
Afgiftekantoor Brussel X
Nummer 73

Januari 2011
http://www.febiac.be

FEBIAC vzw  •  de Belgische Automobiel- en Tweewielerfederatie  •  Woluwedal 46 bus 6  •  BE-1200 Brussel
Tel. 0032 2 778 64 00  •  Fax 0032 2 762 81 71  •  www.febiac.be  •  E-mail: info@febiac.be

THEMANUMMER

 Elektrische 
voertuigen



Uitgave van FEBIAC, de Belgische Automobiel- 
en Tweewielerfederatie, Woluwedal 46 bus 6,
BE-1200 Brussel

Tel. 0032 2 778 64 00
Fax 0032 2 762 81 71
www.febiac.be
E-mail: info@febiac.be

Nadruk verboden zonder toelating en vermel-
ding van de uitgever.

Franse versie op verzoek.

Coördinatie: Joost Kaesemans
Foto’s: ADH Communications n.v., FEBIAC,   
 constructeurs

Ontwerp en lay-out:  ADH Communications n.v.,  
 Duffel

Verantwoordelijke uitgever: Pierre Alain De Smedt

1) Een alternatief voor benzine en diesel 
 a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren
 b. Klimaatverandering tegengaan
 c. Minder afhankelijk worden van fossiele brandstof
 d.  Onze economie versterken

2) De elektrische auto: dé auto van de toekomst?    
 a. De ideale technologie?
 b. Beschikbaarheid van elektrische voertuigen
 c. Marktprognose

3) Hoe werkt een elektrische aandrijving?     
 a. De elektrische motor
 b. De batterij
 c. Oplaadtechnologie
 d. Beperkingen
 e. Voordelen

4) Elektriciteit in uw auto: een waaier aan mogelijkheden
 a. Elektrische en elektronische componenten
 b. Hybride voertuigen
 c. Batterijelektrische voertuigen
  
5) De levenscyclus van een elektrisch voertuig 
 a. Nieuwe grondstoffen en materialen
 b. Productie
 c. Gebruik
 d. Van wieg tot wieg

6) Elektrisch rijden mogelijk maken    
 a. Hoe anders is elektrisch rijden?       
 b. Wat kost elektrisch rijden?       
 c. Hoe en waar opladen?    
 d. Veiligheid

7) De elektrische auto raakt aan vele aspecten van onze samenleving 
 a. Elektrische voertuigen zichtbaar in het straatbeeld  
 b. Gebruikers van emissiearme voertuigen een streepje voor geven    
 c. Impact op de autobranche   
 d. Aanpassingen aan elektriciteitsproductie en elektriciteitsnet     
 e. Laadinfrastructuur
 f. Compatibele technologie en uniforme betaalsystemen    
 g. Fiscale stimuli voor particulieren en bedrijven 

Besluit   
             

Info
02

januari 2011

2

4

6

10

12

14

16

20



Voorwoord

Elektrische voertuigen bestaan al erg lang. De allereerste koetsen met elektrische aandrijving dateren uit de jaren ’30 van 
de 19e eeuw. Pas een kwart eeuw later, in 1862, werd het eerste voertuig met verbrandingsmotor gebouwd door de 
Belg Etienne Lenoir. Maar al gauw werd de verbrandingsmotor beter en gebruiksvriendelijker dan de elektromotor, 
en dus verdween de elektrische aandrijving naar de achtergrond. 

In de loop van zijn geschiedenis heeft de elektrische auto nog enkele korte heroplevingen gekend. Bijvoorbeeld 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen er een brandstoftekort heerste. En recenter, op het eind van vorige eeuw, 
hebben opnieuw een aantal grote autobouwers zich aan het ontwikkelen en commercialiseren van elektrische 
auto’s gezet. Zonder het verhoopte succes. De elektromotor bleef het onderspit delven omwille van zijn dure en 
zware batterijen die bovendien een beperkt rijbereik hadden en waarvan het opladen erg lang duurde. 

Sinds een paar jaar is de elektrische auto weer helemaal terug. Tal van prototypes worden voorgesteld en de 
eerste productierijpe elektrische auto’s verschijnen in de showrooms. Experts loven de efficiënte en schone manier 
waarop elektromotoren werken. Bovendien steken zowat overal ambitieuze plannen de kop op om elektrisch rijden 
te stimuleren. 

Is het dan deze keer de goede keer voor de elektrische auto? Beleven wij vandaag de overgang van benzine en 
diesel naar elektrisch rijden? Is de batterijtechnologie vandaag wél klaar om de wedloop met de verbrandingsmo-
tor succesvol aan te gaan? Wint het leefmilieu er werkelijk bij? Zijn wij, automobilisten en motorrijders, er klaar 
voor? En hebben de overheden in ons land al een eenduidige strategie en een robuust plan klaar om elektrische 
voertuigen een duwtje in de rug te geven? 

Op die vragen, en op nog veel meer andere, geven wij in deze brochure onze visie. Dat doen wij in een soms 
vereenvoudigende taal. Wij willen immers met zoveel mogelijk mensen delen wat wij denken dat er in de komende 
jaren zal gebeuren en welke obstakels er nog geruimd moeten worden om – eindelijk – van elektrisch rijden een 
succes te maken. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Het FEBIAC-redactieteam 
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Benzine en diesel zijn erg goede brandstoffen om in 
voertuigen te gebruiken. Ze zijn compact en makkelijk 
op te slaan, hebben een hoge energiedichtheid 1 en bij-
tanken kan overal in een wip. Bovendien zijn benzine- 
en dieselmotoren inmiddels heel ver doorontwikkeld 
en weten de constructeurs hoe ze de ultieme verbete-
ringen op het gebied van verbruik en emissies moeten 
aanpakken. Elektrische wagens zijn nog niet zover. 
Daar is de test- en ontwikkelingsfase nog volop bezig, 
zeker op het gebied van de batterijtechnologie. Toch 
zijn er goede redenen om op korte termijn op zoek te 
gaan naar alternatieven voor benzine en diesel. Deze 
zoektocht past in de noodzakelijke overgang naar 
duurzame mobiliteit in al zijn facetten. Elektrische 
voertuigen vormen vast en zeker een onderdeel van 
die transitie naar duurzaam rijden. Bovendien kunnen 
zij onze economie niet enkel vergroenen, maar ook 
versterken.

a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren

Elektrisch rijden veroorzaakt op de plaats waar je rijdt 
geen emissies van schadelijke stoffen. Daarin doen ze 
het dus beter dan conventionele voertuigen. Maar ook 
deze laatste worden aan een hoog tempo schoner. In 
die mate zelfs dat de bijdrage van de auto aan de huidi-
ge problemen met de luchtkwaliteit – voornamelijk ver-
oorzaakt door fijn stof en stikstofoxiden – ook zonder 
elektrische voertuigen de komende decennia sterk zal 
afnemen. Luchtkwaliteit op zich is dus geen voldoende 
argument om zwaar in te zetten op elektrisch rijden, 
maar het is wel een niet te veronachtzamen voordeel. 

Immers, elke elektrische auto die nu al een klassieke 
auto vervangt, helpt meteen om de luchtvervuiling 
terug te dringen. Op korte termijn kunnen er acute 
problemen mee worden verholpen. Het verbeteren van 
de luchtkwaliteit in drukke stadscentra bijvoorbeeld. 

b. Klimaatverandering tegengaan

Het verbranden van fossiele brandstof produceert 
CO2, een broeikasgas dat mee verantwoordelijk wordt 
gesteld voor de opwarming van de aarde en de cala-
miteiten die daardoor kunnen ontstaan. Puur elektri-
sche voertuigen produceren geen CO2-emissies op de 
plaats waar ze rijden. Dat is een groot verschil met 
conventionele voertuigen. Maar dit is maar een deel 
van het verhaal. We moeten namelijk ook kijken hoe 
de stroom die wordt gebruikt om de elektrische auto 
op te laden, wordt opgewekt. Is de elektriciteit die 
we gebruiken om de batterijen op te laden afkomstig 
van een kolencentrale, dan doet een elektrische auto 
het zeker niet beter dan een auto met een zuinige 
verbrandingsmotor. In België is dat gelukkig niet het 
geval, de elektriciteit op het net komt grotendeels uit 
kerncentrales (+-55%) en uit aardgas. Daardoor stoot 
een elektrische auto die in België wordt gebruikt 
zowat 40 tot 60% minder CO2 uit dan een verge-
lijkbare conventionele auto. Hoe meer elektriciteit 
er komt uit duurzame, hernieuwbare bronnen, hoe 
beter elektrische motoren het doen in vergelijking 
met verbrandingsmotoren. 

Een alternatief voor benzine en diesel

1  Maat voor de hoeveelheid energie die een energiedrager zoals brandstof of een batterij kan bevatten (uitgedrukt in Wh/kg). 

1

Elektrische voertuigen vormen een onderdeel van de 

transitie naar duurzaam rijden.

Hoe groener elektriciteit wordt geproduceerd, hoe ber elektrische 
motoren h doen in vergelijking m verbrandingsmotoren.
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De CO2-uitstoot van diesel- en benzinevoertuigen zal 
nog sterk verbeteren in de komende jaren, maar deze 
uitstoot met nog eens 50% verminderen lijkt enkel 
mogelijk via duurzame biobrandstoffen. 
En dat is een scenario dat momenteel verderaf lijkt 
te staan dan auto’s die op groene stroom rijden. Op 
dit vlak is er dus nauwelijks discussie: elektrische 
voertuigen helpen om de totale CO2-productie van 
het verkeer omlaag te brengen. 

c. Minder afhankelijk worden van 
    fossiele brandstof

Rijden op groene stroom maakt ons minder afhankelijk 
van de oliemarkt. Dat heeft een positief milieueffect, 
maar ook economische en zelfs politieke voordelen. 
De wereldwijde vraag naar olie lijkt immers sterker 
te stijgen dan de productiecapaciteit. Daardoor is 
de olieprijs erg volatiel en zou olie in de toekomst 
wel eens fors duurder kunnen worden. Diversificatie 
van onze energievoorziening en ons energiegebruik, 
onder andere in het transport, versterkt onze positie 
ten opzichte van de olieproducenten. Bovendien is 
het verstandig om nu al een toekomst zonder olie 
voor te bereiden. Vroeg of laat komt immers de 
dag dat oliewinning zo complex en duur wordt dat 
andere energiebronnen het pleit winnen. 

d. Onze economie versterken

Internationaal zijn autofabrikanten de ontwikkeling en 
productie van elektrische auto’s fors aan het versnel-
len en wordt een grootschalige productie voorbereid. 
België huisvest heel wat autoassemblage, telt vele 
toeleveranciers en ook een aantal onderzoek- en 
ontwikkelinstellingen. Elektrisch rijden biedt deze 
partijen nieuwe mogelijkheden. Elektrisch rijden 
biedt als innovatie ook kansen voor nieuwe spelers 
in de auto-industrie, zoals (samenwerkingsverbanden 
van) bedrijven met specifieke kennis op bijvoorbeeld 
het gebied van batterijen. Elektrisch rijden kan onze 
economie dus versterken en is gunstig voor onze 
internationale concurrentiepositie en voor de werk-
gelegenheid.

Een alternatief voor benzine en diesel

Elektrisch rijden heeft milieuvoordelen en kan onze onomie 
versterken.  

Hoe groener elektriciteit wordt geproduceerd, hoe ber elektrishe motoren h doen dan verbrandingsmotoren.
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Elektrische wagens staan vandaag de dag bij uitstek in 
de schijnwerpers. Niet onlogisch, want zij bieden een 
antwoord op maatschappelijke problemen die brandend 
actueel zijn, zoals de luchtkwaliteit, de klimaatverande-
ring en de eindige oliereserves. Toch moeten we ervoor 
opletten om elektrische voertuigen niet te zien als de 
enige zaligmakende technologie van de toekomst, en 
rekening houden met enkele belangrijke beperkingen, 
die mee het succes van elektrische voertuigen zullen 
bepalen. 

a. De ideale technologie?

De beperkte actieradius, gekoppeld aan de relatief 
lange herlaadtijd, maken elektrische voertuigen vooral 
geschikt voor korte verplaatsingen (<50 km). In België 
omvat dit zowat 90% van de autoverplaatsingen, wat 
aantoont dat het potentieel voor elektrische voertuigen 
hoog is. Consumenten kopen hun wagen echter niet op 
basis van 90% van hun noden, zij willen een voertuig 
waarmee zij 100% van hun noden kunnen voldoen, 
ook voor het weekendje aan zee en de vakantietrek 
naar het zuiden. Het potentieel voor elektrische wagens 
zal dan ook vooral zijn als 2e of 3e wagen in het gezin, 
gebruikt voor de dagelijkse pendel naar het werk en 
andere korte verplaatsingen, voornamelijk in en rond 
stedelijke centra. 

Ook voor wie regelmatig zware ladingen verplaatst, zijn 
elektrische voertuigen minder geschikt. Dit vereist immers 
meer energie, waardoor de batterij sneller zal ontladen. 

Voor het zware vrachtvervoer biedt elektrisch rijden, 
door het vereiste hoge aantal batterijen en dito 
gewicht, momenteel geen alternatief. Daarom werkt 
deze sector momenteel in de eerste plaats verder aan 
milieuvriendelijkere versies van de klassieke diesel-
motor, aan alternatieven op basis van aardgas, bio-
brandstoffen, maar ook aan de hybride aandrijving 
en de waterstofbrandstofcel.

Met de huidige stand van de technologie zitten we 
dus nog niet in een fase waarin de elektrificatie van 
het voertuigpark louter een kwestie van tijd is. Neen, 
elektrische voertuigen zullen de komende jaren sterk 
aan belang winnen, maar de conventionele verbran-
dingsmotor blijft voor heel wat specifieke behoeften de 
beste oplossing. De komende decennia zien we allicht 
een diversificatie van de beschikbare aandrijfconcepten 
die, naast elkaar, elk een deel van de markt zullen 
bedienen. Naast elektrische voertuigen zal de klassieke 
verbrandingsmotor, eventueel aangedreven door een 
alternatieve brandstof zoals aardgas of biobrandstof, of 
bijgestaan door een elektrische motor in hybrides, een 
deel blijven uitmaken van ons voertuigenpark.

Hoewel de conventionele verbrandingsmotor vaak nog de bte keuze blijft, zullen elektrische 
voertuigen de komende jaren sterk aan belang winnen. 
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b. Beschikbaarheid van elektrische  
 voertuigen

Vanaf 2011 maken verscheidene grote constructeurs 
hun eerste elektrische voertuigen beschikbaar op de 
Belgische markt. De productie van deze voertuigen is 
in eerste fase echter beperkt. Relatief kleine aantallen 
voertuigen worden over de wereld verdeeld op basis 
van de “rijpheid” van lokale markten. Of een land 
“rijp” is voor de introductie van elektrische voertui-
gen, wordt bepaald door de aanwezige subsidies, de 
laadinfrastructuur en de ondersteuning voor elektri-
sche voertuigen, of de concrete plannen daartoe. De 
meeste voertuigen zullen dus gaan naar de landen 
die het verst staan in deze ondersteuning. Maar ook 
daar zullen de aantallen in de beginfase in ieder 
geval beperkt zijn.

c. Marktprognose

Op basis van de marktinschatting van een aantal 
Belgische voertuigimporteurs, zou de jaarlijkse ver-
koop van elektrische voertuigen in België langzaam 
toenemen van enkele tientallen in 2011, over enkele 
duizenden rond 2015, tot enkele tienduizenden in 
2020. Deze cijfers worden bevestigd door een prog-
nose van ACEA, de federatie van Europese autocon-
structeurs, die stelde dat het aandeel nieuwe elektri-
sche auto’s in Europa in 2020 tussen de 3% en 10% 
zal liggen; in België dus tussen de 15.000 en 50.000 
auto’s. Veel zal uiteraard afhangen van de ondersteu-
nende overheidsmaatregelen en de aanvaarding van 
deze nieuwe technologie door het grote publiek.

De elektrische auto: dé auto van de toekomst?

2
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Hoe werkt een elektrische aandrijving?

Klassieke diesel- en benzinevoertuigen worden aange-
dreven door een verbrandingsmotor; die zet de energie 
die vrijkomt door de verbranding van brandstof, om in 
beweging2. Elektrische voertuigen worden aangedreven 
door een elektrische motor, die elektriciteit uit een bat-
terij rechtstreeks omzet in beweging. 

a. De elektrische motor

Een elektrische motor zet elektrische energie recht-
streeks om in bewegingsenergie. De werking van 
de elektrische motor is gebaseerd op magnetisme. 
Iedereen kent het fenomeen wel dat magneten 
elkaar aantrekken of afstoten, afhankelijk van de 
positie waarin je ze naar elkaar brengt. Dit komt 
omdat een magneet 2 “polen” heeft, een noord- 
en een zuidpool, een aan elke kant. De noordpool 
van een magneet trekt de zuidpool van een andere 
magneet aan, terwijl hij de noordpool van de andere 
magneet zou afstoten (en vice-versa voor de zuid-
pool). Het zijn deze aantrekkings- en afstotings-
krachten die worden gebruikt om een elektrische 
motor te doen draaien. 

Maar wat hebben magneten te maken met elektri-
citeit? De twee zijn eigenlijk deel van een geheel, 
het elektromagnetisme. Een elektrische stroom door 
een spoel3 creëert net hetzelfde magnetisch veld als 
zou die spoel een magnetische staaf zijn, met een 
noordpool aan de ene kant, en een zuidpool aan 
de andere. 

Als we nu zo’n spoel op een as plaatsen tussen 
de polen van een andere magneet (zie figuur) en 
een elektrische stroom door de spoel laten lopen, 
dan zal de spoel draaien totdat zijn zuidpool naar 
de noordpool van de vaste magneet wijst. Nu 
veranderen we de richting van de stroom door de 
spoel. Dit betekent dat ook de noord- en zuidpool 
van de spoel van plaats zullen wisselen, zodat de 
zuidpool van de spoel plots naast de zuidpool van 
de vaste magneet staat. Door de afstoting zal de 
spoel doordraaien tot opnieuw de noordpool van de 
spoel naar de zuidpool van de vaste magneet wijst, 
en vice-versa. Door de stroom telkens op het juiste 
moment van richting te doen veranderen, kan de 
spoel dus blijven draaien. Dit is de basiswerking van 
de elektrische motor.

b. De batterij

Het probleem met elektriciteit is dat zij zich niet 
gemakkelijk laat opslaan. Daartoe kan ze tijdelijk 
omgezet worden in chemische energie. Dat gebeurt 
via de batterij.

Een batterij slaat elektrische energie op onder de 
vorm van chemische energie. In haar eenvoudigste 
vorm bestaat een batterij uit 2 metalen plaatjes 
(de anode en de kathode), ondergedompeld in een 
vloeistof (de elektrolyt4).

2  Voor meer informatie over de werking van een verbrandingsmotor, zie ook de FEBIAC-themabrochure “Auto en luchtkwaliteit”: www.febiac.be 
3  Een spoel is een gewikkelde draad (denk aan een veer of een kurkentrekker), waarin vaak ook een metalen kern of staaf zit om de magnetische effecten 
    van de spoel te versterken.
4  De elektrolyt is een vloeistof waarin geladen deeltjes kunnen bewegen van anode naar kathode, of omgekeerd.

Voertuigbatterijen zijn kostbare staaltj spitsthnologie. 

Een thnologie die bovendien nog voortdurend evolueert.
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Hoe werkt een elektrische aandrijving?

Door een juiste keuze van materialen voor de anode 
en kathode, en een aangepaste elektrolyt, krijgt 
men een batterijcel. Wanneer de anode wordt ver-
bonden met de kathode, ontstaat een chemische 
reactie aan de anode waarbij elektronen worden 
afgegeven in de anode, en aan de kathode ontstaat 
een chemische reactie waarbij elektronen worden 
opgenomen. Zo ontstaat een stroom van elektronen 
(een elektrische stroom) door de verbinding van 
anode naar kathode, en wordt chemische energie 
omgezet in elektriciteit. 

Een dergelijke eenheid noemen we een galvanische 
cel. Eén cel produceert maar heel weinig elektrici-
teit. Om voldoende energie te produceren om een 
elektrisch voertuig aan te drijven, worden duizenden 
van deze cellen met elkaar verbonden. Dit geheel 
vormt de batterij van het elektrisch voertuig.

In elektrische wagens worden uiteraard herlaadbare 
batterijen gebruikt, waardoor ook het omgekeerde 
proces mogelijk is. Wanneer we een tegengestelde 
elektrische stroom opleggen aan de batterij, vindt 
de omgekeerde reactie plaats aan anode en katho-
de: de elektrische energie wordt dan opgeslagen als 
chemische energie.

Uiteraard zijn niet alle materialen even goed 
geschikt voor batterijproductie. Voor elektrische 
wagens wordt vooral veel verwacht van batterijen 

op basis van lithium, omdat dit een hoge energie-
opslagcapaciteit biedt per kilogram batterijgewicht, 
en goede herlaadeigenschappen. Lithiumgebaseerde 
batterijen vindt je nu al in onder andere gsm’s, lap-
tops, horloges, pacemakers, ... 
 

c. Oplaadtechnologie

Benzine of diesel tanken is een vertrouwd proces. 
Je rijdt naar een tankstation, steekt de pompslang 
in de wagen, zet de pomp aan, en enkele minuten 
later rijd je weg met een volle tank. Ook andere 
brandstoffen zoals aardgas en LPG volgen een 
gelijkaardig stramien. Elektrische voertuigen tanken 
echter geen brandstof, zij laden elektriciteit. Dat 
heeft zijn voordelen, maar ook zijn beperkingen.

Aan een klassiek stopcontact duurt het zowat 6 tot 
8 uur om een lege batterij op te laden. Dit komt 
omdat het vermogen dat door een stopcontact 
wordt geleverd, relatief beperkt is. Er bestaan ook 
snellere laadmethoden, de zogenaamde “fast-char-
ging”. Afhankelijk van het geleverde vermogen, is 
het mogelijk om de batterij voor ±80% op te laden 
in ongeveer 20 minuten. Dit vereist vanzelfsprekend 
meer elektrisch vermogen, een specifieke laadkabel 
en kan een negatieve impact hebben op de levens-
duur van de batterij. 

Opladen kan thuis, maar ook onderweg dient er laadinfrastructuur 
te zijn.
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Het is technisch ook mogelijk om elektrische voer-
tuigen op te laden zonder kabel, via het zogenaam-
de inductief laden. Hier wordt gebruik gemaakt van 
magnetische velden om stroom op te wekken in het 
voertuig. Dit kan technisch zelfs gebeuren via een 
lader in het wegdek op bv. een parkeerplaats of 
tijdens het rijden, maar heeft momenteel een lager 
rendement dan het laden via kabels.

Enkele bedrijven denken ook aan een andere oplos-
sing: de batterijwissel. Hierbij wordt in een zoge-
naamd batterijwisselstation de lege batterij uit het 
voertuig genomen en vervangen door een volledig 
opgeladen batterij, zodat de chauffeur snel weer 
verder kan rijden. Deze technologie vereist wel een 
verregaande standaardisatie van batterijtechnologie, 
haar afmetingen en positie in het voertuig, en een 
groter aantal batterijen (omdat voor elk voertuig 
meerdere batterijsets beschikbaar moeten zijn). 

d. Beperkingen

De huidige generatie batterijen haalt een energie-
dichtheid tot 200 Wh/kg, een cijfer dat een heel 
eind verwijderd is van de energiedichtheid van fos-
siele brandstoffen (>10.000 Wh/kg), maar gedeeltelijk 
gecompenseerd wordt doordat elektrische motoren 
gevoelig efficiënter zijn (zie voordelen hierna). 

Met de huidige batterijtechnologie hebben elek-
trische voertuigen een autonomie van ±150 km. 
Meer of grotere batterijen plaatsen is moeilijk door 
plaatsgebrek en door het hoge gewicht van batte-
rijen. Dit, gecombineerd met de lange herlaadtijden 
van de batterij, maakt elektrische voertuigen voor-
namelijk geschikt voor kortere afstanden en voor 
een verplaatsingspatroon met relatief grote tussen-
pauzes die toelaten de batterij telkens voldoende 
bij te laden. 

e. Voordelen

Ten opzichte van een klassieke verbrandingsmotor, 
hebben elektrische motoren geen uitstoot en produ-
ceren zij bijzonder weinig geluid, met alle positieve 
gevolgen voor het leefmilieu. 

Elektrische motoren zijn ook bijzonder efficiënt. Een 
klassieke verbrandingsmotor kan theoretisch maximaal 
40% van de energie uit de brandstof benutten (in 
praktijk ligt dit lager). Dit komt omdat de omzet-
ting van warmte in kracht bijzonder inefficiënt is. 
Elektrische motoren daarentegen kunnen gemak-
kelijk 80 tot 95% van de elektrische energie in hun 
batterijen benutten.

De batterij weer 80% vol in ongeveer 20 minuten? 

H kan aan laadpalen m snellaadfunctie.

M de huidige batterijthnologie hebben elektrische voertuigen 
een autonomie tot ongeveer 150 kilomer. 

3
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Bovendien kan een elektrische motor ook zelf 
energie maken door beweging (rijden) om te zet-
ten in stroom. Net zoals elektrische stroom een 
magneet kan maken, kan een magneet op zijn 
beurt elektrische stroom maken. Wanneer we geen 
stroom zetten op de spoel, maar in plaats daarvan 
de spoel gewoon aan het draaien brengen, zal er in 
de spoel elektrische stroom worden opgewekt. Dat 
is het principe waarop bijvoorbeeld de dynamo van 
een fietsverlichting is gebaseerd. Ook een auto met 
een elektrische motor kan dus bij het remmen of 
uitbollen een deel van de verloren bewegingsener-
gie terug omzetten in elektriciteit. Dat verbetert 
de efficiëntie van de wagen nog. Men noemt dit 
energierecuperatie.

Voor wie van rijplezier houdt, zal het ook goed 
nieuws zijn dat elektrische motoren een hoog 
motorkoppel kunnen leveren, zelfs bij zeer lage 
snelheden. Een elektrische motor heeft bovendien 
geen versnellingsbak nodig. 

Samen met verminderde trillingen leidt dit tot een 
bijzonder vlotte en aangename rijervaring.

Tot slot hebben elektrische voertuigen nog een 
ander voordeel: hun motor bevat ten opzichte van 
een verbrandingsmotor weinig bewegende onder-
delen en is dus minder onderhevig aan slijtage. 
Voor de consument vertaalt dit zich in minder 
onderhoud.

Geluid

Elektrische voertuigen bieden nog een belangrijk milieuvoordeel: de elektrische motor produceert erg 
weinig geluid. Bij hogere snelheden –omzeggens vanaf 60 km/u– overheersen de rol- en windgeluiden, 
maar bij lage snelheid is een elektrisch voertuig zo stil dat er zelfs gewerkt wordt aan een extra geluid 
om voetgangers en fietsers te verwittigen van een naderend voertuig.

Elektrisch rijden is een verrend aangename rijervaring: stil, pittig en haast trillingsvrij.
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Elektriciteit in uw auto: 
een waaier aan mogelijkheden

a. Elektrische en elektronische 
   componenten

Een volledig elektrische wagen, aangedreven door 
enkel een batterij, is niet de enige toepassing voor 
elektriciteit in uw wagen. Elektriciteit speelt al jaren 
een steeds belangrijkere rol in uw auto. Denk maar aan 
alle elektronische apparatuur zoals radio, GPS-navigatie 
en LCD-schermen. Maar ook steeds meer mechanische 
componenten worden vervangen door betrouwbaarde-
re, slijtvastere elektrische systemen. Zo hebben recente 
wagens steeds vaker een elektrische sturing van de rem-
men, de stuurbekrachtiging, de kleppen, ... 

Zoals besproken hebben elektrische motoren enkele 
belangrijke voordelen: hoge efficiëntie, energierecuperatie, 
geen uitstoot ter plaatse, ... Ook zonder de hele aandrijf-
lijn elektrisch te maken, is het vrij eenvoudig om van 
sommige van deze voordelen te genieten. Door een klein 
elektrisch motortje in te bouwen dat enkel gebruikt wordt 
voor energierecuperatie, kan men vaak al wat efficiëntie 
winnen. De geproduceerde stroom wordt dan gebruikt 
om elektrische apparatuur zoals de radio, GPS of verlich-
ting te voeden. Voertuigen met deze toepassing worden 
soms wel eens “micro hybrids” genoemd, hoewel men 
pas van een echte hybride kan spreken als de elektrische 
motor bijdraagt aan de aandrijving van de auto.

b. Hybride voertuigen

Een grotere elektrische motor kan gebruikt worden 
om de verbrandingsmotor te helpen, door extra ver-
mogen te leveren wanneer dit nodig is. 

Een voertuig waarin zowel een elektrische als een 
verbrandingsmotor kracht leveren om de wielen aan 
te drijven, noemen we een hybride voertuig. Hybride 
voertuigen gebruiken de voordelen van een elektri-
sche motor, het nadeel van de beperkte actieradius 
wordt opgevangen door de klassieke verbrandings-
motor. Dient de elektrische motor enkel om de ver-
brandingsmotor bij te staan en is hij niet krachtig 
genoeg om op zichzelf het voertuig aan te drijven, 
dan spreken we van een “mild hybrid”.

Wanneer de elektrische motor voldoende krachtig is 
om op zichzelf de wielen aan te drijven, spreken we 
van een “full hybrid”. De batterij van een hybride 
voertuig kan op 2 manieren opgeladen worden: door 
energierecuperatie of door de verbrandingsmotor niet 
de wielen, maar wel een kleine generator te laten 
aandrijven. Die levert op zijn beurt stroom voor de 
batterij. Het is mogelijk om een hybride voertuig te 
maken waarin enkel de elektrische motor de wielen 
aandrijft. De verbrandingsmotor wordt dan enkel 
gebruikt om elektriciteit te produceren voor de elek-
trische motor. Dergelijke hybriden noemt men serie-
hybriden, omdat de verbrandings- en de elektrische 
motor in serie achter elkaar staan. Hybriden waarbij 
beide motoren de wielen kunnen aandrijven, noemt 
men parallelhybriden, beide motoren staan parallel 
naast elkaar. 

Seriehybride Parallelhybride

Elektrisch aangtuurde componenten worden steeds 

vaker toegepast in auto’s. Zij helpen om h verbruik 

en de CO2-uitstoot te verminderen.

4
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Elektriciteit in uw auto: 
een waaier aan mogelijkheden

Parallelhybride

Hybride voertuigen die je ook kan opladen aan een 
stopcontact of laadpunt, worden “plug-in hybride 
elektrische voertuigen” (PHEV) genoemd. Deze 
voertuigen bieden meestal de mogelijkheid om korte 
afstanden (enkele 10-tallen kilometers) louter elek-
trisch af te leggen, waarna ze overgaan op hybride 
modus. Een plug-in seriehybride noemt men ook 
soms een “range-extended electric vehicle” (REEV), 
een elektrisch voertuig uitgerust met een verbran-
dingsmotor om lange afstanden af te leggen. 

c. Batterijelektrische voertuigen

Wanneer een verbrandingsmotor afwezig is en het 
voertuig enkel nog de elektrische motor en een bat-
terij bevat, spreken we van een “batterijelektrisch 
voertuig” (BEV). Er wordt ook gewerkt aan de 
mogelijkheid om de batterij te vervangen door een 
brandstofcel, die elektriciteit produceert uit water-
stof5. Maar deze technologie is nog in testfase en 
zal de consument nog niet gauw in de showroom 
vinden. 

Bij de beschrijving van de verscheidene types elek-
trische voertuigen gaat het niet om een zuiver 
evolutieverhaal. De hybride auto kan meer zijn dan 
zomaar een tussenstap naar de batterijelektrische 
aandrijving. De verschillende stappen van elektrifi-
catie hebben elk hun ideale toepassingsgebied, en 
bieden andere troeven voor de gebruiker. Het is aan 
de consument om te kiezen welke technologie het 
beste voldoet aan zijn eisen en noden.

5  Voor meer informatie over brandstofcellen, zie ook de FEBIAC-themabrochure “Auto en luchtkwaliteit”: www.febiac.be 

De stad is hét biotoop bij uitstek voor elektrische auto’s, motorfisen en scooters.
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De levenscyclus van een elektrisch voertuig 

Elektrische wagens hebben geen uitlaat. Logisch, want ze produceren ook geen uitlaatgassen. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen dat ze geen impact hebben op het milieu. De industrie zet zich wel volop in om in elke fase van het leven 
van uw wagen deze impact zo klein mogelijk te houden. 

a. Nieuwe grondstoffen en materialen

Elektrische voertuigen verlagen onze afhankelijkheid 
van aardolie. In ruil daarvoor creëren we echter een 
afhankelijkheid van nieuwe materialen. De meest 
gekende daarvan is lithium, een erts dat heel geschikt 
is in batterijen voor elektrische voertuigen, momenteel 
voldoende voorradig en gemakkelijk recycleerbaar is. 
Maar ook enkele andere (zeldzame) mineralen zoals 
neodynium en lanthaan worden momenteel gebruikt 
om de magneten voor elektrische motoren te maken. 
De voorraden van deze materialen zijn beperkter dan 
lithium, daarom wordt gezocht naar volwaardige alter-
natieven om toekomstige tekorten te voorkomen. 

b.  Productie

De productie van elektrische wagens verloopt quasi 
identiek als voor klassieke motorisaties. Het grote 
verschil zit hem in de batterijen. Elektrische wagens 
gebruiken bijna altijd batterijen op basis van lithium, 
meestal de zogenaamde lithium-ion batterijen. 
Uit berekeningen blijkt dat de productie van elek-
trische voertuigen, inclusief die van de batterijen, 
slechts een beperkte invloed heeft op de totale 
milieu-impact van het voertuig. Dat komt omdat 
voor de ontginning van lithium een relatief milieu-
vriendelijk proces gebruikt kan worden. Het erts kan 

bijna letterlijk gewoon van de grond worden geraapt. 
Ook de recyclagemogelijkheden, waarover we het 
verder hebben, beperken de invloed van de batterijen 
op de hele levenscyclus. 

c. Gebruik

Tijdens het rijden produceert de elektrische wagen 
weliswaar geen uitlaatgassen, maar de productie 
van de elektriciteit brengt vandaag nog bijna altijd 
wel uitstoot mee. Toch heeft elektriciteitsproductie 
in een centrale voordelen in vergelijking met de 
verbranding van benzine of diesel in de auto zelf. 

CO2-emissies gedurende alle fases in het leven van de wagen

Bron: Van Mierlo, Messagie, Vrije Universiteit Brussel, 2010
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Lithium kan milieuvriendelijk gewonnen en gerycleerd worden; een belangrijke troef in h milieuvoordeel dat elektrische voertuigen bieden.
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De levenscyclus van een elektrisch voertuig 

Elektriciteitscentrales zijn, net als de meest moderne 
auto’s, voorzien van een krachtig gaszuiverings-
systeem voor schadelijke emissies als NOx en fijn 
stof. Bovendien zijn dergelijke centrales veelal niet 
gelegen in dichtbebouwde gebieden zoals steden, 
waardoor de impact op de luchtkwaliteit er veel 
beperkter is. Bovendien zijn elektrische centrales erg 
efficiënt, wat de emissies van CO2 ten goede komt.

Men kan momenteel gerust stellen dat, zelfs met 
onze huidige Belgische elektriciteitsmix die nog 
niet erg veel hernieuwbare energie bevat, elektri-
sche wagens gevoelig beter scoren qua “well-to-
wheel”-emissies6. Naarmate ons land meer en meer 
zal oriënteren naar hernieuwbare energiebronnen, 
zoals zonne- en windenergie, zal dit voordeel nog 
toenemen. 

 

250

in g/km CO2 equivalent

200

150

100

50

-50
BEV

(BE mix)
Hybrid LPG

euro 4
Diesel
euro 5

Diesel
euro 4

Petrol
euro 5

Petrol
euro 4

Well-to-tank
Tank-to-wheel
Transport
Raw Materials
NiMH Battery
Maintenance
Lithium Ion battery
Lead acid battery
EOL NiMH battery
EOL Li battery
EOL Lead acid battery
End of life (EOL) vehicle
Assembly eq. car
Total

0

6  De “well-to-wheel”-aanpak beschouwt alle emissies die tijdens ontginning, verwerking, transport en verbruik van de brandstof vrijkomen, en is de meest volledige 
 basis waarop we verschillende technologieën kunnen beoordelen.  
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d. Van wieg tot wieg

Alle afgedankte voertuigen in ons land worden verwerkt, 
en meer dan 85% van het gewicht wordt hergebruikt 
of gerecycleerd. Dit zal voor elektrische voertuigen niet 
anders zijn. Ook hier vormt de batterij het grote verschil 
met de klassieke voertuigtechnologieën. 

Een batterij wordt beschouwd als ongeschikt voor een 
elektrisch voertuig wanneer zij, door chemische verliezen, 
20% van haar initiële capaciteit heeft verloren. Hoe snel 
dit stadium wordt bereikt, hangt af van het aantal laad-
cycli dat de batterij er heeft opzitten, maar ook van de 
gebruiksomstandigheden. Vandaag lopen de prognoses 
over de levensduur van de batterijen die we in elektrische 
auto’s vinden behoorlijk uiteen. In de meest optimistische 
scenario’s overtreft de nuttige levensduur van de batterij 
ruimschoots de levensduur van het voertuig zelf. Veel zal 
afhangen van de verdere ontwikkeling van de batterij-
technologie, die nog in volle ontwikkeling is. 

Hoe dan ook is een batterij die 20% of meer van haar 
initiële capaciteit heeft verloren, niet onbruikbaar 
geworden. Bepaalde autogebruikers zullen ook dan nog 
perfect hun verplaatsingsbehoeften kunnen invullen, 

voor anderen krijgt hun batterijpack een tweede leven. 
De batterij kan bijvoorbeeld nog worden gebruikt voor 
tijdelijke opslag van ongebruikte elektriciteit op het net. 
Wanneer zij ook hiervoor haar nut verliest door verdere 
afname van de capaciteit, zal de batterij worden gerecy-
cleerd. Deze fase van hergebruik is vandaag de dag nog 
niet zo ver ontwikkeld, maar biedt interessante mogelijk-
heden voor de toekomst.

De recyclage van de batterij is van groot belang, want 
zij bevat waardevolle metalen zoals lithium. Door deze 
metalen te smelten en te zuiveren, kunnen zij op zeer 
milieuvriendelijke wijze worden gerecycleerd. Dit levert 
grondstof voor de productie van nieuwe batterijen, en 
dus een kleinere milieubelasting. 

Globaal kunnen we met zekerheid stellen dat de volledi-
ge levenscyclus van elektrische voertuigen, van productie 
over gebruik tot recyclage en hergebruik, onmiskenbaar 
milieuvoordelen biedt ten opzichte van conventio-
nele voertuigen. Er blijft bovendien extra winst mogelijk 
indien de elektriciteit die het voertuig nodig heeft om te 
rijden, meer en meer uit hernieuwbare bronnen komt. 

Emissies van broeikasgassen (in ton CO2 equivalent)

Bron: Van Mierlo, Messagie, Vrije Universiteit Brussel, 2010
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Elektrisch rijden mogelijk maken 

a. Hoe anders is elektrisch rijden?

De hype rond elektrisch rijden heeft ons alvast één 
nieuwe term geleerd: “range anxiety”, de angst om 
niet ter bestemming te raken wegens onvoldoende 
batterijcapaciteit. Wie kiest voor elektrisch rijden, 
ontsnapt inderdaad niet aan zorgvuldig plannen. In 
de toekomst wordt het rijbereik vast een stuk groter, 
maar ook dan blijft een batterijelektrische auto in de 
eerste plaats geschikt voor eerder korte verplaatsin-
gen met voldoende lange stops om op te laden.
 
Er zijn nog wel meer dingen die in het dagdagelijks 
gebruik een elektrisch aangedreven auto onderschei-
den van een “normale” auto. De werkingsstilte bij 
lage snelheid bijvoorbeeld, of het koppelrijke motor-
karakter zodra men het “gaspedaal” indrukt, waar-
door accelereren onmiddellijk en schijnbaar moeite-
loos gaat. Verder hoort schakelen tot het verleden, 
en is het ook even aanpassen aan de manier waarop 
de meeste elektrische auto’s reageren op het remmen 
op de motor. 

In de ontwikkeling van elektrische auto’s proberen 
de ingenieurs er zoveel mogelijk voor te zorgen 
dat de rijervaring van een conventionele auto (met 
automaat) wordt benaderd. Je bent het elektrisch 
rijden  behoorlijk snel meester, maar het helpt het 
aanvaardingsproces wanneer elektrische voertuigen 
een rijervaring bieden die in de buurt komt van wat 
we gewoon zijn. 

b. Wat kost elektrisch rijden?

Bij de aankoop van een 100% elektrische wagen inclu-
sief batterij moet je algauw 10.000 tot 15.000€ meer 
neertellen dan voor een gelijkaardig automodel met 
verbrandingsmotor. Het prijsverschil zit hem voor-
namelijk in de zeer hoge batterijkost, die weliswaar 
gedeeltelijk gecompenseerd wordt doordat een ver-
brandingsmotor de helft meer kost dan een elektri-
sche motor met bijhorende onderdelen. 

De meerkost bij aankoop kan vermeden worden door 
de batterij afzonderlijk te leasen. Sommige auto-
merken stellen een maandelijkse leaseprijs voorop, 
momenteel zowat 80€/maand. Batterijleasing biedt 
enkele voordelen: batterijproblemen bij normaal 
gebruik komen voor rekening van het leasebedrijf; 
komt er een nieuwe, betere batterijtechnologie op de 
markt, dan kunnen oude batterijen makkelijker een 
upgrade ondergaan of vervangen worden; bovendien 
is de eigenaar van het elektrisch voertuig enigszins 
ingedekt tegen de onzekerheid die er momenteel nog 
heerst rond de restwaarde van de batterijen en het 
hergebruik nadien in andere toepassingen. 

In het voordeel van elektrische voertuigen pleiten dan 
weer de verbruiks- en onderhoudskosten. Deze laatste 
vallen voor een elektrische motor aanzienlijk lager uit 
dan voor een verbrandingsmotor. De verbruikskost 
per km van een elektrisch voertuig dat thuis aan het 
stopcontact wordt opgeladen, bedraagt vandaag zowat 
een derde van deze van een dieselwagen aan de pomp: 
0,02€ tegenover 0,06€ per gereden km. Wie jaarlijks 
10.000 km elektrisch rijdt, spaart algauw 500€ per jaar 
uit. Toch moet je al heel wat kilometers op de teller 
hebben alvorens de meerprijs van een elektrische wagen 
terug verdiend is. Bovendien wordt de premie van een 
autoverzekering in grote mate bepaald door de cata-
logusprijs van het voertuig. De verzekeringspremie van 
een elektrisch voertuig valt dus een stuk duurder dan 
zijn evenknie met verbrandingsmotor. 

Voor particulieren die nog niet overtuigd zijn, staat 
de federale overheid klaar met een fikse belasting-
vermindering van 30% (tot 9.000€) op de aankoop-
prijs van de elektrische wagen en van 40% voor een 
publiek toegankelijke laadpaal aan de woning (tot 
250€). Alleen moet je minstens een jaar wachten op 
je geld: wie in 2011 een elektrische wagen koopt, 

De rijervaring m een elektrische auto komt meer en meer in 

de buurt van die m een ‘gewone’ auto. 
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Elektrisch rijden mogelijk maken 

kan dit pas aangeven in zijn belastingaangifte van 
aanslagjaar 2012, waarna het nog enkele maanden 
duurt alvorens je de afrekening van je belastingen 
ontvangt. Daarom ijvert FEBIAC ervoor om de belas-
tingvermindering te vervangen door een onmiddel-
lijke premie bij aankoop.
Voor bedrijven voorziet de federale overheid een kos-
tenaftrekbaarheid van 120% voor voertuigen zonder 

CO2-uitstoot, alsook een verhoogde aftrek en versnelde 
afschrijving van investeringen in oplaadinfrastruc-
tuur. Vraag is of dit steunpakket wel voldoende is 
voor bedrijven om aan een elektrisch verhaal te 
beginnen. Anderzijds gelden in sommige gewesten 
enkele premies bij de aankoop van elektrische voer-
tuigen door bedrijven, en soms ook door steden en 
gemeenten. 

c. Hoe en waar opladen?

Het opladen van een elektrisch voertuig kan gebeuren 
aan een standaard stopcontact, op een circuit van 16 
ampère. Dit kan bij elke moderne elektriciteitsinstallatie 
worden geïnstalleerd. Zo kan het voertuig eenvoudig in 
de eigen garage of die van je werkgever worden opge-
laden. Voor wie niet over een garage of parkeerplaats 
met laadpunt op het werk beschikt, zullen publieke 
laadpunten een oplossing moeten bieden. 

Voor wie snel elektrische lading nodig heeft, bestaat de 
mogelijkheid van “fast-charging”, die dankzij het hoge 
vermogen de batterij aan een sneller tempo oplaadt. 
Enkele tankstations in ons land worden nu al uitgerust 
met fast-charging installaties, en dit aantal zal in de 
toekomst hopelijk snel toenemen.
 
De betalingsmodaliteiten van deze publieke laadstations 
zijn momenteel niet gestandaardiseerd. In ons land 
wordt vaak gewerkt met laadpunten op basis van RFID, 

die via een radiosignaal de gebruiker herkennen, en zo 
toelaten de gebruikte stroom aan te rekenen. Sommige 
bedrijven bieden bovendien laadpunten aan waar hun 
klanten of werknemers gratis kunnen opladen.

d. Veiligheid 

De elektrische wagens die door de constructeurs 
worden gecommercialiseerd, zijn net als de klassieke 
technologieën onderworpen aan strenge veiligheids-
normen en -tests. Zij zijn in gebruik dan ook even 
veilig als diesel- of benzinevoertuigen. 

Wel zijn er voor elektrische voertuigen enkele 
specifieke veiligheidsregels in acht te nemen bij 
onderhoud, pechverhelping, en door hulpdiensten, 
die rekening moeten houden met deze nieuwe tech-
nologie. Onderwijsinstellingen bieden nu al speciale 
programma’s aan om hieraan tegemoet te komen. 

Aankoopprijs en maandelijkse verbruikskosten volgens aandrijftype en jaarlijks aantal gereden km

Maandelijkse verbruikskosten* (brandstof en onderhoud)Aankoopprijs* in €  in €/maand
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Bron: FEBIAC
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De elektrische auto raakt aan vele aspecten 
van onze samenleving

Omwille van het eerder aangetoonde strategische 
belang van elektrisch rijden, moeten een aantal drem-
pels en onzekerheden worden weggenomen om een 
grootschalige marktintroductie mogelijk te maken. 
Een gezamenlijke aanpak van overheden, marktpar-
tijen en maatschappelijke organisaties is nodig om de 
elektrische auto definitief uit de startblokken te laten 
schieten. Het zijn immers heus niet altijd de beste 
producten of nieuwste technologieën die het hart 
van de consument veroveren en succesrijk worden. 
Incentives zijn onmisbaar om de “early adopters” te 
ondersteunen en om de consument te overtuigen. De 
automobielbranche neemt daarin zijn verantwoorde-
lijkheid, maar ook de overheden moeten werk maken 
van een objectieve, ambitieuze en doeltreffende visie 
en de verwezenlijking ervan. Het begeleidingstraject 
dat bij deze visie hoort, is divers en raakt aan heel wat 
aspecten. De belangrijkste lijsten wij hieronder op.

a. Elektrische voertuigen zichtbaar in  
 het straatbeeld

“Onbekend maakt onbemind”, het is een waarheid als 
een koe. Willen we de consument kunnen overtuigen 
om zijn traditionele keuze voor een benzine- of diesel-
voertuig los te laten, dan zijn inspanningen nodig om 
nieuwe technologie in het straatbeeld te krijgen.

Hier hebben steden en gemeenten zeker een rol te spelen. 
Zij kunnen de rol van “early adopter” op zich nemen door 
in hun wagenpark elektrische voertuigen op te nemen. 
Dit geldt bij uitbreiding ook voor nuts- en andere over-
heidsbedrijven. Steden en gemeenten kunnen het gebruik 
van elektrische auto’s bij taxibedrijven en autodeelprojec-
ten stimuleren. 

FEBIAC betreurt het feit dat de fiscale incentives die 
vandaag voor elektrische voertuigen bestaan, zich in 
hoofdzaak richten tot privéaankopen. Voor bedrijven is 
er weliswaar de fiscale aftrekbaarheid van 120% voor 
volledig elektrische voertuigen, maar dit voordeel com-
penseert niet de huidige meerkost. Gezien FEBIAC ver-
wacht dat de elektrische auto toch in de eerste plaats via 
bedrijfsvloten zijn weg zal vinden tot in het straatbeeld, 
is het belangrijk en noodzakelijk om de fiscale voordelen 
te versterken voor bedrijven die deze auto’s en motoren 
opnemen in hun bedrijfsvloot. 

b. Gebruikers van emissiearme 
 voertuigen een streepje voor geven 

Het gros van de laadpalen voor elektrische voertuigen 
die nu al in ons land staan, is er gekomen als voordeel 
van privébedrijven voor hun klanten. Je vindt ze aan 
tankstations, winkelcentra, fastfoodrestaurants. Bedrijven 
kunnen daar nog verder in gaan. Een parkeerplaats met 
laadpaal voorzien voor personeelsleden die een elektrisch 
voertuig hebben, kan een prima stimulans zijn. Ook 
de overheid kan en moet werk maken van dergelijke 
voordelen. De mogelijkheden zijn legio: lagere parkeerta-
rieven bijvoorbeeld, of het recht om over de busbaan te 
rijden, of voorbehouden parkeerzones. Dit soort tastbare 
voordelen is onmisbaar om de twijfelende consument te 
overhalen en om visibiliteit te creëren.

Zeker in de beginfase is h erg belangrijk om voldoende fiscale 

voordelen te bieden aan bedrijven die elektrische voertuigen in 

hun vloot opnemen. 

De mete laadpalen in ons land zijn er gekomen op initiatief van privébedrijven. Maar de overheid mag ni achterblijven... 
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c. Impact op de autobranche  

Dat elektrisch rijden een grote invloed heeft op de auto-
branche, is in de voorgaande hoofdstukken al gebleken. 
De plotse evolutie naar hybride en elektrische auto’s stelt 
de constructeurs en toeleveranciers voor een moeilijke 
keuze. Pionier zijn en ontzaglijk veel middelen investeren 
met het risico dat een doorbraak uitblijft, of afwachten 
en de boot op commercieel vlak misschien definitief mis-
sen. Een duidelijk beleidsplan van de overheid is in elk 
geval een sterk signaal aan de constructeurs om mee te 
stappen in het hele verhaal. 

Maar ook op technisch vlak brengen elektrisch aange-
dreven voertuigen een verandering. Elektromotoren zijn 
eenvoudig, bedrijfszeker en robuust. Zij behoeven ook 
duidelijk minder zorg en onderhoud dan een benzine- of 
dieselmotor van vandaag. De verkoops- en servicebedrij-
ven zullen daarmee moeten rekening houden. Vandaag 
komt een autobezitter gemiddeld slechts één keer per 
jaar bij de garage langs, met elektrische voertuigen wordt 
dat wellicht nog minder frequent. Dat heeft een invloed 
op de zakelijke aanpak van deze bedrijven, maar ook op 
de relatie die je als garagehouder kan onderhouden met 
de klant. Klantenrelaties zullen steeds minder gelinkt zijn 
aan onderhoudsbeurten en herstellingen. 

Ook het sleutelen aan voertuigen wordt anders. 
Automonteurs moeten training krijgen om zonder gevaar 
en met kennis van zaken aan de slag te kunnen. De 
hoogspanningscircuits van een elektrisch of hybride voer-
tuig kunnen, hoewel ze ontworpen zijn om absoluut vei-
lig te zijn bij normaal gebruik, levensgevaarlijk zijn voor 
wie er zonder kennis van zaken aan morrelt en bepaalde 
veiligheidsregels negeert. Opleidingsinstellingen bieden 
daarom vandaag al aangepaste opleidingen aan. 

Het succes van elektrische voertuigen zal zich tevens ver-
talen in projecten van autodelen en van auto- en batte-
rijverhuur. In een scenario met elektrische auto’s met een 
beperkte autonomie en/of een lange oplaadtijd, wordt 
het belangrijk voor de consument om voor een verre 
verplaatsing te kunnen beschikken over een voertuig 
dat deze vraag aankan. Dat kan door een voertuig met 
thermische motor te huren, maar ook door krachtigere 
batterijen aan boord te nemen of door onderweg snel en 
vlot lege batterijen uit te wisselen voor volle. Her en der 
in Europa worden hierrond proefprojecten ontwikkeld. 

Ook bij de merken die de commercialisering voor-
bereiden van elektrische voertuigen, zien wij diverse 
businessmodellen ontstaan. 

d. Aanpassingen aan elektriciteits-
 productie en elektriciteitsnet 

Het jaarverbruik van een elektrische wagen is vergelijk-
baar met het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld 
huishouden, zo’n 3 à 4 MWh per jaar. Slimme con-
sumenten zullen hun voertuig voornamelijk ’s nachts 
opladen, aan het voordelige nachttarief. ’s Nachts is de 
vraag naar elektriciteit gevoelig kleiner, zodat dit extra 
stroomverbruik makkelijk kan worden opgevangen. 

We kunnen dus besluiten dat, zeker wanneer het aan-
tal elektrische voertuigen in de beginfase nog beperkt 
zal zijn, geen extra elektrische centrales nodig zijn om 
elektrische voertuigen van stroom te voorzien. Wel is het 
mogelijk dat plaatselijk, in wijken waar veel elektrische 
voertuigen worden opgeladen, de capaciteit van het 
distributienet moet worden verhoogd. 

Het is van enorm belang dat met elektrische voertuigen 
rekening gehouden wordt in de lange termijnplanning 
van de elektriciteitsvoorziening van ons land. FEBIAC 
vraagt dan ook aandacht voor voldoende productie, een 
performant distributienet en de mogelijkheden van een 
zogenaamde “smart grid”7.

7  Een “smart grid” is een opwaardering van het huidige elektriciteitsnet: het voert een communicatie in tussen de consument en producent. Deze communicatie kan 
op verschillende manieren gebruikt worden. Zo kan de consument bepaalde apparaten laten aanschakelen (bvb: wasmachines) wanneer de vraag naar stroom 
klein is (en elektriciteit dus goedkoop), en kan de producent regelen wanneer bijvoorbeeld een elektrisch voertuig wordt opgeladen (waarbij de consument enkel 
aangeeft dat dit voertuig moet opgeladen zijn voor een bepaalde tijd). Zo wordt het mogelijk om de extra vraag naar elektriciteit van een groot aantal elektrische 
voertuigen optimaal te beheren.  

Hoe meer groene energie er bchikbaar wordt, hoe meer milieuvoordeel elektrische voertuigen bieden. 
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e. Laadinfrastructuur

Elektrische voertuigen opladen kan, met de juiste 
kabels, gebeuren aan een gewoon stopcontact. Niet 
iedereen heeft echter toegang tot een garage met 
stopcontact (denken we bijvoorbeeld aan stadsbe-
woners), en dus zullen ook elektrische laadpunten 
moeten worden geïnstalleerd op strategische plaat-
sen. Het gebrek aan laadinfrastructuur is momenteel 
zeker nog een bijkomende factor die de consument 
afremt om een elektrische auto te gebruiken.

Het gaat dan niet enkel over oplaadpunten op het 
openbaar domein, maar ook in parkeergarages en 
garages van kantoorgebouwen. Momenteel bestaat 
er geen omvattend plan om in België werk te maken 
van een publieke laadinfrastructuur. Ons land dreigt 
hier achterop de geraken ten opzichte van de ons 
omringende landen. Overheid en bedrijfsleven moe-
ten dan ook dringend de handen in elkaar slaan. 

FEBIAC is alvast blij met de initiatieven die verschil-
lende bedrijven en lokale besturen momenteel nemen 
om laadpunten te plaatsen, maar dringt er toch op 
aan dat ook op grote schaal een plan moet worden 
uitgewerkt voor de inplanting van deze laadpunten, 
zodat een maximum aantal burgers en organisaties 
ervan gebruik kan maken. 

Een campagne zoals in Nederland, waar bij elke 
aankoop van een elektrisch voertuig een gratis 
laadpunt voor de deur wordt aangeboden door de 
netbeheerder, kan de verspreiding van elektrische 
wagens een noodzakelijk duwtje in de rug geven 
in het gebied waar de grootste milieuwinst wordt 
geboekt: de stad. 

f. Compatibele technologie en uniforme 
betaalsystemen

Het klinkt een beetje onwezenlijk, maar vandaag 
zijn er meer dan 10 verschillende stekkers beschik-
baar waarmee elektrische voertuigen kunnen wor-
den opgeladen. Zolang er verschillende stekkertypes 
voor publieke laadinfrastructuur op de markt zijn, 
is het zaak om leveranciers te kiezen van laadpalen 
waar een maximum aantal stekkertypes op aange-
sloten kan worden en dit in het hele land en, als 
het even kan, in de hele EU. Het zou zonde zijn dat 
een Belg niet in Frankrijk kan rijden omdat hij er 
zijn voertuig niet kan opladen doordat de laadpaal 
van een ander type is dan in zijn thuisland en niet 
voorzien is op de stekker van zijn laadkabel. 

Intussen werkt Europa aan een standaard voor de 
laadinfrastructuur, die verwacht wordt in 2011. 
Momenteel blijven nog slechts enkele stekkertypes 
als standaard weerhouden. Idealiter zijn de laadpa-
len erop voorzien om alle toekomstige standaarden 
gemakkelijk te integreren. 

Hetzelfde geldt voor de betaalmogelijkheden aan 
de laadpunten: universele betaalmiddelen zoals 
baar geld, krediet- en bankkaart, betalen-per-gsm 
en abonnementen moeten de regel zijn. Specifieke, 
leverancierafhankelijke betaalsystemen zijn uit den 
boze. 

g. Fiscale stimuli voor particulieren en 
bedrijven

Fiscale stimuli kunnen zowel het aanbod aan elek-
trische voertuigen vergroten en versnellen, als de 
vraag ernaar vergroten. 

In België is er nog steeds geen omvattend lan om werk te 

maken van een publieke laadinfrastructuur. Ons land hinkt 

hierin achter op de buurlanden.
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• Aanbodondersteunende maatregelen
Proefprojecten zijn onmisbaar om de elektrische auto 
te testen in dagdagelijkse omstandigheden. Naast 
testen van het product, kunnen ook gebruikers-
ervaringen worden geanalyseerd. Idealiter neemt een 
stad of gemeente in België hierin het voortouw om 
als best practice te dienen voor andere gemeentelijke 
overheden. Ondermeer de Vlaamse regering heeft al 
middelen voorzien om een dergelijk proefproject op 
te starten.

Daarnaast is er nog heel wat onderzoek nodig om 
vooral de batterijen krachtiger en goedkoper te 
maken. Onze onderzoekscentra en industrie kunnen 
hierin een rol spelen als de nodige R&D-steun wordt 
verleend. Zo heeft de Vlaamse regering middelen 
vrijgemaakt voor alle onderzoeksprojecten die in het 
bestaande kader van Flanders’ DRIVE met verschil-
lende bedrijven aan de gang zijn. Daarnaast heeft 
het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 
Technologie budget gereserveerd voor de klassieke 
onderzoeksprojecten.

• Vraagondersteunende maatregelen
Wellicht een van de grootste hinderpalen voor een 
vlotte marktintroductie van de elektrische auto is 
het eerder beschreven grote prijsverschil met een 
auto met verbrandingsmotor. De overheid kan hier 
ingrijpen via een hele waaier aan fiscale maatrege-
len voor zowel bedrijven als particulieren. 

Als mogelijke incentives citeren wij belastingver-
mindering, -krediet of -aftrek, kortingen op factuur, 
nultarief voor kilometerheffing en wegenvignet of 
premies voor elektrische auto’s. Daarnaast kan de 
vrijstelling van jaarlijkse verkeersbelasting en van 
belasting op inverkeersstelling helpen. 

De federale overheid voorziet momenteel belas-
tingverminderingen voor elektrische voertuigen. 
Op Gewestelijk vlak ontbreken significante fiscale 
incentives momenteel. In elk geval moet er tussen 
de verschillende beleidsniveaus worden gestreefd 
naar een coherente aanpak. FEBIAC vraagt ook dat 
fiscale incentives onmiddellijk bij aankoop kunnen 
worden verrekend door de consument. Incentives 
zoals belastingverminderingen die pas een jaar na 
aankoop hun effect hebben, dreigen hun doel te 
missen. Deze incentives moeten tot slot ook technolo-
gieneutraal worden opgesteld op basis van CO2-uitstoot 
en Europese milieunormen zodat andere innovatieve en 
schone aandrijftechnologieën niet worden benadeeld.
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Besluit

Elektrisch rijden draagt vandaag de kiemen in zich 
om de individuele mobiliteit van morgen emissie- 
en motorgeluidarm te maken. Dit komt tegelijk 
tegemoet aan de blijvende behoefte aan individueel 
vervoer en aan de maatschappelijke noden om de 
lokale luchtkwaliteit en leefbaarheid sneller te ver-
beteren. 

Let wel: ook zonder elektrische mobiliteit zal de 
impact van transport op de lokale luchtkwaliteit 
sterk verminderen tegen 2020. Dankzij perfectio-
nering van de klassieke verbrandingsmotor zal fos-
siele brandstofmobiliteit emissiearm worden zonder 
impact op de volksgezondheid, mogelijk tegen een 
lagere kost dan elektrische mobiliteit.

Meer nog: de komende 2 decennia zal de ver-
brandingsmotor het gros van het voertuigenpark 
blijven aandrijven, weliswaar steeds vaker gevoed 
door alternatieve (bio-)brandstoffen en/of bijge-
staan door een elektrische motor. De batterijkost 
en -kracht van elektrische voertuigen kunnen voor-
alsnog niet tippen aan de kostprijs en actieradius 
die fossiele brandstofvoertuigen bieden. Voor lange 
afstanden en zware lasten –denk aan vrachtver-
keer– is het uitkijken naar batterijtechnologische 
doorbraken, verwacht rond 2015.

Er zijn echter nog andere maatschappelijke doelen 
waar elektrisch vervoer wél het verschil kan maken 
ten opzichte van fossiele brandstoffen, name-
lijk het olieonafhankelijker en klimaatneutraler 
worden. Eindige oliereserves maken de toekomst 
van een oliegedreven samenleving in ieder geval 
onzeker. Even onzeker is de impact van ons han-
delen en bijhorende CO2-productie op het klimaat. 
Kostefficiënte elektriciteitsproductie uit CO2-arme 
energiebronnen haalt beide onzekerheden weg. Er 
is echter nog een hele weg te gaan om de 21e eeuw 
te kunnen uitstappen in een “stroom”gedreven 
samenleving.

Laat echter duidelijk zijn dat elektrische voertuigen 
vandaag al op punt staan om een flink deel van 
onze mobiliteitsbehoeften in te vullen. Ze kunnen 
in het bijzonder hun rol opeisen bij huishoudens als 
stadswagen, tweede of derde wagen. 

Ook voor bedrijven die snel en frequent moeten 
leveren over relatief korte afstanden of die beschik-
ken over een (eigen) netwerk van laadpunten, biedt 
elektrisch rijden veelbelovende mogelijkheden. Het 
huidige elektriciteitsnet kan die extra stroomaftapping 
door elektrische auto’s en motorfietsen de eerste jaren 
zonder problemen aan, zeker wanneer die voertuigen 
buiten de verbruikspieken –vooral ’s nachts dus– aan 
de stekker zullen hangen.

Voor verdere terreinbezetting door elektrische voer-
tuigen is samenwerking met andere stakeholders en 
vooral steun van de overheid broodnodig. Anders 
dreigen zij een nicheproduct te blijven. Daarom 
moet de meerkost tijdelijk gecompenseerd worden 
door “direct cash” incentives en moet de overheid 
een beleidskader scheppen voor ondermeer de voor-
ziening van publieke laadinfrastructuur, van andere 
onmiddellijk tastbare voordelen zoals goedkopere 
parkeertarieven of het openstellen van busbanen. 

Tot slot: België heeft extra troeven om een vroegere 
doorbraak en snellere marktpenetratie van elektrische 
voertuigen te zien dan elders in Europa. Ons land is 
met zijn kleine oppervlakte, dichte bebouwing, korte 
verplaatsingsafstanden en heel wat privé- en publieke 
parkeergelegenheid (lees oplaadmogelijkheden), er een 
vruchtbare bodem voor. 


