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nu elektrisch rijden

Bart Vanham

Fleet360

De one-stop-shop aanpak om 

electrisch rijden te integreren in 

uw mobiliteitsstrategie



what you do today 

can improve all 

your 

tomorrows!
Ralph Marston, motivator

22,5 l/100Km

516 g/km
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Verminder uw

CO2-voetafdruk

Verminder uw

TCO

Verbeter uw

imago

Maatschappelijk

verwacht

act now

waarom naar een elektrisch wagenpark?



Ja, maar ...
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Is elektrisch rijden écht

de toekomst?

Vandaag investeren
Als ik nu investeer in elektrische

wagens, neem ik dan de juiste

beslissing?



1 I is electrisch rijden écht de toekomst?
Nieuwe mobiliteit vraagt om ‘schone’ technologie
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Deelwagens en on-

demand-diensten leiden tot 

een verhoogd gebruik van 

meer dan 40%/dag ten 

opzichte van 5% privé

gebruik

Gedeelde data (-platform) en

flexibele energie-vorm (V2G)

Veiliger, betrouwbaarder, 

goedkoper en

eenvoudiger aansturing

bij onderhoud en ‘tanken’

Shared

Connected

Autonomous



1 I is electrisch rijden écht de toekomst
Regelgeving en ambities van de overheid
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118

2016 Actual
Average grams grams of CO2

95

2021 Target
Average grams grams of CO2

Wagens zijn verantwoordelijk voor

+/- 12% van de totale CO2 emissies

in de EU

• Lage Emissie Zones (LEZ)

• Incentivering

• Lagere belasting

• Europese regelgeving

• Investeringen infrastructuur



BMW i3s

Convenience - 280km

Tesla Model 3

Convenience - 498km

VW eGolf

Convenience - 300km

Jaguar iPace

Convenience - 482km

Renault Zoe

Convenience - 257km

Volvo XC40

Convenience - 495km

Nissan Leaf

Convenience - 378km

Opel Ampera

Convenience - 520km

Range source: NEDC - Standardised 

Nieuwe modellen

extended convenience



Regelgeving Vlaanderen
Belastingvoordelen voor EV

▪ Zero Emissie Premie (niet voor bedrijven)

▪ Fiscale aftrekbaarheid 120% (naar 100% in 2020)

▪ Fiscale aftrekbaarheid ICEV daalt mee (!)

▪ VAA: minimum CO2-coëfficient en absoluut minimum 
van 1.340

▪ BIV en Verkeersbelasting: vrijgesteld

▪ Elektriciteitsverbruik aftrekbaarheid 75%
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Zijn batterijen duur?

De productie van EV’s
is vandaag nog te duur en berust op 

de ontginning van zeldzame

grondstoffen. 



2 I Zijn batterijen duur? 
Ontwikkeling gaat verder

▪ De prijs van EV batterijen is met 80% 
gedaald tussen 2010 en 2018

▪ Prijzen worden verwacht verder te dalen 
onder het magische punt van 100 $ /kWh

▪ Er wordt volop geïnvesteerd in nieuwe 
batterij-technologie, laadtechnologie, en 
levenscyclus (vb. recyclage)
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18 Februari 2019
“UMICORE partners with Formula E in battery recycling program” 
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Is er voldoende elektriciteit?

Allemaal elektrisch!
Is er voldoende energie voorradig en kan

ons netwerk dit aan?



3 I is er voldoende elektriciteit? 

"There is no energy 

problem: use as much 

energy you want and 

enjoy life”

Mark Pecqeur, Automotive Research 

Developer - Thomas More



“Within 6 hours, deserts receive more 

energy from the sun than humankind 

consumes within a year”
The Solar Power Plant Noor, Morocco – Source: DESERTEC-Foundation



Alle wagens aan de 
stekker!

▪ Niet alle wagens

▪ Niet gelijktijdig

▪ Slim laden (spanning, prijs)

▪ Second grid (wagen naar net)

▪ Daling prijs zonne-energie

+ 15%
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Is er voldoende elektriciteit?

Slimmer omgaan met energie

hernieuwbare en schaalbare energieproductie

Wat meer visie en politieke moed mag.
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Is er voldoende

laadinfrastructuur?

Altijd en overal laden
Want je wil ook met de wagen

op vakantie...



Is er voldoende laadinfrastructuur?
EV hot spots
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Ranking gebaseerd op 2019 EV country readiness index by LeasePlan in 22 landen

Noorwegen
EV market share: 53%

Plugs per EV reg 2018: 0,45

België
EV market share: 2,4%

Plugs per EV reg 2018: 0,58

Nederland
EV market share: 5%

Plugs per EV reg 2018: 4,80

10
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1

▪ Gestage vooruitgang in 

EV maturiteit bij alle

markten

▪ Verschil in snelheid

door actie en keuze

beleidsmakers



Is er voldoende
laadinfrastructuur
Convenience 

▪ Office-laden

▪ Home-laden

▪ Snel-laden (Fastned, MEGA-E, 
Ultra-E, Ionity, ….)

▪ Planning van de verplaatsing

▪ Bewustwording van de verplaatsing

▪ Connected services & 
routeplanning



U bent er dus klaar voor?



Hoeveel kost dat?



Benzine / Diesel vs EV

▪ Gemiddeld brandstofverbruik 
voor nieuwe wagens in de EU 
▪ 5,6 l/100 km voor benzine

▪ 4,9 l/100 km voor diesel

▪ Energie densiteit van
▪ Benzine: 10 kWh/l

▪ Diesel 11 kWh/l

▪ Dit vertaalt zich in 
een energie verbruik van
▪ 56 kWh/100 km voor Benzine 

▪ 53,9 voor diesel (liter x kWh)

55 
kWh

energy use / 100km

18.6 
kWh

energy use / 100km

Average Petrol/Diesel Average EV Vehicle

Average saving

60%Gebaseerd op NEDC test cyclus

Zonder rekening te houden met de energie nodig voor het maken van 

benzine/brandstof of maken van elektriciteit



Belastingseffect

bestuurders om 

leaseprijs te subsidiëren

Belastingseffect voor 

bedrijf (CTX, SOC)

Leaseprijs inclusief

brandstof / elektriciteit

48m

25.000km

TCO Electric Vehicle Verschil VAA: kan de werknemer "investeren" als bruto eigen bijdrage om de leaseprjjs te 

"subsidiëren"

Een TCO aanpak dringt zich op

VW GOLF 1.5 TSI 96kW (113g)

Cataloguspriijs 27.953 €

Lease / maand 480,33 €

BTW (50%) 50,43 €

BIV 207 € / 48m 4,3 €

Verkeersbelasting 197 € / 12m 16,44 €

CO2-bijdrage (minimum) 26,97 €

Brandstof (5l * 1,40 €) 145,94 €

Fiscale aftrek 80% (29.58%) 34,22 €

Fiscale aftrek brandstof 75% (29,58%) 10,97 €

Maandelijkse TCO 769,41 €

VAA: 1.461,50 €

VW GOLF-e

Cataloguspriijs 39.250 €

Lease / maand 543,96 €

BTW (50%) 57,07 €

BIV 0 €

Verkeersbelasting 0 €

CO2-bijdrage (minimum) 26,97 €

Brandsof (0,25 € / kWh) 65,93 €

Fiscale aftrek 120% (29.58%) -37,13 €

Fiscale aftrek brandstof 75% (29,58%) 4,87 € 

Maandelijkse TCO 661,27 €

Laadinfra (1.500 €) 31,25 €

Totale TCO 692,52 €

VAA: 1.345,71 €



Hoe starten?
VOKA – OneStopShop Groene Bedrijfsvloot



Mobiliteit
profiel

Business case
TCO inclusief 

tax effecten

Infrastructuur



wie
zijn wij?
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Vlaamse Overheid
Vlaams kader- Clean Power for Transport 

Smart Hub Vlaams-Brabant
Cleantech netwerk Vlaams-Brabant. 

UCLL
Kenniscentrum - bevraging

VOKA
Ondersteuning van Vlaamse ondernemingen

VOLTA
Kenniscentrum laadinfrastructuur

Fleet360
Expert fleet



one-stop-shop 
groene bedrijfsvloot
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Tegemoetkoming bij installatie laadinfrastructuur

Informeren – beantwoorden van vragen

Advies op maat van de onderneming: Total Cost of 

Ownership, laadinfrastructuur, potentieel elektrificatie

Deelnameprijs < 50 wagens > 50 wagens

Gesubsidieerd 2.250 € 3.750 €



Project VOKA OneStopShop Groene vloot
Wat mag u verwachten
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DELIVERABLES

Uw vloot vandaag In kaart brengen huidige vloot en kosten inclusief fiscaliteit

Gebruikersprofielen In kaart brengen huidige mobiliteitsprofielen

EV gebruiker Profielen die in aanmerkingen voor elektrisch rijden

Infrastructuur Nodige aanpassingen infrastructuur en ingeschatte kosten

Advies Aanbevelingen voor implementatie en volgende stappen



electrified by

nu is de tijd om te starten

elektrisch rijden


