
making the switch to EV



making the switch to EV

electrified by



electrified by

nu elektrisch rijden

De one-stop-shop aanpak om 

electrisch rijden te integreren in 

uw mobiliteitsstrategie



Bedrijfssessies Groene Vloot
agenda
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wie zijn wij?

Voorstelling van de 

initiatiefnemers van het project

one stop solution

Wat is het project

One-Stop-Shop 

Groene Vloot?
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context

Hoe past elektrisch rijden

in de huidige en toekomstige

context?

klaar voor EV

De voordelen van elektrisch

rijden vanuit een TCO 

benadering

of toch niet?

De laatste twijfels en

hindernissen
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en hoe dan?

Infrastructuur speelt een

doorslaggevende rol. Hoe 

pakken we dat aan?

conclusies

START met de overstap naar

elektrisch rijden



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

Basisberekening 1.250 € 2.250 €

Detailberekening 2.250 € 3.750 €



electrified by

nu elektrisch rijden

Wim Halsberghe

Fleet360



what you do today 

can improve all 

your 

tomorrows!
Ralph Marston, motivator

22,5 l/100Km

516 g/km



Klaar voor de toekomst ...

“ My participation in the nexxworks Innovation Tour really confronted me with the 

ever increasing speed of change. I loved the “fail fast and start over” mentality of the 

start-ups we visited over there and I took back their pioneering and passionate spirit 

with me to my company. It has been a great help to help us innovate in our industry, 

which is quite a traditional one.”

Joost Callens

CEO



Artificial Intelligence

Internet of Things

Networked Logic

Augmented and 

Virtual Reality

Quantum computing

TECHNOLOGIE VAN MORGEN



A

C

E

S

utonomous

onnected

lectrified

hared



Meh.

Diesel vs Benzine

[informal]
Expressing a lack of interest or enthusiasm.



maar niet zonder gevolg...



Text here any colour based on image







Verminder uw

CO2-voetafdruk

Verminder uw

TCO

Verbeter uw

imago

Maatschappelijk

verwacht

act now

waarom naar een elektrisch wagenpark?



U bent er klaar voor



Ja, maar ...



01

Is elektrisch rijden écht

de toekomst?

Vandaag investeren
Als ik nu investeer in elektrische

wagens, neem ik dan de juiste

beslissing?



02

Batterijen zijn duur en

ook vervuilend?

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

de ontginning van zeldzame

grondstoffen.



03

Is er voldoende elektriciteit?

Allemaal elektrisch!
Is er voldoende energie voorradig en kan

ons netwerk dit aan



04

Is er voldoende

laadinfrastructuur?

Altijd en overal laden
Want je wil ook met de wagen

op vakantie...



01

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) 

+ Opzet v.d. aansturing

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
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Zijn batterijen duur?

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

vervuilend?



2 I Zijn batterijen duur en
vervuilend? We zijn er nog
niet…

▪ De productie van BEV’s kent in verhouding 
tot ICEV’s een hoger energie-intensief 
process.

▪ De impact hiervan varieert sterk door 
batterij-grootte, samenstelling en de  
energie-mix bij productie

▪ De samenstelling van de battery packs 
berust nog op een mix van meer- of minder 
duurzame grondstoffen

▪ Meer weten?

EEA Report No13/2018: Electric Vehicles from life cycle and 

circular economy perspectives.



18 Februari 2019
“UMICORE partners with Formula E in battery recycling program” 

page

034



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)

▪ Productie en gebruik EVs benaderen van 
uit een lifecycle perspectief

page

035



03

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



3 I is er voldoende electriciteit? 

Voorwaarde: herniewbaar en schaalbare productie

Biofuels Hydropower Geothermal Wind Solar

7 TW 7 TW

44 TW

72 TW

Actual energy 

production

15 TW







85.000 

TW

Zon is de toekomst!

Rendement speelt geen rol meer.

Met 1% hebben we slechts 2% rendement

nodig voor de huidige energieproductie / 

behoefte

Solar – 85.000 TW



“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



Welke energiebronnen
Verdeling productietechnologie België 2017
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29,6

49,9

7,7

3,6

7,6
Fossiele brandstof
Voorziet nog 30% in de totale energie-

productie

Nucleaire productie
Telt nog steeds voor 50% van de 

productie en vormt dus een problem 

bij omschakeling. 

Wind en Biomassa
Tellen voor 15% van de alternatieve 

productie-technologie.

Zonneënergie slechts 3,6%

Andere
Zoals Hydro, pumped hydro en

zonneënergie (3,6%) zijn nog marginaal

Nota: De energy mix is evenzeer relevant voor FCEV’s

(Brandstofcel, Hydrogen)



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

laadinfrastructuur?

Altijd en overal laden
Want je wil ook met de wagen

op vakantie...



Is er voldoende laadinfrastructuur?
EV hot spots

page
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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

2

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, 
platvormintegraties & routeplanning



U bent er dus klaar voor?

Anders rijden

Steeds hogere convenience

Steeds groeiend ecosysteem



Eh...?



Hoeveel kost dat?





Klopt dat?

Ja, enkele bedenkingen

Brandstof
Eur /100km 

VAB

Tarieven in 

Euro / kWh

Verbruik in 

kWh / 

100km

Verbruik in 

liter of kg

Elektrisch op werk 2.00 0,14 14

Elektrisch thuis nacht 3.40 0,20 17

CNG 4,70 0,09 54 4,8

Elektrisch gemiddeld 5.00 0,24 21

Elektrisch laadpaal 6.30 0,35 18

Benzine max. korting 6,70 0,14 49 5,4

Diesel max. korting 6,90 0,14 51 5,1

Elektrisch snelladen 11.70 0,70 17

Verbruikscijfers ?

100% CNG

CO2 CNG (-10%)

Bevestiging: 

combinatie laden op 

het werk en thuis ook

economisch optimaal

Slechts 1 laad-optie



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 benadering 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 €



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%



Hoe starten?
VOKA – OneStopShop Groene Bedrijfsvloot



De juiste
keuze maken

page
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Hoe pak ik dit

aan?

infrastructuur

Welke EV 

kiezen?

Platform

Aanbod

TCO 

IMPACT

Financiering, 

diensten

infrastructuur

Kost laden

Taxatie

Welke steun

van de overheid

Tussenkomst

Infrastructuur

Bedrijf vs Particulier

Mobiliteitsbudget



Act Now
Hoe starten?

▪ Stel een core team samen

▪ Zoek interne sponsors

▪ Breng het potentieel in kaart

▪ Breng de kost impact in kaart

▪ Breng de "JA MAAR's" in kaart

▪ Definieer de doelstellingen

▪ Maak een road map met zeker volgende
elementen:

▪ Test, voel, ervaar
▪ Zoek ambassadeurs, deel positieve

ervaringen
▪ Zoek partners – warm water bestaat al!
▪ Denk ruimer dan EV – ook andere mobiliteit
▪ Wat mag impact op TCO voor bedrijf zijn
▪ Maak het aantrekkelijk
▪ Car policy page

061



Mobiliteit
profiel

Business case
TCO inclusief 

tax effecten

Infrastructuur



Project-aanpak
en doorlooptijden
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w2 w4 w6 w8 w10 w12 w14 w16 w18 w20 w22 w24

1.1 – Data vloot

1.2 – Analyse TCO as-is

1. Vloot analyse

2.1 – Vloot + Enquête

2.2 – Live profile (Co-Pilot)

2 - Profiel

3 - Infrastructuur

3.1 – Gegevens profiel

3.2 – Gegevens bedrijf (site)

3.3 – Analyse Infrastructuur

2.2 – Analyse profiel



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



Groene Bedrijfsvloot
Dit moet je onthouden



21% 60%20%

duurzame

oplossingen

lifecycle 

benadering

TCO 

aanpak

bedrijfswagens renewable besparing



55%
Potentieel
nu omzetbaar naar EV



Key takeaway

Overschakelen naar een elektrische vloot is één van de eenvoudigste manieren 

voor bedrijven om de CO2 uitstoot te verlagen en vraagt niet om een heel 

drastische wijziging in strategie. De implementatie van EV en infrastructuur vraagt 

wel om een doordachte aanpak op basis van gebruik, milieu, kosten, evoluties en 

energie-aspecten. Nu starten geeft het bedrijf een voorsprong binnen een brede 

context.  



now is the time
for fleet electrification 



electrified by

nu elektrisch rijden

William Stinissen

Volta



Reclame ☺

www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/meer/laden

http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/
http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/meer/laden


Gratis E-learning 
Laadinfrastructuur

https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/opleiding-
competentiebeleid/opleidingen/volta-e-learning/e-
learning-laadinfrastructuur

https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/opleiding-competentiebeleid/opleidingen/volta-e-learning/e-learning-laadinfrastructuur


Je steekt gewoon de stekker in!

file:///C:/WilliamC/Volta/E-Mobility/VOLTA_ELEKTRISCH_RIJDEN v6 high res.mp4


Inhoudstafel

Hoever 

geraak ik?

Hoe lang duurt 

het laden?

Wat kost 

een rit?



Inhoudstafel

Hoever geraak ik?



150 km

Genormaliseerd rijbereik

NEDC New European Driving Cycle



Bijkomende invloed: buitentemperatuur

• NEDC ≈ 20°C

• Bij -7°C verbruik +20% zonder verwarming
+40% met verwarming

• Bij 35°C verbruik +25% met airco

Rijstijl NEDC-rijbereik delen door

Zeer zuinig 1,20

Gemiddeld 1,42

Vlot 1,50

Sportief 1,75

Invloed van de rijstijl op het verbruik

Werkelijk rijbereik



106 km

Rijbereik bij gemiddelde rijstijl en 20° C

NEDC New European Driving Cycle



Inhoudstafel

Hoe lang duurt het 

laden?



16 kWh

Batterijcapaciteit



13

Verbruik

verbruik / 100 km bij gemiddelde rijstijl en 20° C



Duur (uur) = energie (kWh) / vermogen (kW) / rendement

/ 90% = 2 u 15 min20 kWh / 10 kW

BMS = Batterij Management Systeem

Hoe lang duurt het laden?



Batterijlader = omvormer + BMS

Laadproces Li-ion batterij



• Laad- / ontlaadsnelheid bij constante stroom I

1C = capaciteit (Ah) / 1h

• vb.: batterij 50 Ah

0,5 C = 25 A

1 C = 50 A

2 C =100 A

~  25 kWh bij 500 V

| 0,5 E =12,5kW

| 1 E =25 kW

| 2 E =50 kW ≈ max. laadsnelheid

Laadsnelheid vs. capaciteit

• Laad- / ontlaadsnelheid bij constant vermogen P

1E = capaciteit (kWh) / 1h



Batterijlader = omvormer + stroombron & spanningsbron

Hoe lang duurt het laden?



Aansluiting op
elektriciteitsnet

AC / DC

omvormer

• 1-fasig (230 V)

• 3-fasig (230 V of 400 V)

• 3-fasig laden: altijd 400 V

• 1-fasig laden aan 3-fasig laadpunt: max. vermogen 3x kleiner

• EV: … 500 V …

Batterij

Elektriciteit:

AC / DC



Plaats batterijlader

MODE 2 & 3 MODE 4

Batterijlader

B
a

tt
e

ri
jla

d
e

r

AC DC



Batterijlader

Kenmerken van EV i.v.m. laden:

Vermogen?
• AC 1-fasig

• AC 3-fasig: niet altijd mogelijk, soms als optie

• DC: niet altijd mogelijk, soms als optie

Stopcontact?



Hoe lang duurt het laden?



1 Laadsnelheid bij verbruik 17 kWh/100 km en rendement 90%

Vermogen kW

Stroom

A

1 fase

230 V

3 fasen

400 V

16 3,7 11

32 7,4 22

63 43

Laadsnelheid1 km / h

1 fase

230 V

3 fasen

400 V

19 58

39 117

230

Mode 3

laden via laadpunt

MODE 3

Batterijlader
AC



Mode 2

laden via stopcontact

Laadkabel met 
“bakje” (ICCB)

ICCB = In Cable Control Box

“gewoon” 
stopcontact:

max. 10A

=> 2,3 kW (≈ 12 km / h)
laadsnelheid bij verbruik 17 kWh/100 km 

en rendement 90%



Mode 4

laden via laadpunt

1ste generatie:

50 kW (500 V,100 A)

Tesla:

126 kW (360 V,350 A)

Nieuwste generatie:

350 kW (1000 V,350 A)

Soms ook Mode 3:

43 kW (400 V,63 A, 3-fasig)

B
a
tt

e
ri
jla

d
e
r

DC



Belgisch snellaadnetwerk

Oktober 2017

40 km



Standaardaansluiting huis: 1-fasig, 230 V, 40A => 9,2 kW

Hoe lang duurt het laden?



Op 
vakantie

▪ Rusten om de 2h => gewenst rijbereik 200 km

▪ Verbruik?  

▪ 20 kWh/100 km (vooral autosnelweg)

▪ => verbruik voor 200 km = 40 kWh

▪ Batterij

▪ bijladen als nog 10% reserve 

▪ bijladen in 30 min => tot 80% 

▪ => batterij 57 kWh

▪ Laadvermogen

▪ 40 kWh bijladen in 30 min

▪ rendement 90%

▪ => vermogen = 40 kWh / (0,5 h * 90%) = 89 kW



Laadsnelheid km/h

3-fasig 1-fasig

58 19

29 10

26 9

3-fasig

Beschikbaar vermogen 100 kW   

Laadpalen – vermogen 11 kW

Aantal (max. vermogen) 9

Aantal 18

- gemiddeld vermogen 5,6 kW

- 2 wagens met voorrang (11 KW)

=> gemiddeld vermogen rest 4,9 kW

Bedrijfsparking



Thuisladen: monofasige aansluiting

Aansluiting

monofasig 230 V

Vermogen

laadpunt [kW]

Extra afstand per uur 

laden [km]

Laadduur om extra 

100 km te rijden 

[uur]

Indicatief 

budget [EUR]

40 A 

9,2 kW
3,7 19,6 5,1 1.160 €

Veronderstelling budgetindicatie: standaard situatie



Thuisladen: monofasige naar driefasige aansluiting

Aansluiting

Laadvermogen

[kW]

Extra afstand 

per uur laden 

[km]

Laadduur om 

extra  100 km 

te rijden [uur]

Indicatief 

budget [EUR]
Voor Na

monofasig

230 V

driefasig

3N400 V

40 A 

9,2 kW

25 A 

17,3 kW
11 58,2 1,7 3.552 €

Veronderstelling budgetindicatie: grondwerken



Bedrijfsparking

Budgetindicatie is eerder een ondergrens: 

ALSB dicht bij verdeelbord laadpalen

Kabelgoot reeds bestaande

geen grondwerken verondersteld – laadpalen vb buitenkant aan gebouw 

Beschikbaar vermogen 

[kW]

Aantal 11 kW 

laadpalen

Extra afstand 

per uur laden 

[km]

Laadduur om extra 100 

km te rijden [UUR]

Indicatief 

budget

[EUR]

27,7 6 24 4,1 11313

5 29 3,4

4 37 2,7

3 49 2,0

2 58 1,7

1 58 1,7 2960



Tarieven & Abonnementen

▪ Meestal met abonnementen

▪ Toegang via  laadpas of smartphone

▪ Via portaal overzicht van de activiteit van alle laadpalen - ook die bij 
de medewerkers

▪ Verrekening van laadsessies door derden mogelijk

▪ Verrekening van laadsessies bij medewerkers thuis mogelijk



Inhoudstafel

Prijs van een rit?



Prijs laden

Locatie Prijs

€ / kWh

Prijs

€ / 100 km

thuis 0,27 5,1

op het werk … 0,16 … 3,0

publiek laadpunt … 0,30 … 5,7

snellaadstation … 0,60 … 11,3

Prijs elektriciteit in functie van locatie

• in € / kWh

• omgerekend naar  € / 100 km:

• gemiddeld verbruik van 17 kWh / 100 km

• rendement 90% 



Tarieven en Abonnementen



Kosten en milieu-impact over levensduur

Vergelijking conventionele vs. E-taxi

ICE = verbrandingsmotor

(Internal Combustion Engine)

Bron:

Bond Beter Leefmilieu

https://www.bondbeterleefmilieu.be/site

s/default/files/files/180522_e-

taxis_eindrapport_finaal_tml_v4.pdf 



Hartelijk dank voor uw aandacht!

vragen


