 
de gebruiker wanneer de wagen opgeladen is en kunnen worden geprogrammeerd. Deze palen zijn 
uitgerust met een systeem waarbij u op elk moment het verbruik en de kosten kunt bekijken en ze 
kunnen zelfs onkostennota’s afleveren. Ze bestaan zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Zowat overal in België vindt u openbare oplaadpalen. Deze palen werken volgens hetzelfde elektri-
sche principe. Bovendien beschikken ze over een functie om te betalen voor de oplaadbeurt.

2. Oplaadpalen

BMW i3
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T VOORDELEN

Batterij voor 80% opgeladen  
in 30 minuten tijd.

T NaDEEL

De prijs. 
Bovendien mag deze paal niet geïnstalleerd worden bij particulieren.

De Fast Charger is laadwijze 4. Met een dergelijke laadpaal laadt u uw batterij snel op: 80% 
in 30 minuten tijd. Hiervoor is een groot vermogen nodig; soms tot meer dan 50 kWh. Deze 
laadpaal is de duurste – tot 25 000 euro – en vereist een zware elektrische aansluiting. Voor 
particulieren is hij dan ook verboden.

Tegen eind 2016 telt België 37 snelle laadpalen, waarvan er 26 op de belangrijkste 
autowegen van ons land te vinden zijn. De laadpalen maken de omvormer overbodig en 
laden de batterij meteen in gelijkstroom op. Momenteel is het gebruik van de Fast Charger-
laadpalen niet mogelijk bij twee modellen elektrische wagens die in België beschikbaar zijn: 
de Renault ZOE en de Mercedes B-Klasse. De Fast Charger is wel de oplaadpaal bij uitstek 
voor Tesla-eigenaars!

3. De Fast Charger

autonomie in kilometers
na 30 minuten tijd

27 km

Thuis laden
van 11 kW

136 km

Publieke laden 
van 50 kW

270 km

Fast Charger 
van 120 kW

Bornes Tesla
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Nexxtender Mobile
Nexxtender Mobile is de mobiele laadoplossing exclusief 
aangeboden door ENGIE Electrabel. Deze oplossing 
maakt gebruik van de draadloze Sigfox-technologie om 
te communiceren met een beheerplatform. Sigfox wordt 
eveneens gebruikt voor het Internet der dingen (IoT). 
Deze innovatieve technologie is goedkoop en werkt 
via een frequentie waarmee zelfs gecommuniceerd kan 
worden op moeilijke plaatsen zoals kelderverdiepingen 
of parkings.

Met Nexxtender Mobile kunt u uw onkostennota’s 
automatisch aanmaken en wordt u via e-mail of sms 
gewaarschuwd wanneer uw wagen opgeladen is. Via uw 
smartphone of pc hebt u toegang tot een online platform 
met alle informatie over uw verbruik en het opladen 
van uw wagen. De oplaadtarieven zijn instelbaar zodat 
u ze kunt aanpassen aan elke locatie. Nexxtender Mobile 

is beschikbaar vanaf 690 euro. Voor 
bedrijven is er een speciaal pakket 

voor fleetverantwoordelijken. 
Dat pakket biedt onder 
meer een nauwkeurig 
verbruiksoverzicht 
per bedrijf en per 

leasingmaatschappij.

T VOORDELEN

Dit slimme toestel kunt u 
overal mee naartoe nemen.

T NaDEEL

Geen!

U hoeft niet altijd te investeren in een laadpaal. Alles hangt af van waarvoor u uw 
elektrische wagen zal gebruiken! Een laadpaal installeren is ook niet nuttig wanneer 
u beschikt over een hybride voertuig met een batterij met een kleine capaciteit. Maar 
hoe krijgt u de oplaadkosten van uw elektrische bedrijfswagen dan terugbetaald door 
uw werkgever?

Dat kan via een mobiele laadoplossing. Hierbij beschikt u over een kabel met een 
kastje voor de communicatie, telemetrie en een gps-systeem. Dankzij dat kastje wordt 
uw kabel een slimme kabel: hij slaat uw verbruiksgegevens op zodat u ze kunt raad-
plegen op de plek waar u uw wagen oplaadt.

4. De mobiele 
laadoplossing

a3 Sportback e-tron

http://corporate.engie-electrabel.be/nl/nieuws/sigfox-netwerk-zal-tegen-eind-2016-het-volledige-land-dekken/
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Neem hiervoor contact op met uw gemeentebestuur. Desnoods 
door te blijven aandringen tot er een openbare laadoplossing 
geïnstalleerd wordt in uw buurt!  

Het Vlaamse voorbeeld

In Vlaanderen bestaat er sinds 2015 een initiatief dat de naam 
Evora kreeg. Om het gebruik van de elektrische wagen te sti-
muleren, werkt Evora, het Vlaams Platform Publiek Laden, 
nauw samen met vijf steden (Sint-Truiden, Antwerpen, Meche-
len, Leuven en Hasselt), de netbeheerders en autoconstruc-
teurs. Het platform werkt volgens het principe ‘paal volgt wa-
gen’. De bedoeling is dat eigenaars van een elektrische wagen 
eenvoudig de installatie van een laadpaal kunnen aanvragen 
indien er geen openbare paal aanwezig is in een straal van een 
honderdtal meter rond hun woonplaats.

Evora werkt eveneens mee aan de algemene ontwikkeling 
van het elektrische laadnetwerk in Vlaanderen. De Vlaamse 
Regering wil namelijk tegen 2020 over 5 000 extra openbare 
laadpunten beschikken. In de Waalse provincies startte Ores in 
2016 met de verspreiding van openbare laadpunten met beta-
ling via sms.

Het systeem waar Evora voor pleit, is al gangbaar in Neder-
land en werkt er uitstekend. Ook Luxemburg komt in bewe-
ging. Het Groothertogdom heeft in september 2016 bij het 
consortium ENGIE Cofely-Powerdale een bestelling geplaatst 
voor de levering en het beheer van 800 openbare laadpunten!

De grote paradox van elektrisch rijden? Een elektrische wagen is ideaal om in de 
stad te rijden ... maar uw wagen in de stad opladen is geen sinecure. Hoe laadt 
u uw wagen immers op wanneer u in een appartement, rijhuis zonder garage of 
voetgangersstraat woont?

Hoe laadt u uw elektrische wagen op als u in de stad woont?

Renault Zoe
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Thuis
U kunt thuis vrij eenvoudig en snel een oplaadpaal installeren. Bij particulieren kan 
een laadpaal met een vermogen van maximaal 22 kW doorgaans binnen (in de garage) 
of buiten (onder een carport bijvoorbeeld) geplaatst worden. Zoals we eerder al 
aangaven, kijkt u voor uw aankoop best even na welk vermogen en welke capaciteit het 
elektriciteitsnet bij u thuis heeft zodat u de meest geschikte oplossing kunt kiezen [zie 
hoofdstuk 1].

T Wie installeert? 

Verschillende autoconstructeurs stellen zelf voor om de aanbevolen laadpaal bij u thuis 
te installeren. De laadpaal en installatie worden soms zelfs gratis aangeboden bij een 
promotie. Autoconstructeurs werken hiervoor uiteraard samen met gespecialiseerde 
onderaannemers. Zo is ENGIE Electrabel leverancier van Volkswagen en alle elektrische 
bedrijfsvoertuigen van ALD Automotive. ENGIE biedt alle particulieren en professionals 

(zoals eigenaars van bedrijfsvoertuigen) bovendien een totaaloplossing, 
gaande van de laadpaal met alle door u gekozen opties [zie hoofdstuk 5] 
tot de volledige installatie en keuring door een controle-instantie. 
Uiteraard kan ook een erkend elektricien bij u thuis een laadpaal 
installeren.

T Wie onderhoudt? 

Niets houdt u tegen om een onderhoudscontract af te sluiten met het 
bedrijf dat uw laadpaal heeft geïnstalleerd. Bij particulieren is er echter 
zo goed als geen onderhoud nodig.

Hoe plaatst en onderhoudt u 
uw laadinstallatie?

HOOfDstUk

Kn

“Als het van mij 
afhing, zou er in 
2030 geen enkele 
vervuilende 
wagen meer 
verkocht worden” 
Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie

VW e-Golf
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Op het werk
Laadpalen worden natuurlijk nog steeds het vaakst in bedrijven geplaatst. Bij ENGIE Electrabel 
vond twee derde van de installaties van laadoplossingen plaats in bedrijven. De fiscus is 
bedrijven die elektrische voertuigen aankopen dan ook eerder gunstig gezind. Een dergelijke 
aankoop is immers voor 120% fiscaal aftrekbaar. Maar dat is niet alles: de kosten voor de 
aankoop en de plaatsing van laadpalen zijn eveneens voor 120% fiscaal aftrekbaar!

T Wie installeert? 

De oplossingen voor bedrijven zijn doorgaans een stuk complexer dan bij een particulier. 
Enerzijds omdat het meestal gaat om meerdere laadpalen in één keer. anderzijds moet er 
voor de elektrische bronnen rekening worden gehouden met de ligging van de parking of de 
gekozen locatie. Dat vereist uiteraard een voorafgaande analyse van de installaties door een 
gespecialiseerd bedrijf.

T Wie onderhoudt?

Afhankelijk van het gebruik van de laadpalen kunnen bedrijven hun installatie het best jaarlijks 
laten onderhouden. Een eenvoudige check-up volstaat om na te gaan of het systeem goed werkt 
en of er geen onderdelen beschadigd zijn. Bij ENGIE kunt u zo’n onderhoudscontract afsluiten.

“Het moment 
van de elektrische 
wagens is 
aangebroken, het is 
dan ook hoog tijd” 
Carlos Ghosn, CEO van Renault-Nissan-Mitsubishi



Wagens en laadpalen:  
op ons kunt u rekenen!
Wilt u uw werknemers elektrische 
bedrijfsvoertuigen aanbieden en 
laadpalen installeren?

ENGIE Electrabel en ENGIE Cofely 
helpen u in vijf stappen:

J Bepaling van uw behoeften

J Diagnose van uw elektrische 
installaties

J Keuze van het beste voertuig en 
de beste laadpaal

J uitwerking van een persoonlijk 
aanbod

J Installatie en onderhoud van de 
laadpalen

Contacteer ons!

swift is gevestigd in de prachtige groene gemeente terhulpen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de beveiliging 
van bankbetalingen en was altijd al een pionier op het vlak van groene mobiliteit. Het wagenpark van swift 
telt al 25 elektrische en 33 hybride wagens. Er werden 40 laadpalen geïnstalleerd op de bedrijfssite.

40 ENGIE Electrabel-laadpalen bij swift

In 2014 deed de eerste elektrische wagen zijn intrede bij Swift. Twee keer per jaar wordt er een 
‘Mobility Week’ georganiseerd. Tijdens een van deze weken werden BMW’s i3 voorgesteld aan 
de werknemers. Zij konden deze wagens ook uittesten en velen waren meteen verkocht. Het 
model kende zo’n succes dat de bedrijfsvloot van swift momenteel 21 BMW’s i3, twee tesla’s 
en twee bestelwagens telt! En die wagens moeten natuurlijk opgeladen worden ...

slim opladen

ENGIE Electrabel zorgde voor de slimme laadoplossing. ENGIE Cofely zorgde voor de installatie 
van zo’n 40 laadpalen op de site en een twintigtal palen bij de werknemers thuis. Daarnaast 
moest ook rekening worden gehouden met de pieken in het elektriciteitsverbruik wanneer de 
wagens worden opgeladen en moest het algemene verbruik geoptimaliseerd worden.

“De keuze voor interactieve en slimme laadpalen was snel gemaakt”, vertelt Saïd Nouri, Product 
Manager Duurzame mobiliteit bij ENGIE Electrabel. “Via een algoritme kunnen we het laadver-
mogen van de palen in real time aanpassen aan het algemene verbruik en de elektriciteitsbe-
hoefte op de volledige site. Het verbruik wordt dan ook voortdurend gemeten. Wanneer we aan 
het toegelaten maximum per elektrische installatie komen, wordt het opladen van de wagens 
automatisch vertraagd en omgekeerd.”

Eén paal, twee tot drie voertuigen opgeladen per dag

Elke laadpaal op de Swift-site kan twee tot drie voertuigen per dag opladen. Wanneer een 
werknemer aankomt bij de laadpaal worden hem twee vragen gesteld:

> Om hoe laat wilt u de site verlaten?

> Hoeveel kilometer autonomie wilt u indien uw voertuig niet voor 100% moet worden 
opgeladen?

Zo kunnen we het laadproces van alle voertuigen optimaliseren. De gebruiker ontvangt boven-
dien een melding via sms of mail zodra zijn voertuig opgeladen is en kan een andere wagen 
komen opladen.

In 2017 moet Swift de helft van zijn wagenpark van 975 bedrijfswagens vervangen. “Ik ver-
wacht een echte stormloop op elektrische en hybride wagens”, aldus Caroline Ceustermans, 
Fleet Manager bij Swift. “Ik hoop op een honderdtal extra. Want die weg moeten we echt inslaan 
om onze planeet te redden.”
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Caroline Ceustermans, fleet Manager Swift

http://bit.ly/2ewycjx
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Hoeveel kost een laadpaal eigenlijk?

HOOfDstUk

Ko

2 €/100 km
d.w.z. 1/3 van de prijs 
van diesel of benzine.

Laadpalen Installatie Oplaadkost

Laadpaal thuis

ongev. 350 €
+ keuring van 
de installatie: 
ongeveer 150 €

Cijfers op 15 september 2016

Elektrische wagen = 
gemiddeld jaarlijks energie- 

verbruik van een gezin:

4 000 kWh

Jaarlijks 
elektriciteitsverbruik

Niet alle laadpalen hebben dezelfde functionaliteiten. En niet alle laadpalen vereisen 
hetzelfde type installatie. Daarom zijn de prijzen ook zo verschillend. Met deze 

infografiek willen we u toch een mooi overzicht geven van het gemiddelde budget 
dat u nodig hebt voor uw toekomstige installatie.

Laadpaal

ongev. 4 000 tot 5 000 €
Opgelet: de prijs kan sterk 
variëren naargelang van de 
installatievereisten. Een offerte 
vragen is dus noodzakelijk.

Niet-communicerende 
laadpaal

vanaf 500 €

Communicerende 
laadpaal

vanaf 800 €

Mobiele kabel
(Nexxtender Mobile)

690 €
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Een laadpaal en elektrische wagen leasen

Werknemers met een elektrisch voertuig beschikken niet over een tankkaart. 
En wanneer ze hun wagen dus thuis opladen, betalen ze zelf de elektriciteit. 
Om dat probleem te verhelpen, lanceerden ALD Automotive en ENGIE Elec-
trabel samen de leasingoplossing aLD electricplus. 

Hoe werkt het precies?

> De elektrische installatie bij de bestuurder thuis wordt geanalyseerd om te 
bepalen welk type laadpaal mogelijk is.

> Zodra de laadpaal geplaatst is, worden alle gegevens over het verbruik 
voor het opladen van de wagen gemeten en overgemaakt aan ALD, dat de 
bestuurder zal vergoeden.

> Vervolgens worden de kosten gefactureerd aan de werkgever in het kader 
van de leasing van het elektrische voertuig.

Een transparante, praktische en comfortabele oplossing! 

Dit type leasing is eveneens mogelijk indien u kiest voor een mobiele laadop-
lossing [zie Hoofdstuk 2].

Veel bedrijven kiezen er vandaag voor om hun elektrische bedrijfsvoertuigen en de 
laadpaal bij de werknemers thuis te leasen.

Smart e-Drive

http://www.aldautomotive.be/nl/mobiliteit/elektrische-voertuigen/ald-electricplu


Kiezen en opladen van uw elektrische wagen 
21

Thuis
Particulieren kunnen voortaan naast de basisversie (enkel om op te laden) ook 
kiezen voor nog uitgebreidere oplossingen, naargelang van hun behoeften.

•	Badge: Uw laadpaal staat buiten, bijvoorbeeld onder uw carport? Dan kunt u 
niet alleen kiezen voor een speciaal voetstuk, maar ook voor een badgesys-
teem. Enkel wie een badge heeft, kan de laadpaal gebruiken. Zo kan uw buur-
man zijn wagen niet op uw kosten komen opladen ...

•	Betaling: U wilt uw laadpaal buiten toch door iedereen laten gebruiken? Dan 
kunt u ook zelf de prijs bepalen. Bij sommige palen is het immers mogelijk om 
zelf een prijs te kiezen en er zijn exemplaren die steeds meer geavanceerde 
betaalmogelijkheden bieden.

•	Communicatie: Is een interactieve laadpaal iets voor u? Via uw smartphone of 
pc kunt u de paal bedienen vanop afstand en bijvoorbeeld aangeven wanneer 
het opladen mag beginnen. Zeer handig als u met een nachttarief werkt of u 
uw wagen wilt opladen wanneer er geen andere zware elektrische toestellen 
worden gebruikt in huis. De communicatie werkt bovendien in twee richtin-
gen: de laadpaal meldt met een sms of e-mail wanneer uw wagen opgeladen 
is.

•	Beheer: Dankzij de communicerende laadpalen hebt u ook een duidelijk over-
zicht van uw elektriciteitsverbruik. sommige laadpalen genereren zelfs auto-
matisch onkostennota’s, bijvoorbeeld voor uw werkgever of voor uw boek-
houding indien u zelfstandige bent. Verandert de elektriciteitsprijs? U hoeft 
alleen de prijs van het opladen te veranderen op het scherm.

Laadpalen, veel meer 
dan opladen alleen

HOOfDstUk

Kp

Laadpalen laden uw wagen sneller op en zijn veiliger.  
Dat las u eerder al. Maar wist u dat ze daarnaast nog veel meer te 

bieden hebben?
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Pamela Fletcher, Executive Chief Engineer 
of Electric Vehicles General Motors

Op het werk
Laadpalen op het werk zijn uiteraard uitgerust met dezelfde 
diensten als die voor particulieren. Toch krijgen ze in bedrijven 
een extra dimensie.

•	Badge: Hiermee kunnen fleetverantwoordelijken het ver-
bruik en de oplaadgewoontes van de werknemers opvolgen.

•	Beheer: Voor bedrijven is het belangrijk dat ze een duidelijk 
zicht hebben op het verbruik. Sommige laadpalen maken ook 
een onderscheid in het verbruik naargelang van de badge, 
het bedrijf of de leasingmaatschappij. De palen kunnen 
voortaan ook gekoppeld worden aan software voor op-
laad- en gebouwenbeheer. Dat is nuttig wanneer u uw elek-
triciteitsverbruik wilt spreiden over de dag. Zo vermijdt u 
bijvoorbeeld dat er wagens op de parking worden opgeladen 
terwijl de keuken begint met het bereiden van de maaltijden. 
De software houdt ook rekening met de gewoonten van uw 
werknemers. Collega’s die de hele dag op kantoor blijven, 
hoeven bijvoorbeeld niet als eerste hun wagen op te laden.

•	Betaling: Bedrijven die investeerden in laadpalen kunnen ze 
– meer nog dan particulieren – openbaar maken zodat ook 
andere eigenaars van een elektrisch voertuig ervan kunnen 
profiteren. U bepaalt zelf de prijs voor het opladen en de be-
taalmogelijkheden.

•	Persoonlijke	aanpassing: Bij de meeste installatiebedrijven 
voor laadpalen kunt u ook voor persoonlijke aanpassingen 
kiezen. Zo kan uw logo bijvoorbeeld worden weergegeven 
op het scherm of kunt u kiezen voor een openbare paal in de 
kleuren van uw bedrijf.

De voordelen van de ENGIE Electrabel-laadpalen
Bij ENGIE Electrabel kunt u voortaan terecht voor de aankoop van 
Nexxtender-oplaadpalen. Maar welke voordelen hebben deze pa-
len? Wij sommen er vier voor u op:

1. Modulesysteem: uw behoeften evolueren en dus moet ook de laad-
paal mee veranderen. Meer diensten nodig? alleen het voorste deel 
van de paal wordt aangepast zodat u niet de volledige paal moet 
vervangen.

2. Load control: u kunt het vermogen van de laadpaal vanop afstand 
regelen (6, 20 of 30 ampère). Bovendien kunt u de paal combineren 
met een gebouwenbeheersysteem. Dat is uiteraard interessant om-
dat u de wagens zo op het best mogelijke moment kunt opladen. Bij-
voorbeeld wanneer uw zonnepanelen te veel stroom produceren ...

3. Interactiviteit: u kunt zelf informatie invoeren via het aanraak-
scherm en zo bijvoorbeeld het oplaadtarief bepalen.

4. Contactloos betalen: De Nexxtender-laadpalen van ENGIE Electra-
bel beschikken over een betaalsysteem dat rechtstreeks verbonden 
is met Bancontact. Het enige wat u moet doen, is de Bancontact-app 
downloaden op uw smartphone en de QR-code van de paal scannen 
om te betalen.

5. Made in Belgium!  De laadpalen werden in ons land ontwikkeld en 
geproduceerd door het bedrijf powerdale uit Sint-Genesius-Rode.

“Rijden met een elektrische 
wagen is de ultieme luxe” 

Tesla

De markt van de oplaadpalen groeit even snel als die van de 
elektrische voertuigen. Hoe groter het gamma elektrische wa-
gens, hoe talrijker het aantal oplaadpunten. Ook het design, 
het vermogen en de prijs evolueren voortdurend. En die evo-
lutie is altijd positief! Wilt u een elektrische wagen kopen? Of 
een elektrisch wagenpark uitbouwen? Kies dan voor een kwa-
liteitsvolle laadoplossing, aangepast aan uw behoeften en doe 
een beroep op een betrouwbare partner.
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Samen realiseren we uw project 
rond elektrische mobiliteit
Uw elektrische voertuigen 
opladen? Geen enkel 
probleem meer dankzij onze 
snelle en veilige oplossingen 
die u vanop afstand kunt 
beheren! 

Thuis of op het werk? 
Wij bieden u een 
oplossing op maat.

Interesse?
Surf naar onze webpagina 
over elektrische mobiliteit!

www.engie-electrabel.be/
duurzamemobiliteit

http://bit.ly/2fgKFKf

