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INLEIDING
Duurzame mobiliteit is aan een opmars bezig in Vlaanderen, gestaag 

zien we namelijk de vloot van duurzame voertuigen toenemen (zowel 

voertuigen op elektriciteit, CNG en H2). Door het stijgende aantal 

elektrische wagens zullen er meer en meer oplaadpunten bij komen 

in de private, semipublieke en publieke ruimte. Om zoveel mogelijk 

synergie en analogie van de laadpunten in Vlaanderen in de hand te 

werken (in de publieke en semipublieke ruimte) werd er een ‘code 

publiek toegankelijk laden’ opgemaakt binnen EVORA.

Deze ‘Code publiek toegankelijk laden’ moet ervoor zorgen dat de 

laaddienstverlening van de e-rijders verbetert. Het komt er concreet op 

neer dat het voor de e-rijders moet leiden tot:

• Zekerheid om publiek toegankelijk te kunnen laden

• Uniformiteit rond publiek toegankelijk laden

• Duidelijkheid over publiek toegankelijk laden

• Transparantie rond publiek toegankelijk laden

Het is de bedoeling om de Code zo breed mogelijk te communiceren 

en te verspreiden, zowel naar bestaande als nieuwe intreders (cfr. 

e-rijders, publieke of private eigenaren van potentiële laadlocaties, 

autoconstructeurs, overheden, …).

De Code werd verder getoetst worden met meerdere deelnemers van 

EVORA en werd definitief goedgekeurd op de stuurgroep van maandag 

19 oktober 2015.

DEFINITIES VOOR PUBLIEK 
TOEGANKELIJK LADEN
In dit hoofdstuk worden een aantal belangrijke begrippen / definities in 

het kader van publiek toegankelijk laden besproken.

Publieke en semipublieke laadpalen

Een publieke laadpaal is een laadpaal die 24/7 toegankelijk is voor 

de e-rijder. Een semipublieke laadpaal is een laadpaal die beperkt 

toegankelijk is. Met andere woorden: “Publiek” is een vertaling van 

“Publiek toegankelijk” of “Openbaar toegankelijk” op openbaar domein. 

Voorbeeld: indien een slagboom ’s nachts de toegang blokkeert, mogen 

we niet spreken van een publieke laadpaal maar van een semipublieke 

laadpaal. Dit is een belangrijke vereiste aangezien de e-rijders rekenen 

op deze publieke laadpalen.

Type stekkers

Tot op heden hebben de autoconstructeurs twee systemen ontwikkeld 

om de batterijen van de elektrische wagens op te laden:

• AC-laden: laden op wisselstroom

• DC-laden: laden op gelijkstroom

Voor het AC-laden is sinds september 2012 in Vlaanderen een 

standaardvorm van het stopcontact vastgelegd, gebaseerd op de 

voorstellen van de werkgroep “Standaardisering” van de Europese 

Commissie. Dit stopcontact benoemen we als een “Type 2 stopcontact”, 

ook wel “Mennekes”-stopcontact genoemd (zie figuur 1).
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Bij het DC-laden zijn de standaarden nog aan het evolueren. Er zijn 

momenteel reeds twee typen beschikbaar, namelijk het CHAdeMO-

systeem (zie figuur 2) en het COMBO-systeem (zie figuur 3).

Het zijn momenteel voornamelijk de Japanse automerken die gebruik 

maken van het CHAdeMO-systeem terwijl de Duitse automerken eerder 

het COMBO-systeem toepassen.

Figuur 1 - Type 2 stekker “Mennekes”-stekker Figuur 3 - COMBO stekker

Figuur 2 - CHAdeMO stekker
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Laadpunten, laadstations, laadpalen en laadsites

In de statistieken van de beschikbare laadinfrastructuur worden 

verschillende terminologieën gebruikt:

• Laadsite: een verzameling van laadstations of laadpalen op één GPS-

locatie

• Laadstation of laadpaal: de fysieke hardware die één of meerdere 

laadpunten bevat

• Laadpunt: één identiek stopcontact of stekker die op een laadpaal 

is voorzien (en al dan niet simultaan kan worden gebruikt) en 

aangewend kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen

Laadsnelheid

Het is niet evident om een duidelijke definitie vast te leggen rond 

laadsnelheid van publieke en semipublieke laadpalen. Er zijn hier 

namelijk verschillende opties voor. Men kan spreken van de tijd die 

nodig is om te laden (vb. 80% laden in 1 uur) of men kan spreken van het 

vermogen dat er geladen kan worden. Deze begrippen zijn daarnaast 

ook afhankelijk van het type wagen. Vandaar dat het moeilijk is om een 

eenduidige definitie rond laadsnelheid vast te stellen.

Aangezien het voor de e-rijders toch noodzakelijk is om geïnformeerd te 

worden over de snelheid van het laden lijkt het de beste methode om te 

communiceren over het vermogen. Er kunnen hier dan ook symbolen 

aan gekoppeld worden. Als wijze van voorbeeld wordt hieronder een 

overzicht gegeven van de gebruikte waarden en symbolen in Nederland1:

Door deze terminologieën te gebruiken zijn we tevens gewapend 

naar de toekomst toe, mede als er nog snellere laadmogelijkheden 

geïntroduceerd worden.

1Bron: www.oplaadpalen.nl

• 2,3 kW tot 3,7 kW:

• 3,7 tot 20 kW:

• 20 tot 43 kW:

• 43 tot 50 kW:

De volgende terminologieën worden gekoppeld aan de 

snelheid van laden:

Definitie volgens 
laadvermogen

Voorbeelden 
laadvermogen in de 
praktijk

Normaal laden Tot 11 kW 3,7 kW (230 V @ 16A AC)

7,4 kW (230V @ 32A AC)

Versneld laden Tussen 11 en 42 kW 11 kW (400V @ 16A AC)

22 kW (400V @ 32A AC)

Snel laden Meer dan 42 kW 43 kW (400V @ 64A AC)

50 kW DC
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(Inter)operabiliteit

Een algemene definitie van interoperabiliteit is “Iedereen moet altijd 

overal kunnen laden.” Dit impliceert dat: 

• Toegang tot het laadpunt mogelijk is via minimaal één contractloze 

ad hoc betalingsmethode – conform een nieuwe concept richtlijn 

van de Europese Commissie

• Deze contractloze ad hoc betalingsmethode dient ongelimiteerd 

toegang te kunnen verschaffen voor iedere gebruiker (cfr. zowel 

personen binnen als buiten België en ook voor personen die geen 

smartphone of app hebben)

• Exploitanten hun netwerk eventueel kunnen open stellen aan 

derden, zodat de e-rijder met één contract en authenticatiemiddel 

op meerdere laadnetwerken kunnen laden, zich ervan bewust zijnde 

dat deze extra service een meer kost inhoudt

MINIMUMEISEN 
LAADDIENSTVERLENING
In dit hoofdstuk wordt aangegeven waaraan de laaddienstverlening 

minimaal zou moeten voldoen. Deze is opgebouwd volgens de 

volgorde waarop een e-rijder een laadpaal opzoekt.

Geografische indicatie en informatie

Er is nood aan een duidelijk overzicht van de publieke en semipublieke 

laadpalen in Vlaanderen / België. Het is vanuit het perspectief van de 

EV-rijder belangrijk om te weten waar de publieke en semipublieke 

laadpalen gelokaliseerd zijn. Een overzichtskaart van de publieke en 

semipublieke laadpalen zou minstens de volgende gegevens moeten 

bevatten:

• De geografische coördinaten van de laadpalen zelf

• De naam, de locatie en het adres (wanneer de laadpaal 

gelokaliseerd is in bijvoorbeeld een (semi)publieke parking, dan 

zou bij voorkeur de ingang van de parking moeten opgenomen 

zijn in het adres)

• Extra geografische detailgegevens (vb. de verdieping waar de 

laadpalen staan, in geval van een parkeergarage, …)

• Type stopcontact / stekker

• Vermogen (laadsnelheid)

• Realtime informatie over beschikbaarheid van de laadpalen:

• Vrij

• Bezet

• Buiten dienst

• Betaalmethoden:

• Overzicht van de pasjes waarmee men kan betalen aan 

de publieke en semipublieke laadpalen

• Overzicht van de ad hoc contractloze betaalmiddelen

• Foto’s

• Storingsnummer

• Eigenaar / uitbater

• Extra faciliteiten (vb. koffie/broodje, restaurant, toilet, WIFI, …)

• Reviews

Bij de opmaak van een kaart is het belangrijk om de gegevens ter 

beschikking te stellen als ‘open data’. Zodoende kunnen de gegevens 

als input gebruikt worden voor andere kaarten, GPS-systemen in 

elektrische wagens, applicaties op smartphones, …
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Fysieke toegankelijkheid

Een van de grootste frustraties vanuit het oogpunt van de e-rijders 

is dat ‘gewone’ wagens de parkeerplaatsen ter hoogte van laadpalen 

innemen. Voor het algemeen draagvlak van elektrische mobiliteit is 

het belangrijk om hierop te handhaven.

Het is in dit kader belangrijk om te verwijzen naar de wegcode, meer 

bepaald naar artikel 70.2.1 3° h. In dit betreffende artikel wordt 

verwezen naar de verkeersborden die aanduiden dat het parkeren is 

voorbehouden voor elektrische voertuigen (zie figuur 4).

Informatie ter plaatse

De informatie ter plaatse zou zodanig moeten zijn dat voor de 

e-rijders de laadpalen en de bijhorende parkeerplaatsen onmiddellijk 

herkenbaar zijn.

De aanduiding van de parkeervakken dient bij voorkeur in een 

groene kleur gemarkeerd te worden. Het is niet noodzakelijk om 

het volledige vak groen in te kleuren, een groene randlijn is reeds 

voldoende. Aanvullend kan men eventueel het logo voor het opladen 

van elektrische voertuigen toevoegen in het parkeervak, in een witte 

of groene kleur. Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is te zien 

op figuur 5.

De volgende informatie zou minimaal aanwezig moeten zijn op de 

laadpalen zelf:

• Hoe de laadpaal te activeren: bijvoorbeeld welke volgorde voor de 

laadpas, welke smartphone applicatie om te laden, welke ad hoc 

betalingsmethode

• Storingsnummer

Laadpalen dienen bij voorkeur 24/7 toegankelijk te zijn, zonder extra 

barrières zoals slagbomen of poorten. Indien bepaalde openingstijden 

van toepassing zijn, dient dit ook via de geografische indicatie vermeld 

te worden.

Handhaving

Indien een parkeerplaats ter hoogte van het laadpunt inderdaad bezet 

is, is het ook van belang dat er actieve handhaving plaats vindt. Voor 

niet aangesloten elektrische voertuigen en conventionele voertuigen 

die de parkeerplaats bezetten dienen maatregelen genomen worden 

die beschikbaarheid van het laadpunt garanderen. Voorbeelden 

kunnen zijn boetes of een wegsleepregeling.

Figuur 4 - verkeersborden ‘parkeren voorbehouden voor elektrische voertuigen’

(bron: wegcode, artikel 70.2.1 3° h)

Figuur 5 - voorbeeld aanduiding parkeervak elektrisch voertuig 
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Het is belangrijk aan te geven dat dit storingsnummer 24/7 bereikbaar 

moet zijn (indien de laadpaal 24/7 toegankelijk is). De e-rijders zijn 

namelijk afhankelijk van de werking van de laadpalen, bij eventueel 

defect dient er dan ook zo spoedig mogelijk ingegrepen te worden.

Betaling en activatie

Zoals reeds aangehaald in het deel ‘(inter)operabiliteit’ dient er 

minstens 1 contractloze ad hoc betaalmethode beschikbaar te zijn 

aan laadpalen. Op deze manier kunnen de EV-rijders altijd eenvoudig 

betalen zonder ingewikkelde en tijdrovende registraties, vervolgens 

wordt op deze manier de laadpaal geactiveerd.

Het laden zelf

In het kader van transparantie naar de e-rijders is het best om 

standaard uit te gaan van het maximale beschikbare vermogen aan 

de laadpalen. Het geadviseerde maximale beschikbare vermogen 

is 22kW per laadpunt. Indien hiervan afgeweken wordt dient dit 

gecommuniceerd te worden naar de e-rijders. Deze communicatie is 

zeer belangrijk aangezien de EV-rijders zich hierop baseren om in te 

schatten tegen wanneer de wagen opnieuw opgeladen is.

De beschikbaarheid van de laadpaal zou bij voorkeur zo hoog mogelijk 

moeten zijn, zodanig dat er voldoende betrouwbaarheid ontstaat. De 

e-rijders rekenen namelijk op de laadpunten.

Het valt aan te bevelen dat de stroom die gebruikt wordt aan de 

laadpalen zogenaamd ‘groen’ zou moeten zijn. Dit past namelijk in het 

concept van de duurzaamheid van elektrische mobiliteit.

EVORA PARTNERS
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