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Studiedag ‘De Bereikbare Stad’ – ma. 30/05/2022
Workshop ‘De weg naar elektrisch rijden voor provinciale steden’
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Agenda

13h15 Deel 1: de wereld van e-mobility in een notendop

13h30 Deel 2: de uitrol van laadinfrastructuur a.d.h.v. de 
“Leidraad Lokaal Laden”

14h15 Q&A

1

2



2

Deel 1: de wereld van e-mobility in een notendop
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AANTAL ‘GROENE’ PERSONENWAGENS IN BELGIË
Full electric Plug-in hybrid CNG Waterstof

Bron: EAFO
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2 grote “drivers voor de e-mobility (r)evolutie
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8Bron: BloombergNEF
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Full electrics (in EU) goedkoper vanaf 2025-2027

Bron: Bloomberg NEF (2021)
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WLTP                                  95g/km CO2 (2020)
59g/km CO2 (2030)
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Federaal beleid

12

Vlaams beleid

CPT 2030
30.000 extra publiek toegankelijke
sockets tegen 2025 in Vlaanderen
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Lokaal beleid
LEZ > 200 steden, > 20 landen
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“ To EV or not to EV?
That’s the question.”

4 key factors:
1. Aanbod
2. Range
3. Laadinfra
4. Buca / fiscaliteit
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15Bron: T&E
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Elektrische modellen op de Belgische markt

261 modellen!

Bron: Leaseplan (2020)
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Overzicht ZE wagens met trekhaak (2021)

Audi e-tron quattro (sportsback)
Max. trekgewicht: 1.800 kg

BMW iX3
Max. trekgewicht: 750 kg

Ford Mustang Mach e
Max. trekgewicht: 750 kg

Hyundai Ioniq 5
Max. trekgewicht: 1.600 kg

Jaguar I-Pace
Max. trekgewicht: 750 kg

Mercedes EQA
Max. trekgewicht: 750 kg

Mercedes EQC
Max. trekgewicht: 1.800 kg

Opel Zafira e-Life
Max. trekgewicht: 1.000 kg

Polestar 2
Max. trekgewicht: 1.500 kg

Skoda Enyaq iV
Max. trekgewicht: 1.000 kg

Tesla model 3
Max. trekgewicht: 1.000 kg

Tesla model X
Max. trekgewicht: 2.268 kg

Volvo XC40
Max. trekgewicht: 1.500 kg

Volkswagen ID4
Max. trekgewicht: 1.000 kg

18

652/637 km
Tesla Model S

640 km
Mercedes-Benz EQS ‘22

614/448 km
Tesla Model 3

610/500/440/400 km
Ford Mustang Mach-E

590 km
BMW i4 ‘22

580/547 km
Tesla Model X

552/425/348 km
Volkswagen ID.3

542/482/445 km
Polestar 2

521/481/345 km
Volkswagen ID.4

510 km
KIA EV6

510 km
Škoda Enyaq

507/480 km
Tesla Model Y

484/305 km
Hyundai KONA

479 km
Audi e-tron GT

467/306 km
Audi Q4 e-tron

462 km
BMW iX3

455 km
Kia Niro

452 km
Kia e-Soul

Range
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Mobiliteitsbehoefte EV: de laadmix
Onderweg Laden op bestemming

Bedrijfsladen Thuis laden

45%

5  5

45%

20

Snel laden

800 punten in België 34.000 punten in Europa
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Normaal laden

7,4 – 22 kW

80% in 5 – 10 uur

100 km/u

Snelladen

50 – 100 kW

80% in 30-45 min.

100 km in 10 min.

Ultrasnel laden

150 – 350 kW

80% in 15-25 min.

100 km in 3 min.
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Laden op bestemming

Retail

Hotels/toerisme Openbare ruimte Tankstations

Parkeergarages Publieke/private 
kantoorlocaties
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Publiek 
laden

24

Thuisladen

Oprit/garage
Publiek

(paal volgt wagen)
Publiek

(paal volgt wagen) Appartement
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Laadoplossingen

Laadoplossing Mode 3 laden
Laadstation (AC)

Mode 4 laden
Snellader (DC)

Mode 2 laden
Stopcontact

Deel 2: de uitrol van laadinfrastructuur a.d.h.v. de 
“Leidraad Lokaal Laden”
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Vlaamse strategie uitrol laadinfrastructuur

Doelstelling: 
35.000 (semi-)publieke laadpunten (CPE) tegen 2025
(op dit moment ± 10.000 CPE gerealiseerd in Vlaanderen)

 Initiatie en uitrol op Vlaams niveau in samenwerking met 
lokale besturen en netbeheerder (tenzij opt-out)

 Vermogen: normaal/traag tenzij het snel moet
 Evenwicht en afstemming publiek/semi-publiek/privaat laden
 Meer vraaggestuurd op basis van beschikbare data
 Bijzondere aandacht voor dichtbevolkte gebieden 
 Aandacht voor netcapaciteit 
 Bijkomende voertuigtypes (vrachtwagens, bussen, logistiek, e-

bikes, …)

28

Krijtlijnen voor de uitrol van laadpalen

Het Departement MOW organiseert 
plaatsingsprocedures voor de installatie, het onderhoud 
en de commerciële exploitatie van laadpunten voor 
elektrische voertuigen voor normaal (AC) en hoog (DC) 
vermogen op het openbare domein

 Types laadinfrastructuur inbegrepen in de 
plaatsingsprocedure:
– Normaal (AC) laden op het openbare domein
– Inter- en intrastedelijk snelladen (DC) op het openbare domein

 Types laadinfrastructuur NIET inbegrepen in de 
plaatsingsprocedure:
– Ultra(snelladen) (DC) op het autosnel- en gewestwegennet
– Private locaties waar laadinfrastructuur wordt aangeboden
– Laadinfrastructuur in gebouwen en parkeergarages 

27
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3 uitrolstrategieën voor normale (AC) laadinfra 

 Paal volgt Wagen (PvW)
– Aanvraag publiek toegankelijke laadpaal door natuurlijk 

persoon, rechtspersoon, onderneming, organisatie zonder 
rechtspersoonlijkheid

– Aanvraag private laadpaal op publiek domein door 
vergunninghouder taxi, bezoldigd personenvervoer of 
deelvoertuigaanbieder

 Paal volgt Paal (PvP)
– Data gedreven bijkomende uitrol van laadinfrastructuur bij 

reeds geplaatste palen volgens “Paal volgt Wagen” of op 
strategische locaties

– Gebaseerd op criteria zoals bv. bezettingsgraad 

 Uitrol op strategische locaties
– Uitrol van laadpalen op locaties die aangewezen worden als 

locatie met een groot belang of groot laadpotentieel

Privé Publiek 
toegankelijk

30

Uitgangspunten plaatsingsprocedure normale 
(AC) laadinfrastructuur

 Plaatsingstermijn (= periode waarbinnen laadpalen geleverd en 
geïnstalleerd worden door de CPO): 2 jaar (24 maanden), 1x 
verlengbaar met 1 jaar, vangt aan bij start van de concessie

 Exploitatietermijn (= periode waarbinnen de CPO de laadpalen zal 
beheren, onderhouden en exploiteren): 12 jaar (120 maanden), 1x 
verlengbaar met 1 jaar, vangt aan bij start van de concessie

 Clustering van de concessie in 5 regio’s: in elke regio wordt 1 CPO 
geselecteerd, o.b.v. de vervoerregio’s:
1. VVR Limburg
2. VVR’s Leuven en Vlaamse Rand
3. VVR’s Antwerpen, Mechelen en Kempen
4. VVR’s Gent, Vlaamse Ardennen, Waasland en Aalst
5. VVR’s Oostende, Westhoek, Brugge, Midwest en Kortrijk

 Plaatsingsplicht gedurende plaatsingstermijn, uitzondering mits de 
kost van Fluvius hoger ligt dan de gangbare aansluitingswaarde

 Budget neutrale concessie waarbij het exploitatierisico volledig ten 
laste van de CPO ligt 
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Rolverdeling in de uitrol van normale (AC) 
laadinfra (1/2)

 Departement MOW
– Algemene coördinatie
– Verantwoordelijk plaatsingsprocedures
– Aansturen geselecteerde CPOs
– Organiseren digitaal loket ‘Paal Volgt Wagen’
– Opvolgen en behandelen aanvragen ‘Paal Volgt Wagen’
– Monitoring laaddata ‘Paal volgt Paal’
– Coördineren uitrol laadpalen op strategische locaties

 Geselecteerde CPOs
– Locatievoorstellen uitwerken en hierover afstemmen met de 

wegbeheerder(s) en Fluvius
– Levering, installatie en indienstname van laadpalen 
– Exploiteren van laadpalen (inclusief helpdesk)
– Monitoring gerealiseerde laadpalen

32

Rolverdeling in de uitrol van normale (AC) 
laadinfra (2/2)

 Distributienetbeheerder Fluvius
– Afstemmen en aanleveren net-informatie i.f.v. de locatiekeuzes voor 

laadpalen
– Realiseren van de netaansluiting

 Wegbeheerders: steden en gemeenten & AWV
– Voorstellen voor laadpalen op strategische locaties, over te maken 

aan het Departement MOW 
– Locatiekeuze voor de goedgekeurde aanvragen Paal volgt Wagen via 

toestemming inname openbaar domein (na afstemming hierover 
met de CPOs en Fluvius)

– Inrichten van de parkeer- en laadvakken voor het opladen van 
elektrische voertuigen (o.a. plaatsen verkeerssignalisatie en 
aanbrengen wegmarkering)

– Nemen van aanvullende reglementen voor parkeer- en laadvakken 
voor elektrische voertuigen
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 Bestek werd gepubliceerd op 12/4/2022

 Deadline indiening offertes door CPOs op vr. 10/6/2022

 Beslissing tegen eind augustus / begin september

 Start uitrol in najaar 2022

Timing plaatsingsprocedure normale (AC) 
laadinfrastructuur

34

Het proces van aanvraag tot ingebruikname van een laadpaal

Timings / doorlooptijden:
Aanvraag volledig tot beslissing: max. 40 dagen
Genomen beslissing tot kennisgeving beslissing: max. 10 dagen
Beslissing tot start exploitatie: ordetermijn 6 maanden

33
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Het kiezen van locaties voor laadpalen (PvW)… 
Hoe hiermee aan de slag?
 Uitgangspunten

– Bij “Paal volgt Wagen” zal de CPO een voorstel doen
– Max. op 250m afstand van de aanvrager

 Bij locatiekeuze best rekening houden met:
– Vooraf in kaart gebrachte locaties (indien beschikbaar)
– Grondeigendom: de locatie ligt op de grond van de betreffende 

wegbeheerder
– Veiligheid: de laadkabel mag niet over het trottoir liggen, zodat 

struikelgevaar voorkomen wordt en er wordt best vermeden om een laadpaal 
op een te smal trottoir te plaatsen

– Geclusterd: het clusteren van laadpalen heeft altijd de voorkeur boven losse 
laadpalen in het openbaar domein. Een cluster kan gerealiseerd worden bij 
de ingangen van woonbuurten, bv. in de dwarsstraten die direct grenzen aan 
een hoofdroute voor het autoverkeer

– Beschikbaarheid van het elektriciteitsnet: laadpalen worden waar mogelijk  
<25m van het laagspanningsnet gerealiseerd; en bij voorkeur op het 400V-
net

– Bestaande parkeervakken: laadpalen worden waar mogelijk gerealiseerd bij, 
op of binnen bestaande parkeerplaatsen

36

Het kiezen van locaties voor laadpalen (PvW)… 
Voorbeeld case PvW #1

 Case PvW #1: historisch stadscentrum
– Een stad wenst vanuit ruimtelijke invalshoek in haar historisch 

stadscentrum geen (extra) laadpalen te plaatsen, waardoor niet kan 
voldaan worden aan de maximale wandelafstand van 250m. Kan 
dit?

– Antwoord / oplossing: neen, de afbakening van een historisch 
stadcentrum is geen reden om laadpalen te weigeren

– Argumentatie: aanvragers die in deze zone woonachtig zijn en vaak 
geen private parkeermogelijkheid hebben, zullen hiervan de dupe 
zijn. De kans is dus groot dat zij daarom zullen blijven kiezen voor 
een wagen met een verbrandingsmotor

35
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Het kiezen van locaties voor laadpalen (PvW)… 
Voorbeeld case PvW #2

 Case PvW #2: Hoppinpunt op 350m afstand van de aanvrager
– Een lokale overheid heeft de wens om in eerste instantie laadpalen 

op het openbare domein zoveel mogelijk te koppelen aan 
Hoppinpunten. Hierdoor kan in bepaalde gevallen de wandelafstand 
van 250m niet gegarandeerd worden, maar door een netwerk aan 
Hoppinpunten aan te bieden zal de wandelafstand niet meer dan 
350m voor een aanvrager betekenen. Kan dit?

– Antwoord / oplossing: neen, dit is in strijd met de regelgeving
– Argumentatie: de e-rijder heeft immers recht op een laadpunt 

binnen de 250m als de plaatsing daarvan mogelijk is. Het kan 
interessant zijn om de uitrol van laadpalen te koppelen aan het 
Hoppinpunt in de buurt. Dat kan via een strategische plaatsing of bij 
aanvragen die binnen de 250m vallen. Op basis van de inzichten en 
ervaringen die de komende jaren opgedaan worden met de uitrol 
kan de strategie hierrond bijgesteld worden

38

Het kiezen van locaties voor laadpalen (PvW)… 
Voorbeeld case PvW #3

 Case PvW #3: moeilijkheden aansluiting op het net
– Bij de locatiebepaling van een aanvraag blijken er moeilijkheden te 

zijn met de aansluiting op het net. Zo is er in de buurt van de 
aanvraaglocatie enkel 400V net beschikbaar op een wandelafstand 
van 300m. Hoe zal hiermee omgegaan worden?

– Antwoord / oplossing: in deze case zijn er 2 opties:
1. Er kan gekozen worden om de laadpaal aan te sluiten op het 

dichtstbijzijnde punt waar 400V net beschikbaar is, in dit geval op een 
wandelafstand van 300m. In de standaard opstelling – met koppeling aan 
het 400V net – is er per laadpunt een minimaal vermogen van 11 kW én 
een piekvermogen van 22 kW beschikbaar

2. Er kan uitzonderlijk gekozen worden om de laadpaal aan te sluiten op het 
230V net. Voor dit type aansluiting zal er per laadpunt een minimaal 
vermogen van 3,7 kW én een piekvermogen van 7,4 kW beschikbaar zijn. 
Het gevolg is dus dat aan deze laadpaal de elektrische wagens minder 
snel kunnen opladen. Dit type aanvragen zal telkens case per case 
bekeken worden i.f.v. de beschikbaarheid van het 400V net
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Het kiezen van locaties voor laadpalen (PvW)… 
Voorbeeld case PvW #4

 Case PvW #4: wegenwerken binnen enkele maanden
– Er is een locatie voor een laadpaal vastgelegd in overeenstemming 

tussen de partners, maar nu blijkt dat er binnen enkele maanden op 
deze locatie grote wegwerkzaamheden uitgevoerd zullen worden. 
Hoe zal hiermee omgegaan worden?

– Antwoord / oplossing: in deze case dient er bij voorkeur een 
nieuwe locatie gezocht te worden binnen een wandelafstand van 
250m van de aanvrager, daar het niet logisch is om de laadpaal 
binnen enkele maanden te gaan verplaatsen. Het is uitermate 
belangrijk om rekening te houden met aankomende (grote) 
wegwerkzaamheden op plaatsen waar laadpalen geplaatst zijn én 
waar laadpalen nog geplaatst moeten worden

40

Het kiezen van strategische locaties voor 
laadpalen… Hoe hiermee aan de slag?

 Uitgangspunten
– Doel strategische locaties = dekkend netwerk creëren
– Locaties met een potentiële hoge laadbehoefte én met een logische 

plek binnen het laadnetwerk

 Verzoek voor een strategische laadpaal moet voldoen aan 
één of meerdere voorwaarden
– De locatie zal naar verwachting worden gebruikt door veelrijders

zoals (niet uitsluitend) stadsdistributie, taxi’s, groepsvervoer of 
deelauto’s (free floating, zone floating of met vaste standplaatsen)

– Het is aannemelijk dat de laadpaal op de locatie minimaal één keer 
per dag gebruikt zal worden

– Er kan op basis van een identificatie aan potentiële locaties 
proactief, d.w.z. voor de vraag uit, een betere dekkingsgraad 
gecreëerd worden die aansluit bij de laadbehoefte van de 
wegbeheerder

39
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Het kiezen van strategische locaties voor 
laadpalen… Voorbeeld case strategisch #1

 Case strategisch #1: parkeergarage
– Een lokale overheid is eigenaar van een bovengrondse 

parkeergarage, waarbij een parkeerexploitant instaat voor de 
uitbating. Op deze locatie wil de lokale overheid een strategische 
laadpaal plaatsen en dient hiervoor een aanvraag in bij het 
Departement MOW

– Antwoord / oplossing: laadpalen in gebouwen en parkeergarages –
zowel bovengronds en ondergronds – worden niet meegenomen in 
de plaatsingsprocedure. Deze aanvraag voor de plaatsing van een 
strategische laadpaal zal dus worden afgekeurd
Voor de niet-geselecteerde strategische laadpalen kan de gemeente 
zelf aanbesteden voor deze locatie, of een instantie (bv. een 
projectontwikkelaar) de toelating geven om zelf een CPO aan te 
stellen om een laadpaal te plaatsen op deze locatie

42

Het kiezen van strategische locaties voor 
laadpalen… Voorbeeld case strategisch #2

 Case strategisch #2: Hoppin
– Een lokale overheid is bezig met de realisatie van een Hoppinpunt. 

Door de strategische ligging verwacht de lokale overheid dat 
elektrische wagens hiervan gebruik zullen maken

– Antwoord / oplossing: indien de lokale overheid een (toekomstige) 
laadbehoefte kan aantonen, komt deze locatie in aanmerking voor 
het uitrusten met een strategische laadpaal. Het Departement 
MOW zal deze aanvraag voor een strategische laadpaal doorgeven 
aan de CPO. Vervolgens zal er in samenspraak een exacte 
locatiebepaling gebeuren
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Het kiezen van strategische locaties voor 
laadpalen… Voorbeeld case strategisch #3

 Case strategisch #3: sporthal met bestaande laadpaal
– Een lokale overheid vraagt een strategische laadpaal aan om te 

plaatsen aan een sporthal, maar er staat al een laadpaal

– Antwoord / oplossing: in dit geval zal bekeken worden hoe het 
gesteld is met de bezettingsgraad van de laadpaal die er al staat. De 
ingeschatte behoefte zal worden afgewogen t.o.v. het aanbod. 
Indien blijkt dat er nog voldoende beschikbaarheid is op deze 
laadpaal, dan zal er geen strategische laadpaal worden bijgeplaatst. 
In het andere geval is een plaatsing mogelijk

44

De weg naar elektrisch rijden… is meer dan 
faciliteren in laadinfrastructuur

 Laadinfrastructuur “slechts” één schakel van de elektrische 
ketting

 Welke initiatieven / rollen kan een stad of gemeente nog 
nemen?
– Informeren en communiceren
– Eigen vloot elektrificeren (en optioneel ook delen)
– Inzetten op nichevloten

• Deelwagens
• Taxi’s (eerder van toepassing in grotere steden)
• Dienstvoertuigen zoals veegwagens, wagens voor afval ophaling, … 

vergroenen
– Voorbereidingen voor laadinfrastructuur

• Potentiële locaties in kaart brengen, zowel strategisch (netwerk gedachte) 
als locaties voor “Paal volgt Wagen”

– Zero Emissie Zone beleid uitwerken
– Parkeerbeleid voor EVs uitwerken
– …

43
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Studieopdracht ‘emissievrije stedelijke 
distributie’ vanuit MOW 

 Doel = het emissievrij maken van de Vlaamse steden en een 
begeleidingsopdracht voor het bereiken van een 
kaderovereenkomst

 Luik 1: Voorbereidende studie emissievrije stadsdistributie
– Duidelijkheid creëren over infrastructurele aspecten van het 

instellen van zones voor emissievrije stedelijke distributie
– Methodologie vastleggen voor een nulmeting en evaluatie van de 

emissievrije stedelijke distributie 
– In kaart brengen wat de eisen zijn op vlak van infrastructuur, 

operaties en investeringen

 Luik 2: Uitwerking van de kaderovereenkomst
– Uitgangspunt: uniformiteit in het formuleren van heldere doelstellingen rond 

emissievrije stedelijke distributie (met ingang vanaf 2025 en met horizon 
2030-2035), een coherente visie op hoe die doelstellingen te bereiken en het 
flankerend beleid dat hiervoor nodig is

46

Clean Power for Transport-projectoproep

 CPT-projectoproep vanuit het Departement MOW

 2021: projectoproep voor (semi)publieke laadinfrastructuur 
op privaat domein

 Input vanuit MOW i.v.m. nieuwe projectoproep 2022:
– Aankondiging nieuwe oproep voor de zomer
– Modaliteiten van de oproep kunnen verschillen t.o.v. de voorgaande 

oproep
– Meer info via https://www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-

voertuigen

45

46



24

47

48

Contactgegevens

Dries Keunen
The New Drive
dries.keunen@thenewdrive.be
0498/38.46.44
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