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1. Verschillende types elektrische wagens

Er bestaan verschillende types elektrische wagens. De

elektrische wagens die ondersteuning bieden aan een

verbrandingsmotor worden hybride wagens genoemd. Sommige

elektrische modellen kunnen ondersteund worden door een

zogenaamde range extender, maar stoten dan nog steeds

schadelijke gassen uit.

BEVBEVBEVBEV

Volledig elektrische voertuigen ofwel Battery Electric Vehicles

(BEV).

REXREXREXREX

Voertuigen met een elektrische aandrijving en een (kleine)

verbrandingsmotor die de batterij oplaadt, ofwel Range

Extended Vehicles (REX).

HEVHEVHEVHEV

Hybrid Electric Vehicles (PHEV & HEV) met zowel een elektro- als

verbrandingsmotor. De plug-in hybrides verschillend van

conventionele hybrides aangezien ze ook extern opgeladen

kunnen worden door middel van een laadstekker.

Conventionele hybrides hebben een zeer beperkt elektrisch

rijbereik en kunnen opladen door de remenergie te recupereren

in de batterij.

Batterij elektrische 
wagen [BEV]

Bijvoorbeeld:

Nissan Leaf

Renault Zoë

Tesla Model S, X & 3

Hyundai Ioniq EV

Elektrische wagen 
met range extender 

[REX]

Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:

BMW i3

Plug-in hybride 
wagen [PHEV]

Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:

Volvo V60

Mitsubishi Outlander

Volkswagen Golf GTE

BMW 225xe

Hybride wagen 
zonder stekker 

[HEV]

Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:

Toyota Auris
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2. Elektrisch laden

4

De accu van een elektrische wagen wordt via een laadpaal opgeladen (althans voorlopig, in

de toekomst verwachten we dat de voertuigen ook via inductie opgeladen kunnen

worden). Er zijn diverse soorten laadpalen met verschillende eigenschappen. Zo hebben

oplaadpunten verschillende laadvermogens en zijn er diverse soorten stekkers. Hoe snel een

elektrische wagen weer opgeladen is, hangt af van verscheidene factoren, waaronder de

gebruikte laadpaal, maar ook de accu en de oplader in de wagen spelen een grote invloed

op de laadsnelheid. Dit maakt dat er 4 laadbehoeften zijn voor de e-rijder:

THUISLADEN

De meeste elektrische wagens zijn

aan een normaal stopcontact op te

laden, maar dan heb je wel geduld

nodig. De beste optie is vaak om bij

jouw thuis een laadpaal te laten

installeren, zodat je altijd met een

volledig opgeladen batterij kunt

vertrekken. In het kader van de

veiligheid wordt afgeraden om

structureel aan een normaal

stopcontact op te laden.

OPLADEN OP HET WERK

Een variant op het thuisladen is

het laden op het werk. De locatie

verschilt, maar het principe is

hetzelfde: veel pendelaars

verblijven een aanzienlijk deel van

de dag op het werk waardoor de

wagen voldoende tijd heeft om bij-

of volgeladen te worden.

OPLADEN OP LOCATIE

Opladen op locatie of publiek laden

kan bij oplaadpunten die in België

inmiddels op zeer veel locaties

beschikbaar zijn. Je vindt ze terug

in de nabijheid van VAC’s,

ziekenhuizen, winkelcentra,

bedrijventerreinen, langsheen

(carpool)parkings van

autosnelwegen, etc.

SNELLADEN

Om grote afstanden te

overbruggen kunnen bijna alle

elektrische wagens snelladen.

Snellaadlocaties bevinden zich

veelal langs autosnelwegen en

ringwegen van steden. Snelladen

betekent dat de batterij voor 80%

wordt opgeladen in een half uur

tijd of minder. Het is vooral

bedoeld om onderweg in korte tijd

veel actieradius toe te voegen.

1 2 3
TIP #1: Laad de wagen steeds op na gebruik, zo vertrek je ‘s anderendaags steeds met een volle batterij.  TIP #1: Laad de wagen steeds op na gebruik, zo vertrek je ‘s anderendaags steeds met een volle batterij.  TIP #1: Laad de wagen steeds op na gebruik, zo vertrek je ‘s anderendaags steeds met een volle batterij.  TIP #1: Laad de wagen steeds op na gebruik, zo vertrek je ‘s anderendaags steeds met een volle batterij.  
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2.1 Type laadpalen
Om tegemoet te komen aan de verschillende laadbehoeften, is er een grote verscheidenheid aan publieke

(toegankelijke) laadpalen in België. De laadpalen verschillen enerzijds van vermogen en anderzijds van

aanbieder (cf. Charge Point Operator – CPO). Dit eerste heeft een rechtstreeks invloed op de snelheid van

het laden, terwijl het laatste een effect heeft op de interoperabiliteit van de laadpaal (cf. dit is de mate

waarin je met één laadpas terecht kan aan laadpalen van verschillende uitbaters of CPO’s).

SnelladenSnelladenSnelladenSnelladen vsvsvsvs.... gewoongewoongewoongewoon ladenladenladenladen

Snelladen is vooral bedoeld om onderweg in korte tijd veel actieradius toe te voegen. Vanaf 80% lading in

de accu neemt het laadvermogen sterk af. Een snellaadsessie betreft dus bijna nooit een leeg-vol lading. Hoe

snel de auto oplaadt, hangt af van de snellaadpaal die gebruikt wordt en welk laadvermogen de auto aan

kan. Dit type laadpalen vergt een aparte en aangepaste elektrische installatie. Daarom komen deze bijna

nooit voor bij 'opladen op het werk'.

De gewone publieke laadpalen daarentegen zijn eerder bestemmingsgeoriënteerd en kunnen

teruggevonden worden in de nabijheid van publieke trekpleisters, zoals VAC’s, ziekenhuizen, winkelcentra,

bedrijventerreinen, openbare diensten, etc.

VERMOGEN TYPE LAADPAAL ACTIERADIUS PER UUR

3,7 kW3,7 kW3,7 kW3,7 kW Thuislaadstation 17 km

7,4 kW tot 22 kW7,4 kW tot 22 kW7,4 kW tot 22 kW7,4 kW tot 22 kW Publieke laadpaal 35 – 100 km

+ 22kW+ 22kW+ 22kW+ 22kW Snelle Laadpalen 100 – 250 km

TIP #2: Snelladen is vooral bedoeld om onderweg in korte tijd (30 min. of minder) veel actieradius toe te voegen. TIP #2: Snelladen is vooral bedoeld om onderweg in korte tijd (30 min. of minder) veel actieradius toe te voegen. TIP #2: Snelladen is vooral bedoeld om onderweg in korte tijd (30 min. of minder) veel actieradius toe te voegen. TIP #2: Snelladen is vooral bedoeld om onderweg in korte tijd (30 min. of minder) veel actieradius toe te voegen. 
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2.2. TYPE LAADSTEKKERS

In België hebben alle publieke laadpalen een gestandaardiseerde aansluiting. Met uitzondering van

snellaadpunten heeft ieder oplaadpunt een typetypetypetype 2222 (Mennekes)(Mennekes)(Mennekes)(Mennekes) aansluiting. De aansluitingen voor

snelladen verschillen naargelang het wagenmerk.

TIP #3: Controleer steeds of de laadkabel (type 2) in de koffer steekt, zo kan je altijd onderweg TIP #3: Controleer steeds of de laadkabel (type 2) in de koffer steekt, zo kan je altijd onderweg TIP #3: Controleer steeds of de laadkabel (type 2) in de koffer steekt, zo kan je altijd onderweg TIP #3: Controleer steeds of de laadkabel (type 2) in de koffer steekt, zo kan je altijd onderweg 

laden en kom je nooit voor laden en kom je nooit voor laden en kom je nooit voor laden en kom je nooit voor verrassingen verrassingen verrassingen verrassingen te staan.  te staan.  te staan.  te staan.  

TYPETYPETYPETYPE 2222 CCS COMBOCCS COMBOCCS COMBOCCS COMBO
snelladen

CHAdeMOCHAdeMOCHAdeMOCHAdeMO
snelladen

TESLA SCTESLA SCTESLA SCTESLA SC
snelladen

Wagenmerken Wagenmerken Wagenmerken Wagenmerken 
universele 
laadstekker

WagenmerkenWagenmerkenWagenmerkenWagenmerken
BMW

Volkswagen
Hyundai

WagenmerkenWagenmerkenWagenmerkenWagenmerken
Kia

Nissan
Mitsubishi

WagenmerkWagenmerkWagenmerkWagenmerk
Tesla
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Dit is een triple 
snellader met deze 

aansluitingen:
Type 2 (Mennekes)Type 2 (Mennekes)Type 2 (Mennekes)Type 2 (Mennekes)

CCSCCSCCSCCS ComboComboComboCombo
CHAdeMOCHAdeMOCHAdeMOCHAdeMO



2.3. DE LAADTIJD VAN EEN NISSAN LEAF

RegulierRegulierRegulierRegulier publiekepubliekepubliekepublieke laadpaallaadpaallaadpaallaadpaal

De Nissan Leaf (model 2018) heeft een accu met capaciteit van ongeveer 40 kWh (komt overeen met

een reële actieradius van ongeveer 250 km) en een laadvermogen van maximaal 6,6 kW. Dit geeft

een theoretische laadtijd van 6 uur en 3 minuten (40 kWh / 6,6 kW).

In werkelijkheid ligt de laadtijd met een dergelijk laadstation (type 1-fase 32A - 7,4kWh) rond 7 uur.

RegulierRegulierRegulierRegulier thuislaadstationthuislaadstationthuislaadstationthuislaadstation

Een traditioneel thuislaadstation beschikt over een vermogen van 3,7 kW (d.i. een apart elektrisch

circuit van 16A, met aandacht voor afzekering en differentieel) en dit geeft een theoretische laadtijd

van 10 uur en 48 minuten (40 kWh / 3,7 kW).

In werkelijkheid ligt de laadtijd met een dergelijk laadstation (type 1-fase 16A - 3,7kWh) rond 12 uur

en 15 minuten.

PubliekePubliekePubliekePublieke snellaadpaalsnellaadpaalsnellaadpaalsnellaadpaal

Een snellader (type CHAdeMO) beschikt over een vermogen van 50 kW of hoger en laadt de Nissan

Leaf op van 10% naar 80% in 40 minuten tijd of minder.

De laadsnelheidlaadsnelheidlaadsnelheidlaadsnelheid van een elektrische wagen

wordt bepaald door verschillende factoren,

waaronder het laadvermogen van de wagen,

de omgevingsfactoren, het type laadpaal, etc.

Het laadvermogenlaadvermogenlaadvermogenlaadvermogen wordt bepaald door de

wagen. Ondanks dat een oplaadpaal vaak

gezien wordt als de oplader, zit de

daadwerkelijke oplader in de wagen verwerkt.

De laadpaal levert namelijk wisselstroom,

terwijl de accu gelijkstroom nodig heeft. De

oplader in de auto zet de stroom om en zorgt

ervoor dat de accu zo efficiënt mogelijk

geladen wordt. Een plug-in hybride (PHEV)

heeft vaak een laadvermogen van 3.7kW,

terwijl een volledige elektrische auto (BEV) tot

wel 22 kW laadvermogen heeft.

TIP #4: De reële laadtijden liggen vaak hoger, aangezien er TIP #4: De reële laadtijden liggen vaak hoger, aangezien er TIP #4: De reële laadtijden liggen vaak hoger, aangezien er TIP #4: De reële laadtijden liggen vaak hoger, aangezien er 

verliezen optreden bij het laden. Een deel van het verliezen optreden bij het laden. Een deel van het verliezen optreden bij het laden. Een deel van het verliezen optreden bij het laden. Een deel van het 

laadvermogen komt als warmte vrij en komt daarmee niet in laadvermogen komt als warmte vrij en komt daarmee niet in laadvermogen komt als warmte vrij en komt daarmee niet in laadvermogen komt als warmte vrij en komt daarmee niet in 

de accu terecht. de accu terecht. de accu terecht. de accu terecht. 
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2.4. LADEN: STAP VOOR STAP
Het opladen van een elektrische wagen is eenvoudig, veilig en kan bovendien erg snel. Het omvat

verschillende handelingen en verschilt lichtjes afhankelijk van merk tot merk. De volgende onderdelen

behandelen het laadproces stap voor stap en belichten de praktische verschillen tussen de verschillende

merken.

RaakRaakRaakRaak vertrouwdvertrouwdvertrouwdvertrouwd metmetmetmet dededede wagenwagenwagenwagen

Voor we aan de verschillende stappen van het laadproces beginnen, dien je vertrouwd te geraken met de

elektrische wagen waarmee je de baan opgaat. Een mooi voorbeeld hiervan is het aansluitpunt voor de

laadkabel. Dit aansluitpunt is bij sommige modellen vooraan terug te vinden (vaak achter het

merkembleem zoals bv. de Renault Zoë & Nissan Leaf). Andere modellen hebben dit aansluitpunt rechts

achteraan achter het voormalige benzineklepje (BMW i3 & Volkswagen e-Golf). Hybride wagens hebben dan

weer een extra luikje toegevoegd en dat bevindt zich vaak, maar niet altijd, links vooraan (BMW 330e &

Hyundai Ioniq PHEV). Een uitzondering op de regel zijn de wagens van Tesla, hun laadklep is verstopt

achter het linker achterlicht.

TIP TIP TIP TIP #5: Probeer zo dicht #5: Probeer zo dicht #5: Probeer zo dicht #5: Probeer zo dicht 

mogelijk met de aansluitplek mogelijk met de aansluitplek mogelijk met de aansluitplek mogelijk met de aansluitplek 

van je wagen bij de laadpaal te van je wagen bij de laadpaal te van je wagen bij de laadpaal te van je wagen bij de laadpaal te 

parkeren. Dit maakt het parkeren. Dit maakt het parkeren. Dit maakt het parkeren. Dit maakt het 

aansluiten van de wagen aan aansluiten van de wagen aan aansluiten van de wagen aan aansluiten van de wagen aan 

de laadpaal de laadpaal de laadpaal de laadpaal gemakkelijk(er)! gemakkelijk(er)! gemakkelijk(er)! gemakkelijk(er)! 

BMW i3 Nissan Leaf Volkswagen e-Golf BMW 330e Hyundai Ioniq PHEV Tesla Model S

rechtsachter vooraan rechtsachter linksvoor linksvoor linksachter
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LaadsessieLaadsessieLaadsessieLaadsessie startenstartenstartenstarten

Tijdens het parkeren van de elektrische wagen houden we rekening met het aankomende laadproces. Zo

tracht je best zo dicht mogelijk met de aansluitplek van je wagen bij de laadpaal te parkeren. Dit maakt

het aansluiten van de wagen aan de laadpaal gemakkelijk(er). Wanneer het LED-lampje van de laadpaal

blauw wordt wil dit zeggen dat het laden actief is.

Hieronder vind je de laadhandelingen die komen kijken bij het opstarten van het laadproces.

TIP #6: Het openen van de TIP #6: Het openen van de TIP #6: Het openen van de TIP #6: Het openen van de 

laadklep van de wagen laadklep van de wagen laadklep van de wagen laadklep van de wagen 

gebeurt meestal via de gebeurt meestal via de gebeurt meestal via de gebeurt meestal via de 

sleutel van de wagen. Bij sleutel van de wagen. Bij sleutel van de wagen. Bij sleutel van de wagen. Bij 

sommige merken moet je het sommige merken moet je het sommige merken moet je het sommige merken moet je het 

laadklepje openen d.m.v. een laadklepje openen d.m.v. een laadklepje openen d.m.v. een laadklepje openen d.m.v. een 

hendeltje in de wagenhendeltje in de wagenhendeltje in de wagenhendeltje in de wagen

Haal de laadkabel uit 
de wagen.

Open de laadklep van 
de wagen.

Plug de laadkabel in 
de wagen.

Plug de laadkabel in 
de laadpaal.

Houd de laadpas 
voor de RFID-lezer 
van de laadpaal.

Controleer of het 

laden gestart is.

STAP 1STAP 1STAP 1STAP 1 STAP 2STAP 2STAP 2STAP 2 STAP 3STAP 3STAP 3STAP 3 STAP 4STAP 4STAP 4STAP 4 STAP 5STAP 5STAP 5STAP 5 STAP 6STAP 6STAP 6STAP 6
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LaadsessieLaadsessieLaadsessieLaadsessie beëindigenbeëindigenbeëindigenbeëindigen

Hieronder vind je de handelingen die komen kijken bij het beëindigen van het laadproces.

TIP #7: Bij foutmeldingen of TIP #7: Bij foutmeldingen of TIP #7: Bij foutmeldingen of TIP #7: Bij foutmeldingen of 

problemen kan je steeds de problemen kan je steeds de problemen kan je steeds de problemen kan je steeds de 

provider raadplegen provider raadplegen provider raadplegen provider raadplegen via de via de via de via de 

contactgegevens op de contactgegevens op de contactgegevens op de contactgegevens op de 

laadpaallaadpaallaadpaallaadpaal....

Houd de laadpas 
voor de RFID-lezer 
van de laadpaal.

Wacht tot de LED-
lampjes van de 

laadpaal groen zijn.

Ontkoppel de 
laadkabel van de 

laadpaal.

Ontkoppel de 
laadkabel van de 

wagen. 
Leg de laadkabel 

terug in de wagen

Sluit de laadklep van 

de wagen. 

STAP 1STAP 1STAP 1STAP 1 STAP 2STAP 2STAP 2STAP 2 STAP 3STAP 3STAP 3STAP 3 STAP 4STAP 4STAP 4STAP 4 STAP 5STAP 5STAP 5STAP 5 STAP 6STAP 6STAP 6STAP 6
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DeDeDeDe laadpaslaadpaslaadpaslaadpas

Om toegang te krijgen tot een laadpaal, heeft u een toegangsmiddel nodig, een sleutel die u toegang

verleend. Het meest gebruikte toegangsmiddel is de laadpas, dit is een RFID-kaart die snel en

gemakkelijk verbinding kan maken met verschillende type laadpalen.

De laadpas identificeert de gebruiker en zegt waar de factuur naartoe gestuurd moet worden.

BlueBlueBlueBlue CornerCornerCornerCorner (binnen(binnen(binnen(binnen hethethethet huidigehuidigehuidigehuidige raamcontract)raamcontract)raamcontract)raamcontract)

De laadpassen die de Vlaamse Overheid ter beschikking stelt aan haar werknemers, zijn van Blue

Corner (cf. binnen het huidige raamcontract). Door middel van deze laadpas kun je laden aan alle

laadstations van Blue Corner zelf en laadstations van andere partijen waarmee Blue Corner afspraken

gemaakt heeft, oftwel ‘interoperabel’ mee is. Dit zijn laadstations van Allego, Eneco, EV-Box, New

Motion, EV-point, Last Mile Solutions en Mobility+. Deze laadpassen beantwoorden aan het zogenaamde

Open Charge Point-protocol (OCCP), dat gesloten is tussen de meeste operatoren in België.

TIP #8: Aan de LEDTIP #8: Aan de LEDTIP #8: Aan de LEDTIP #8: Aan de LED----lampjes op het laadstation kan je de status aflezen van het laadstation. lampjes op het laadstation kan je de status aflezen van het laadstation. lampjes op het laadstation kan je de status aflezen van het laadstation. lampjes op het laadstation kan je de status aflezen van het laadstation. 

Wanneer de lampjes groen kleuren, is het laadstation beschikbaar en klaar voor gebruik.    Wanneer de lampjes groen kleuren, is het laadstation beschikbaar en klaar voor gebruik.    Wanneer de lampjes groen kleuren, is het laadstation beschikbaar en klaar voor gebruik.    Wanneer de lampjes groen kleuren, is het laadstation beschikbaar en klaar voor gebruik.    
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LaadpuntenLaadpuntenLaadpuntenLaadpunten vanvanvanvan dededede VlaamseVlaamseVlaamseVlaamse OverheidOverheidOverheidOverheid

De Vlaamse Overheid heeft ‘eigen’ laadpalen ter beschikking voor alle elektrische dienstvoertuigen

en de elektrische wagens van de personeelsleden. Deze laadpalen zijn van Blue Corner (cf. binnen

het huidig raamcontract) en de parkeerplaatsen voor uitsluitend voor elektrische wagens herken je

aan de groene markering met het stekkerlogo op.

• Met een elektrisch dienstvoertuig kan je in de parkings van al onze grote gebouwen parkeren.

Je kan er dus ook gebruik maken van de oplaadinfrastructuur.

• Kom je naar het werk met je privévoertuig, dan kan je enkel parkeren in de parking van je

hoofdgebouw en niet in de andere grote kantoorgebouwen.

• In het VAC Antwerpen kan je enkel opladen aan één van de zes oplaadpunten in het publieke

betalende deel van de parking.

LLLLaaaaaaaaddddiiiinnnnffffrrrraaaassssttttrrrruuuuccccttttuuuuuuuurrrr    vvvvaaaannnn    ddddeeee    VVVVllllaaaaaaaammmmsssseeee    OOOOvvvveeeerrrrhhhheeeeiiiidddd    iiiinnnn    ggggeeeebbbbrrrruuuuiiiikkkk    
(snapshot):(snapshot):(snapshot):(snapshot):

AalstAalstAalstAalst, Dokter De Moorstraat 24-26

AntwerpenAntwerpenAntwerpenAntwerpen, Imalso, Thonetlaan 102

AntwerpenAntwerpenAntwerpenAntwerpen, parking NMBS - VAC Anna Bijns

AntwerpenAntwerpenAntwerpenAntwerpen, Tavernierkaai 3

AntwerpenAntwerpenAntwerpenAntwerpen, VDAB Copernicuslaan 3

BilzenBilzenBilzenBilzen, Alden Biesen, Kasteelstraat 6

BruggeBruggeBruggeBrugge, Burg 3

BrusselBrusselBrusselBrussel, Ellips, Koning Albert II-laan 35

BrusselBrusselBrusselBrussel, Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 20

BrusselBrusselBrusselBrussel, Herman Teirlinck, Havenlaan 88

BrusselBrusselBrusselBrussel, Kreupelenstraat 2

BrusselBrusselBrusselBrussel, Martelarenplein 19

GenkGenkGenkGenk, Winterbeeklaan 47

GentbruggeGentbruggeGentbruggeGentbrugge, Regiepost, Walstraat 101

GeraardsbergenGeraardsbergenGeraardsbergenGeraardsbergen, De Helix, Hoogvorst 2

GeraardsbergenGeraardsbergenGeraardsbergenGeraardsbergen, Gaverstraat 4

HasseltHasseltHasseltHasselt, Lombaartstraat 25

HasseltHasseltHasseltHasselt, PAC Limburg, Universiteitslaan 1

HerentalsHerentalsHerentalsHerentals, VDAB Hemeldonk 2

HerentalsHerentalsHerentalsHerentals, VDAB Rietbroek, Wolfstee, Rietbroek 4

HouthalenHouthalenHouthalenHouthalen----HelchterenHelchterenHelchterenHelchteren, Regiepost, Souwstraat 39

LoppemLoppemLoppemLoppem, Regiepost,  Koning Albert I-laan 293

MolMolMolMol, Boeretang 200

TIP #9: Via TIP #9: Via TIP #9: Via TIP #9: Via deze deze deze deze linklinklinklink vind je een overzicht van alle laadpunten van de Vlaamse Overheid, vind je een overzicht van alle laadpunten van de Vlaamse Overheid, vind je een overzicht van alle laadpunten van de Vlaamse Overheid, vind je een overzicht van alle laadpunten van de Vlaamse Overheid, 

ook de laadpunten die nog gepland staan. ook de laadpunten die nog gepland staan. ook de laadpunten die nog gepland staan. ook de laadpunten die nog gepland staan. 
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HoeHoeHoeHoe bekombekombekombekom jejejeje eeneeneeneen laadpaslaadpaslaadpaslaadpas voorvoorvoorvoor dededede laadpuntenlaadpuntenlaadpuntenlaadpunten vanvanvanvan dededede VlaamseVlaamseVlaamseVlaamse Overheid?Overheid?Overheid?Overheid?

• Heb je een dienstvoertuig en heb je nog geen laadpas? Dan kan je deze aanvragen via Facilipunt.

• Heb je een privévoertuig en wil je weten of je laadkaart werkt op de laadpalen van Blue Corner?

Neem dan een kijkje op de website van Blue Corner of informeer je laadpas-firma.

HoeHoeHoeHoe wordtwordtwordtwordt hethethethet opladenopladenopladenopladen gefactureerd?gefactureerd?gefactureerd?gefactureerd?

• Laad je een dienstwagen op? Dan worden de kosten doorgerekend aan je entiteit via de laadpas.

• Laad je jouw privé-voertuig op? Dan is de laadbeurt op je eigen kosten: via de laadpaal, SMS of de

website van de laadpaalexploitant (bv. Blue Corner).

Do’sDo’sDo’sDo’s &&&& don’tsdon’tsdon’tsdon’ts bijbijbijbij hethethethet opladenopladenopladenopladen

• Een stekkervoertuig opladen aan een regulier stopcontact wanneer er ook een oplaadpunt

beschikbaar is, is niet toegelaten. Door op te laden aan de daartoe voorziene oplaadpunten, is je

wagen sneller opgeladen en kunnen we correct rapporteren over het elektrisch rijden binnen de

Vlaamse overheid (ook relevant i.h.k.v. de facturatie t.a.v. de entiteiten).

• Wanneer je een stekkerdienstwagen gebruikt hebt, sluit je hem weer aan bij een oplaadpunt

wanneer je de wagen inlevert.

TIP #10: Een EV opladen aan een regulier stopcontact wanneer er ook een oplaadpunt TIP #10: Een EV opladen aan een regulier stopcontact wanneer er ook een oplaadpunt TIP #10: Een EV opladen aan een regulier stopcontact wanneer er ook een oplaadpunt TIP #10: Een EV opladen aan een regulier stopcontact wanneer er ook een oplaadpunt 

beschikbaar is, is niet toegelaten. Door op te laden aan de daartoe voorziene oplaadpunten, beschikbaar is, is niet toegelaten. Door op te laden aan de daartoe voorziene oplaadpunten, beschikbaar is, is niet toegelaten. Door op te laden aan de daartoe voorziene oplaadpunten, beschikbaar is, is niet toegelaten. Door op te laden aan de daartoe voorziene oplaadpunten, 

is je wagen sneller opgeladen en kunnen we correct rapporteren over het elektrisch rijden is je wagen sneller opgeladen en kunnen we correct rapporteren over het elektrisch rijden is je wagen sneller opgeladen en kunnen we correct rapporteren over het elektrisch rijden is je wagen sneller opgeladen en kunnen we correct rapporteren over het elektrisch rijden 

binnen de Vlaamse overheid.binnen de Vlaamse overheid.binnen de Vlaamse overheid.binnen de Vlaamse overheid.
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WaarWaarWaarWaar kankankankan ikikikik publiekpubliekpubliekpubliek toegankelijketoegankelijketoegankelijketoegankelijke laadpalenlaadpalenlaadpalenlaadpalen vinden?vinden?vinden?vinden?

Er zijn verschillende manieren om publiek toegankelijke laadpalen snel te vinden. De website

www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen-in-kaart biedt een overzicht van laadpalen aan,

waarbij het onderscheid tussen normale en snelle laadpalen gemaakt kan worden.

Er zijn ook verschillendeverschillendeverschillendeverschillende appsappsappsapps beschikbaar in de App Store (iOS) en Playstore (Android), zoals

Chargemap en New Motion. Deze apps bieden je een real-time zicht op de beschikbaarheid van

laadpalen, gebaseerd op jouw effectieve locatie

.

TIP #TIP #TIP #TIP #11: 11: 11: 11: Apps kunnen Apps kunnen Apps kunnen Apps kunnen 

je helpen om efficiënt je helpen om efficiënt je helpen om efficiënt je helpen om efficiënt 

beschikbare beschikbare beschikbare beschikbare 

laadpalen in jouw laadpalen in jouw laadpalen in jouw laadpalen in jouw 

omgeving te vinden. omgeving te vinden. omgeving te vinden. omgeving te vinden. 

Enkele interessante Enkele interessante Enkele interessante Enkele interessante 

apps die niet mogen apps die niet mogen apps die niet mogen apps die niet mogen 

ontbreken op jouw ontbreken op jouw ontbreken op jouw ontbreken op jouw 

gsm zijn: Chargemap gsm zijn: Chargemap gsm zijn: Chargemap gsm zijn: Chargemap 

& New Motion. & New Motion. & New Motion. & New Motion. 
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WatWatWatWat isisisis dededede kostprijskostprijskostprijskostprijs omomomom eeneeneeneen elektrischelektrischelektrischelektrisch

dienstvoertuigdienstvoertuigdienstvoertuigdienstvoertuig thuisthuisthuisthuis opopopop tetetete ladenladenladenladen enenenen hebhebhebheb ikikikik rechtrechtrechtrecht

opopopop eeneeneeneen vergoeding?vergoeding?vergoeding?vergoeding?

Hierbij dienen we het onderscheid te maken

tussen mensen die via het raamcontract een

oplaadpaal laten voorzien: hiervoor is er

automatische verrekening. Mensen die ad hoc

een stekkervoertuig mee naar huis nemen,

hebben recht op een vergoeding hiervoor, het

gaat om de volgende bedragen:

• Forfaitaire vergoeding volledig elektrisch

voertuig (per dag): € 6,67

• Forfaitaire vergoeding plug-in hybride

voertuig (per dag): € 2,73



3. WWW.MILIEUVRIENDELIJKEVOERTUIGEN.BE

Op de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

vind je een schat aan informatie rond elektrische

voertuigen. Zo vind je er een vergelijkingstool

waarmee je de Total Cost of Ownership (TCO) van

milieuvriendelijke wagens kunt vergelijken met die

van traditionele wagens. Verder vind je er ook meer

informatie over de groepsaankoop elektrische

voertuigen en premies voor de aankoop van zero-

emissievoertuigen. Finaal brengt de website

verschillende laadpalen in Vlaanderen in kaart.
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4. ELEKTRIFICERENDE TIPS

• AppsAppsAppsApps kunnen je helpen om efficiënt beschikbare laadpalen in jouw omgeving te vinden. Enkele

interessante apps die niet mogen ontbreken op jouw gsm zijn: Chargemap & New Motion.

• De autoautoautoauto voorafvoorafvoorafvooraf voorverwarmenvoorverwarmenvoorverwarmenvoorverwarmen met behulp van de meegeleverde app: bij veel type elektrische

wagens kun je de wagen vanop een afstand voorverwarmen als hij aangesloten is op een laadpaal.

Dit kan je door gebruik te maken van de merkafhankelijke app en bespaart je heel wat op je accu.

• ZorgZorgZorgZorg datdatdatdat dededede stekkeraansluitingstekkeraansluitingstekkeraansluitingstekkeraansluiting droogdroogdroogdroog blijftblijftblijftblijft: kan je jouw elektrische wagen ‘s avonds niet binnen

zetten, zorg dan in ieder geval dat de stekkeraansluiting van de wagen droog is. Zo kan de

stekkeraansluiting ‘s winters niet vastvriezen.

• ExtraExtraExtraExtra laadkabellaadkabellaadkabellaadkabel onderwegonderwegonderwegonderweg: stop altijd een extra laadkabel in jouw koffer (cf. van het Type 2

Mennekes), zo kan je altijd onderweg laden en kom je nooit voor verassingen te staan.

• MatigMatigMatigMatig jejejeje snelheidsnelheidsnelheidsnelheid: autosnelwegen zijn ideaal aan een gemiddelde snelheid tussen 100 en 110 km/uur.

• Maak zoveel mogelijk van cruisecruisecruisecruise controlcontrolcontrolcontrol.

• Gebruik zoveel mogelijk stoelverwarmingstoelverwarmingstoelverwarmingstoelverwarming in plaats van de (automatische) verwarming.

• Haal onnodigonnodigonnodigonnodig gewichtgewichtgewichtgewicht uit de wagen.

• Zorg bij de installatie van een thuislaadpuntthuislaadpuntthuislaadpuntthuislaadpunt dat je elektrischeelektrischeelektrischeelektrische installatieinstallatieinstallatieinstallatie gekeurdgekeurdgekeurdgekeurd enenenen conformconformconformconform is met

de voorschriftenvoorschriftenvoorschriftenvoorschriften.

• PlanPlanPlanPlan jejejeje routerouterouteroute enenenen eventueleeventueleeventueleeventuele laadvoorzieningenlaadvoorzieningenlaadvoorzieningenlaadvoorzieningen vooropvooropvooropvoorop!!!!

• … probeerprobeerprobeerprobeer vooralvooralvooralvooral eeneeneeneen keertjekeertjekeertjekeertje elektrischelektrischelektrischelektrisch tetetete rijden!rijden!rijden!rijden!
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Deze praktische handleiding werd opgemaakt door The New Drive (op vraag 

van Het Facilitair Bedrijf). │17


