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Dit rapport over marktverwachtingen bestudeert 
de huidige positie van elektrische auto’s (EV’s) in 
Europa. Het presenteert ook de trends en inzichten 
in deze groeiende industrie en onderzoekt hoe 
de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s zal 
veranderen om de groei te ondersteunen. 

De groei van het aantal elektrische voertuigen neemt nog steeds 
toe. In heel Europa verschenen er in 2017 meer elektrische auto’s 
op de weg en ze worden in recordaantallen verkocht.

Tegelijkertijd wordt de laadinfrastructuur uitgebreid om het 
groeiende aantal EV-rijders te bedienen. Daarbij bereikt de totale 
laadcapaciteit ongekende hoogten.

Deze nieuwe laadstations zijn overal waar zich mensen ophouden: 
thuis, op het werk, bij winkelcentra, bij hotels, enzovoort.  
Het wereldwijde aantal elektrische auto’s was in 2016 al meer  
dan een miljoen en is in 2017 de twee miljoen gepasseerd.
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Inleiding

Wereldwijd waren 
er in 2016 1 miljoen 
elektrische auto’s en  
in 2017 zelfs al meer 
dan 2 miljoen.
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EV-verkoop   
per markt en model
In 2016 bereikte het aantal registraties van nieuwe elektrische auto’s een 
record met meer dan 750.000 verkochte voertuigen. Met een marktaandeel 
van 29% is Noorwegen de onbetwistbare leider op de wereldmarkt als 
het gaat om de succesvolle invoering van elektrische auto’s, gevolgd door 
Nederland met een marktaandeel van 6,4% en Zweden met 3,4%. China, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben ieder een marktaandeel rond de 
1,5%. Het wereldwijde aantal elektrische auto’s was in 2016 al meer dan een 
miljoen en is in 2017 de twee miljoen gepasseerd.
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Bron Global EV Outlook 2017 – International Energy AgencyBron Top 20 elektrische auto’s (in termen van verkoop) in het 
grootste deel van Europa, data verzameld door Jose Pontes voor 
CleanTechnica.com, EVObsession.com en EV-Sales.blogspot.com.

Europese leiders in 
elektrische auto’s  
(Top 20 – 2017) (volledig elektrisch  
met accu (BEV) en plug-inhybriden (PHEV))

EVPHEV

Renault Zoe 26,143
BMW i3 16,567

Nissan Leaf 15,914
Mitsubishi Outlander PHEV 15,477

Tesla Model S 11,365
Volkswagen Passat GTE 10,787

Mercedes GLC350e 10,332
Volkswagen e-Golf 10,091

Tesla Model X 9,392
BMW 225xe 8,763
BMW 330e 8,682

Audi A3 e-Tron 7,102
Volkswagen Golf GTE 6,550

Volvo XC90 T8 6,543
Mercedes C350e 5,679

Hyundai Ioniq Electric 4,924
BMW X5 xDrive40e 4,913

Kia Soul EV 4,431
BMW 530e 4,248

StreetScooter Work 3,633

Het Europese  
EV-landschap

1
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Populaire volledig elektrische 
automodellen

De geschatte actieradius kan variëren met het productiejaar, het model en de afwerking van de auto.

BMW i3
  GESCHATTE ACTIERADIUS: 280 KILOMETER
Sommige elektrische auto’s proberen op gewone auto’s te lijken, maar met de i3 heeft BMW voor een 
radicaal andere benadering gekozen. Het compleet nieuwe ontwerp van de serie ziet eruit als een auto 
uit de toekomst.

RENAULT ZOE Z.E.40
  GESCHATTE ACTIERADIUS: 400 KILOMETER
Renault heeft in 2017 de goedverkopende elektrische ZOE supermini opgewaardeerd. De nieuwe ZOE Z.E.40 heeft 
een vergrote 40kW-accu voor een actieradius van maar liefst 400 kilometer. Zelfs in hartje winter wanneer accu’s 
door het koude weer net iets harder moeten werken, heeft deze Renault nog steeds een actieradius van rond de 
200 kilometer. Je kunt hem ook versneld opladen voor een snelle radiusvergroting.

TESLA MODEL S
  GESCHATTE ACTIERADIUS: 630 KILOMETER
De Tesla Model S was in 2012 Tesla’s eerste, compleet nieuw ontwikkelde elektrische auto en is nu hun populairste 
model. Het is een volledig elektrische, luxe sedan die nog steeds de harten van auto- en technologieliefhebbers sneller 
doet kloppen. Er zijn veel redenen voor het succes van Model S, waaronder de fantastische prestaties, de ongelooflijke 
actieradius op elektriciteit en de indrukwekkende technologie, waarvan een groot centraal touchscreen het middelpunt 
vormt. Geen wonder dat hij velen over de streep heeft getrokken om elektrisch te gaan rijden.

Populaire automodellen   
Op weg naar verandering
De afgelopen jaren is er in Europa een begin gemaakt met de acceptatie van elektrische mobiliteit. 
Gezien de toename van de wereldwijde en Europese verkoop, is de groei in een stroomversnelling 
gekomen. Dit komt door  steun van de overheid, een verbeterd aanbod van elektrische auto’s 
(EV’s) door de auto-industrie en een groeiende bekendheid bij en bereidheid van de consument 
om een EV aan te schaffen. Hierna bekijken we de belangrijkste volledig elektrische auto’s en 
hybriden in Europa die deze verandering een impuls geven:

HYUNDAI IONIQ
  GESCHATTE ACTIERADIUS: 200 KILOMETER 
De Hyundai IONIQ is nieuw op de markt en beschikbaar als hybride, plug-in hybride of volledige EV. Hier zien we 
de elektrische IONIQ, de versie die toevallig ook het meest overtuigend is. Hoewel niet baanbrekend, is de IONIQ 
lovenswaardig omdat hij zo praktisch is.

Het Europese EV-landschap1
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NISSAN LEAF
  GESCHATTE ACTIERADIUS: 231 KILOMETER
De Nissan Leaf is de populairste elektrische auto van het Verenigd Koninkrijk, en terecht. Net als de BMW i3 is hij 
ontworpen als een elektrische auto, maar de vormgeving is behoudender. Hij is ruimer dan de BMW en gefabriceerd 
in Sunderland. Hij is sinds 2011 op de markt.
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MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
  CO2-UITSTOOT VAN MINDER DAN 50G/KM
De Outlander plug-in hybride (PHEV) is ruim en praktisch, heeft een veiligheidsscore van vijf sterren en beschikt zelfs 
over vierwielaandrijving. Zijn lage CO₂-uitstoot van minder dan 50 g/km heeft allerlei voordelen, vooral voor zakelijke 
berijders. Hij rijdt eenvoudig en heeft op volledig elektrische aandrijving een actieradius van maximaal 48 km.

VOLKSWAGEN GOLF GTE
  CO2-UITSTOOT VAN MINDER DAN 40G/KM
De Golf GTE lijkt met opzet op de Golf GTI, omdat deze plug-in hybride absoluut snel genoeg is om de GTI bij te 
houden. Maar hij heeft iets wat de GTI niet heeft: een gemiddeld brandstofverbruik van minder dan 1,5 liter per 
100 km en een CO₂-uitstoot van minder dan 40 g/km. Maar bovenal krijgt u de klasse en kwaliteit die iedere Golf 
zo aantrekkelijk maakt.

OPEL AMPERA
  BINNEN 4 UUR VOLLEDIG OPGELADEN 
De Opel Ampera (niet te verwarren met de Opel Ampera-e) is een elektrische auto met een 
actieradiusvergroter die sinds 2011 op de Europese markt is. Hij werd gepresenteerd in maart 2009 tijdens  
de Autosalon van Genève en is technisch gezien identiek aan de Chevrolet Volt. 

De Ampera is geen conventionele hybride, omdat hij uitsluitend door een elektrische motor wordt 
aangedreven. De ingebouwde verbrandingsmotor, ook actieradiusvergroter genoemd, wekt via een dynamo 
elektriciteit op wanneer de accu begint leeg te raken.

VOLVO XC90 T8 TWIN ENGINE
  48 KILOMETER OP EEN LADING 
‘Twin Engine’ verwijst naar een plug-in hybride. Hij haalt 48 km op één acculading en rijdt zeer ontspannen. 
Maar waarmee deze zevenzitter zich daadwerkelijk onderscheidt, zijn de optimale kwaliteit, het elegante 
interieurdesign en de uitstekende veiligheidssystemen.

BMW i8
  VAN 0 NAAR 100 KM/U IN IETS MEER DAN VIER SECONDEN 
Let eens op de vormgeving van de i8. En bekijk dan de statistieken: van 0 tot 100 km/u in iets meer dan vier 
seconden en een topsnelheid van 249 km/u. Het officiële gemiddelde brandstofverbruik is echter minder dan 1,2 
liter per 100 km en de CO2 -uitstoot bedraagt 49 g/km. Belangrijker nog:, op de weg maakt hij net zoveel indruk. 
Een superauto met een geweten – wie had dat verwacht?

Populaire PHEV-automodellen  
(hybride elektrische auto’s)

De geschatte actieradius kan variëren met het productiejaar, het model en de afwerking van de auto. 
kmpl: Kilometres per Litre
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Nieuwe en 
verwachte  
EV-modellen 
in 2018 en daarna
Dankzij recente aankondigingen door de grootste 
namen binnen de auto-industrie staat de 
ontwikkeling van de elektrische auto volop in de 
aandacht. Autofabrikanten over de hele wereld, 
zoals Volvo, hebben er zelfs voor gepleit om de 
komende tien jaar alleen maar volledig elektrische 
of hybride auto’s af te leveren.

Als deze pleidooien ter harte worden genomen, zullen we de 
komende jaren een belangrijke verandering in productietrends 
zien en een ongekende toename van het aantal elektrische auto’s 

op de weg. Die verandering is al begonnen, met een golf van 
volledig elektrische auto’s voor het grote publiek, zoals de Chevy 
Bolt, de Nissan LEAF en de Tesla Model 3.

Omdat de meeste grote autofabrikanten op zijn minst plannen 
hebben voor elektrificatie, hebben we een lijst samengesteld 
van nieuwe en aankomende elektrische modellen die we in 2018 
kunnen verwachten.

Since most major automakers have at least outlined plans for 
electrification, we’ve compiled a list of some new and upcoming 
electric vehicle models expected in 2018.

New EVs Expected for 2018

RANGE ROVER 
SPORT PHEV MERCEDES eVITO JAGUAR I-PACE

OPEL 
AMPERA-E

DAIMLER EQ

AUDI  
E-TRON QUATTRO

VOLVO XC40 
PHEV

PORSCHE PANAMERA 
TURBO S E-HYBRID 
SPORT TURISMO PHEV

TESLA MODEL 3

BMW  
i8 ROADSTER

NISSAN 
LEAF 2018

AUDI E-TRON 
SPORTSBACK

Marktverwachtingen voor Europa 2018
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Zojuist een Tesla S
aangeschaft 

Friedrich (50)
Privéparkeerplaats
Zelfstandig ondernemer
Business Development 
Manager 
Residence
Randgemeente in Duitsland
Marital status
Getrouwd, twee kinderen
Education
Hoogopgeleid (master)

Friedrich is een gezinsman. Hij vindt het duurzame aspect van elektrisch 
rijden erg prettig, maar heeft een hekel aan de complexe kant ervan. Het is 
al moeilijk genoeg om werk en privé in balans te houden doordat hij zoveel 
moet reizen. Hij zoekt een bedrijf dat EV simpel maakt en alles wat 
geregeld moet worden, kan afhandelen.

• Het is gemakkelijk om een laadpunt te regelen 
• De auto is zoveel mogelijk beschikbaar 
• Duidelijke uitleg over EV 
• De kosten en het verbruik zijn transparant 
• De particuliere elektriciteitskosten worden vergoed

• Het is moeilijk om een compleet 
overzicht te krijgen 

•  De subsidieregelingen zijn 
onduidelijk of hem onbekend

duurzaamheid

belastingvoordeel

technologie

Drijfveren

Behoeften

Frustraties

Kennis van:

Laag Hoog

Elektrisch rijden 

Laag Hoog

Subsidieregelingen

Zojuist een Renault Zoe 
aangeschaft  

Jessica woont met haar man en kind in een woning van een 
woningcorporatie in de oude binnenstad van Bordeaux. Het lijkt haar 
leuk om een elektrische auto te rijden en het past bij haar imago als 
Creative Director. Ze zoekt een bedrijf dat haar verder kan helpen.

•  Het is gemakkelijk om een laadpunt te regelen 
•  De auto is zoveel mogelijk beschikbaar 
•  Duidelijke uitleg over EV 
•  De kosten en het verbruik zijn transparant

•  Ze is afhankelijk van de woningcorporatie 
•  Het is niet duidelijk hoe ze een laadpunt op een 

parkeerplaats van de corporatie moet regelen 
•  Ze weet niet zeker wat er allemaal moet worden 

geregeld

Jessica (40)
Gedeelde parkeerplaats
Privé-eigenaar
Creative Director
Residence
Binnenstad in Frankrijk
Marital status
Getrouwd, één kind
Education
hoogopgeleid 
(bachelor of master) Laag 

Internet

Hoog

Drijfveren

duurzaamheid

belastingvoordeel

technologie

Behoeften

Frustraties

Kennis van:

Laag Hoog

Elektrisch rijden

Laag Hoog

Subsidieregelingen

Koopt binnenkort een
VW Golf GTE

Jurre woont met zijn vriendin in het centrum van Rotterdam. Hij is een snelle 
jongen en een Golf GTE zou prima bij zijn imago passen. Hij zoekt naar de 
beste deal binnen zijn leasebudget. Hij baalt ervan dat hij het niet even snel 
kan regelen. Het is veel werk om uit te zoeken hoe hij (toegang tot) een 
openbaar oplaadpunt krijgt. Welk bedrijf kan hem helpen?

•  Auto valt binnen zijn leasebudget 
•  Het is gemakkelijk om een laadpunt te regelen
•  Duidelijke uitleg over elektrisch rijden

•  Het gemeentebeleid betreffende elektrisch 
rijden is moeilijk te vinden en onduidelijk 

•  Beschikbaarheid van openbare laadpunten

Laag 

Internet

Hoog

Drijfveren

duurzaamheid

belastingvoordelen 

technologie 

Jurre (30)
Openbare parkeerplaats
Leaserijder
Vertegenwoordiger
Residence
Binnenstad in Nederland
Marital status
Vriendin, geen kinderen
Education
Hoogopgeleid (bachelor)
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Persona’s van EV-rijders
Gebaseerd op de NewMotion-doelgroep hebben we enkele persona’s samengesteld  
om een indruk te geven van EV-rijders en hun motieven om elektrisch te rijden.
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Autofabrikanten  
helpen om de EV-toekomst vorm te geven
Een krachtig pan-Europees laadnetwerk - IONITY 

Eind 2017 kondigden BMW Group, Daimler AG, 
Ford Motor Company en Volkswagen Group met 
Audi en Porsche een samenwerkingsverband 
aan dat de naam IONITY heeft gekregen. Het 
plan is om een “High Power Charging Network” 
(HPC)  voor elektrische auto’s te ontwikkelen en 
door heel Europa aan te leggen. 

Met een capaciteit tot 350 kW per laadpunt en het gebruik 
van de Europese laadstandaard Combined Charging System, 
zal de oplaadtijd significant korter zijn in vergelijking met 
bestaande systemen. De verwachting is dat de distributie door 
heel Europa het rijden van elektrische auto’s aantrekkelijker  
zal maken.

Vorig jaar zijn, op 120 km afstand van elkaar, twintig stations  
voor het publiek geopend langs de belangrijkste snelwegen in 
Duitsland, Noorwegen en Oostenrijk. In de loop van 2018 zal 
het netwerk worden uitgebreid tot ruim 100 stations. Bij ieder 
station kunnen meerdere klanten tegelijk hun auto opladen.

Om de beste locaties te kiezen, moet rekening worden 
gehouden met mogelijke integratie met bestaande 
oplaadtechnieken. Daartoe onderhandelt IONITY met 
bestaande initiatiefnemers van zowel deelnemende 
bedrijven als politieke instellingen. Door in het netwerk te 
investeren, onderstrepen de fabrikanten hun betrokkenheid 
bij elektronische auto’s. Internationale, industrie-brede 
samenwerking is essentieel.



Europeanen zullen 
eindelijk redelijk 
betaalbare auto’s 
kunnen kopen.

10

Het Europese EV-landschap1

In 2018 zullen elektrische auto’s 
eindelijk uit de nichemarkt komen 
en een reële optie worden voor 
Europese automobilisten.

2018 zal een keerpunt worden wat betreft de 
elektrificatie van Europese wegen. Volgens 
Navigant Research zullen elektrische auto’s 
nog steeds maar een klein deel van de 
autoverkoop uitmaken. Voor EV’s zijn de 
belangrijkste aspecten om in het oog te houden 
de prijs, de actieradius en de beschikbaarheid. 
In Europa zullen eindelijk genoeg redelijk 
betaalbare elektrische auto’s verkrijgbaar zijn 

die genoeg vermogen hebben
om zorgeloos de dagelijkse kilometers af te 
leggen. Dankzij auto’s als de Chevrolet Bolt EV, 
de nieuwe Nissan Leaf en de Tesla Model 3 zal 
het vertrouwen gaan groeien.

Elektrische auto’s zijn mechanisch gezien 
veel eenvoudiger dan auto’s met een 
verbrandingsmotor en dus betrouwbaarder. 
Mensen hebben echter tijd nodig om zich 
te realiseren dat deze auto’s niet net als hun 
smartphones zullen vastlopen. 
Hoe meer elektrische auto’s er 
op de weg zijn, hoe meer die 
angst wordt weggenomen.

Wat is in 2018 de volgende stap 
voor auto’s op de markt in de EU?

Marktverwachtingen voor Europa 2018
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Verleden, heden en toekomst  
van vervoersmiddelen

Elektrische auto’s zijn niet nieuw. Aan het prille begin van de 
auto-industrie, eind 19e eeuw, waren elektrische auto’s de 
meest verkochte auto’s. Rond 1900 bestond een derde van alle 
voertuigen op de weg uit elektrische auto’s.

Aan het begin van de twintigste eeuw vond er een sterke groei plaats 
doordat de prijs van auto’s met een verbrandingsmotor omlaagging. 

Dankzij een wegennet tussen grote steden konden automobilisten 
steeds verder en gemakkelijker reizen in hun benzineauto. Bovendien 

werd benzine goedkoper. De verbrandingsmotor verkreeg de 
overhand en zou dit tientallen jaren behouden.

De zwakke positie van volledig elektrische auto’s werd het 
uitgangspunt voor de hedendaagse innovatie. Hybride elektrische 
auto’s, zoals de Honda Insight en Toyota Prius, hebben een kleine 
elektromotor die samenwerkt met de verbrandingsmotor.  
Zij vormden destijds het enige antwoord op de vraag naar vervoer 
met een lage uitstoot en de verkoop groeide gestaag. Andere 
hybride modellen volgden. Innovaties op het gebied van elektrisch 
vervoer stonden aan de wieg van bedrijven als Tesla.

Nu, bijna twintig jaar later en 120 jaar na zijn intrede, is de elektrische 
auto onmiskenbaar aan een nieuwe opmars bezig. Deze keer wordt 

hij echter ondersteund door betere technologie,  milieubewuste 
consumenten en stimuleringsmaatregelen van de overheid om 

fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen.

1800–1900

BEGIN 20e EEUW

EIND 20e EEUW

HEDEN
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Laadinfrastructuur2

Hoe zullen  
auto’s worden  
opgeladen?
Veel overheden doen hun uiterste best om de 
verbrandingsmotor (ICE) te vervangen door de 
schonere EV. In de zomer van 2017 hebben 
zowel Groot-Brittannië als Frankrijk verklaard 
dat de verkoop van auto’s die volledig op 
benzine of diesel rijden, in 2040 verboden 
zullen zijn. In 2050 zal de helft van de auto’s 
wereldwijd, een miljard in totaal, op elektriciteit 
rijden. Door dalende accuprijzen zullen de totale 
kosten om een EV te rijden binnenkort op het 
niveau van ICE-modellen liggen.

Onze jaarlijkse enquête onder EV-rijders toont echter aan dat 
voor de consument zorgen rond het opladen het grootste 
struikelblok vormen om elektrisch te gaan rijden (na de kosten). 
Bijvoorbeeld: waar kan worden opgeladen en hoe lang duurt 
het? Beschikbaarheid van laadpunten en de laadsnelheid zijn 
daarmee absoluut punten waarin geïnvesteerd moet worden 
om de EV-revolutie spoedig te laten verlopen.

Betere accu’s met een grotere capaciteit zullen een stimulans 
zijn. Nu is een actieradius van 190 km of meer de norm. De 
laatste Nissan LEAF, gepresenteerd op 6 september 2017, kan 
bijna 400 km op een lading rijden. Tesla’s Model S, een luxe 
EV die in 2012 werd gelanceerd, heeft een actieradius van 500 
km, net als de nieuwe Model 3, een goedkopere auto voor het 
grotere publiek.

Nu steeds meer mensen een EV bezitten, komt er een ander 
geruststellend feit aan het licht: wanneer voor het dagelijkse 
woon-werkverkeer auto’s thuis en op het werk kunnen worden 
opgeladen, zijn er wellicht minder laadpunten onderweg nodig. 
Zo’n 80% van de Europeanen rijdt minder dan 100 km per dag. 
De gemiddelde afstand die een auto in Groot-Brittannië aflegt 
is bijvoorbeeld minder dan 40 km. Amerikanen overbruggen 
dagelijks ongeveer 70 km.

Actieradiusvrees

In 2013 werd een nieuw 
woord in de Oxford English 
Dictionary opgenomen: 
‘range anxiety,’ de vrees dat 
de accu van een elektrische 
auto leeg raakt voordat een 
oplaadpunt is bereikt.

In die tijd kon de Nissan LEAF, ‘s 
werelds meest verkochte EV, op één 
lading slechts 120 km afleggen. Een 
auto met verbrandingsmotor rijdt 650 
tot 800 km op een volle tank. Een 
automobilist die afhankelijk van een 
accu was, moest een van de toen 
zeldzame openbare oplaadpunten 
zien te vinden. Er komen steeds meer 
EV’s, maar de actieradiusvrees is niet 
verdwenen. Toch lijkt een oplossing 
nu veel dichterbij.

Marktverwachtingen voor Europa 2018

Een massale acceptatie van de EV betekent dat een 
beroep wordt gedaan op de miljoenen huishoudens zonder 
garage. Voor grotere afstanden kunnen mensen ook niet op 
betere accu’s alleen vertrouwen. In veel gebieden moet de 
laadinfrastructuur dus worden uitgebreid om te voorzien in 
voldoende laadpunten op de juiste plaatsenmet het juiste 
vermogen. Betere businessmodellen en technologie moeten 
de bereikbaarheid en beschikbaarheid van laadpunten verder 
vergroten. Met apps om laadpunten te lokaliseren, zoals de 
NewMotion-app, kunnen eigenaren hun laadpunt op een online 
kaart aangeven. Hiermee geven ze anderen de (betaalde) 
mogelijkheid op hun EV op te laden en helpen ze om de gaten 
in het netwerk steeds verder te dichten.
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Laadinfrastructuur2

Thuis opladen

Tot nu toe worden de 
meeste EV’s verkocht aan 
automobilisten die in het 
bezit zijn van een eigen 
parkeerplaats met een 
stopcontact. De oplaadtijden 
thuis zijn nauwelijks een 
probleem. Met een standaard 
elektriciteitsaansluiting voor 
huishoudelijk gebruik en een 
capaciteit van 3,5 kW laadt een 
kleinere auto zich in ongeveer 8 
uur op, terwijl de eigenaar slaapt. 
Een speciaal laadpunt dat 7,4 kW 
levert, kan de grote accu van een 
Tesla in 8 uur opladen. Een auto 
met een kleinere accu heeft maar 
4 uur nodig.

Onderweg opladen

Om automobilisten die thuis niet 
kunnen opladen tegemoet te 
komen, werken gemeentelijke 
en landelijke overheden nu aan 
laadpunten langs de wegen. 
De gemeente Londen heeft 
recentelijk toegezegd dat er voor 
2020 1500 nieuwe laadpunten 
zullen zijn. De lokale overheid 
in Londen experimenteert met 
een goedkope oplossing door 
lantaarnpalen uit te rusten met 
laadpunten. In onder andere 
Frankrijk, Duitsland, Nederland 
en Noorwegen zijn initiatieven 
gelanceerd om de toegang 
tot openbare laadpunten te 
verbeteren.

Opladen op het werk

Bedrijven die de stap nemen 
om laadpunten aan te bieden, 
zijn bereid om grote bedragen 
te investeren nu meer EV’s de 
weg op gaan. Zakelijk laden 
is een andere manier om de 
gaten in het laadnetwerk te 
dichten. Een paar duizend euro 
om de bedrijfsparkeerplaats 
uit te rusten plus de 
elektriciteitskosten – dat staat 
qua prijs ongeveer gelijk aan 
de dagelijkse koffieconsumptie 
binnen een bedrijf maar stelt 
de werknemers in staat om hun 
auto gratis op te laden. 

Tegenwoordig zouden oplaadkwesties mensen niet meer 
mogen tegenhouden om een EV serieus te overwegen. 
Sommige van de goedkoopste EV’s, zoals de Nissan LEAF 
of de Ford Focus Electric, dekken 90% van de dagelijkse 
rijbehoefte en stoten 30% minder CO₂ uit.

De uitdaging is om mensen over hun actieradiusvrees heen 
te helpen. Wanneer ze een nieuwe auto kopen, willen ze 
er zeker van zijn dat hij hen naar hun bestemming brengt, 
ook op die ene dag per jaar dat ze een lange afstand 
moeten overbruggen. Door de laadinfrastructuur uit te 
breiden of nieuwe businessmodellen te omarmen, zoals de 
beschikbaarstelling van particuliere laadpunten voor (betaald) 
openbaar gebruik, zou het acceptatieprobleem wel eens veel 
sneller kunnen worden opgelost dan door nieuwe accu’s  
te ontwikkelen.

Marktverwachtingen voor Europa 2018

Een spectaculaire groei in het aantal EV’s op de openbare 
weg zou kunnen leiden tot een piek in de elektriciteitsvraag  
die de capaciteit van de elektriciteitsbedrijven overstijgt.

Het aantal plug-inauto’s en -bestelwagens zou kunnen 
groeien van 90.000 vandaag tot 9 miljoen in 2030. Door 
energiebesparende maatregelen, zoals betere koelkasten 
en ledlampen, laat het elektriciteitsverbruik een neerwaartse 
trend zien. Door het opladen van zoveel accu’s zou die lijn 
weer kunnen gaan stijgen.

Wanneer elektrische auto’s niet slim worden opgeladen  
om pieken en dalen in de energievraag te voorkomen, zoals 
wanneer mensen tussen 17:00 en 18:00 uur thuiskomen,  
dan zou de piekvraag in 2030 wel eens 8 GW kunnen zijn.
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Nu er steeds meer elektrische 
voertuigen op het netwerk worden 
aangesloten, moet er worden gezorgd 
voor een goede balans tussen vraag 
en aanbod van elektriciteit. Factoren 
als energiebeheer worden steeds 
belangrijker om iedereen ervan te 
verzekeren dat de auto op elk moment 
kan worden opgeladen.

Nieuwe technologieën zoals Vehicle-to-Grid 
(V2G) worden steeds populairder en zijn 
getest in verschillende landen en verschillende 
omgevingen. Dankzij deze technologie kunnen 
de accu’s van auto’s niet alleen worden gebruikt 
om op te laden, maar ook om te ontladen. 
Dit betekent dat een elektrische auto kan 
fungeren als opslagsysteem voor energie. Als 
het elektriciteitsnetwerk overbelast is en stroom 
nodig heeft, zal het elektrische voertuig worden 
ontladen. Indien nodig wordt er dus stroom 
teruggevoerd naar het netwerk.

Deze nieuwe technologieën zorgen ook dat er 
meer hernieuwbare energie wordt gebruikt. 
Door ‘s middags, wanneer de opbrengst van de 
zon het grootst is, elektriciteit van het netwerk af 
te nemen, kunnen elektrische voertuigen zonne-
energie omzetten in elektriciteit en vervolgens 
de avondpiek opvangen door stroom terug te 
leveren aan het elektriciteitsnet.

V2G
Charger

V2G 
energiebeheer



Gebaseerd op een 
gemiddeld vermogen 
van 295 watt per paneel.

LED BULBS

Based on typical performance, 
a light-emitting diode (LED) 
A19 lamp is roughly 78 lumens 
per watt and consumes 
about 10 watts.

ZONNEPANELEN

PAARDEN

Gebaseerd op de verhouding 
tussen paardenkracht (pk) en watt:
746 watt = 1 pk.

Volgens de website van de 
fabrikant levert de motor van de 
Chevy Corvette Z06 650 pk. Het 
vermogen van tweeduizend van 
deze motoren zou overeenkomen 
met 1,3 miljoen pk, oftewel 1 GW.

NISSAN LEAFS

Volgens de website van de 
fabrikant, heeft de Nissan LEAF 
een motorvermogen van 80 
kilowatt (kW). Dus 1 miljoen kW 
gedeeld door 80 kW = het 
maximale vermogen van 12.500 
Nissans LEAF.

CORVETTE Z06s

4,6 miljoen
Gebaseerd op een gemiddeld 
vermogen van 2 MW per 
windturbine in 2015.

WINDTURBINES

2500 100 Million

1,3 Million 2000 12.500

Wat is een gigawatt?
Om de vraag naar elektriciteit in perspectief te plaatsen, is het belangrijk om te weten hoe veel  
1 gigawatt is. Watt is de eenheid van vermogen. Er gaan 1 miljard watt in 1 gigawatt. Als u het 
nog verder wilt opdelen: 1 miljoen watt = 1 megawatt (MW) en 1000 watt = 1 kilowatt (kW).

Wilt u het voor zich zien?  
Hier volgen zes voorbeelden die overeenkomen met 1 GW vermogen:

Hoeveel vermogen is 1 gigawatt?

Laadinfrastructuur2
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16 Industry Outlook Paper for 2018

Door de 
laadinfrastructuur uit 
te breiden of nieuwe 
businessmodellen te 
omarmen, zoals de 
beschikbaarstelling van 
particuliere laadpunten 
voor (betaald) openbaar 
gebruik, zou het 
acceptatieprobleem wel 
eens veel sneller kunnen 
worden opgelost dan 
door nieuwe accu’s te 
ontwikkelen.
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In een recente enquête hebben 
EV-rijders in de NewMotion-
doelgroep zich bereid verklaard 
om rechtstreeks overleg te 
plegen over het verplaatsen 
van hun auto ten behoeve van 
andere EV-rijders.

Het grootste deel van de tijd dat auto’s een 
laadpunt bezet houden, nemen ze geen 
stroom af omdat ze al opgeladen zijn.

Er is inderdaad gemeten dat zakelijke  
laadpunten gemiddeld 65% van de tijd dat  
de auto’s van werknemers zijn aangekoppeld, 
geen stroom afnemen.

Een platform als de NewMotion Group 
Charge-app stelt EV-rijders in staat 
om onderling te communiceren, 
zodat ze laadpunten kunnen vrijgeven 
zodra auto’s zijn opgeladen om zo 
de passieve tijden dat auto’s zijn 
aangesloten te beperken.

Oplaadtijd versus inplugtijd

Wat gebruik betreft zijn moderne 
elektrische motoren tegenwoordig 
compact, uiterst efficiënt en 
emissievrij, maar elke auto heeft 
een accu nodig om het vermogen 
op te slaan en af te geven. En 
die vormt misschien wel de 
achilleshiel van EV’s.

De meeste EV’s gebruiken vandaag de dag 
lithium-ion accu’s, dezelfde accutechnologie 
die smartphones, tablets en laptops gebruiken. 
Volgens het adviesbureau McKinsey zijn 
lithium-ion accu’s voor elektrische auto’s sinds 
2010 met ongeveer 80% in prijs gedaald, maar 
ze blijven duur.

Het vervangen van de accu van een Chevrolet  
Bolt kost meer dan € 13.785,00 – dat is meer 
dan 40% van de prijs voor het hele voertuig. 
Het zou wel eens meer dan tien jaar kunnen 
duren voordat het prijsniveau van EV’s dat van 
benzineauto’s nadert.

Elektrische motoren zijn weliswaar veel 
efficiënter dan verbrandingsmotoren, maar de 
accu’s kunnen maar een fractie van de energie 
van fossiele brandstoffen opslaan.

De kosten zouden drastisch omlaag kunnen 
wanneer het productievolume 
stijgt. Alleen Tesla wil 
wereldwijd al drie extra 
gigafabrieken bouwen die ieder 
net zoveel lithium-ionaccu’s 
kunnen produceren als de hele 
wereld samen in 2013 deed.

Wat is de volgende stap
voor accu’s en het opladen van EV’s?

Laadinfrastructuur2
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• BMS
• Li-ionaccu

Ingebouwde
oplader

Gelijkstroom (DC)

Gelijk-
stroom-
snellaad-
station

Wisselstroom (AC)

Hoewel elke EV een ingebouwde oplader nodig 
heeft, wordt het vermogen verminderd door 
de beperkte afmeting.

DC-laders kunnen veel vermogen aan en geven het 
rechtstreeks aan de accu af.

18

Laadinfrastructuur2

Snelladers kunnen  
in minder dan  
20 minuten veel 
kilometers toevoegen 
aan de actieradius van 
een elektrische auto.

Het duurt bijna een hele dag om 128 kilometer aan de 
actieradius van uw EV toe te voegen als u geen level 2 
laadstation met 240 volt tot uw beschikking hebt. En zelfs 
als u dat wel hebt, kan het opladen nog tot 8 uur duren. Om 
met deze beperkingen om te gaan, moet u goed plannen en 
accepteren dat er plaatsen zijn waar uw auto u niet binnen 
een redelijke tijd naartoe kan rijden.

Hoe kan gelijkstroomladen 
de infrastructuur in de 
toekomst verbeteren?
Het grootste verschil tussen elektrische auto’s en auto’s met een 
verbrandingsmotor betreft de tijd en moeite die het kost om ze bij te vullen.

Marktverwachtingen voor Europa 2018



Wat is de volgende stap  
voor gelijkstroomladen?
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Laadtarieven
Of er nu wisselstroom of gelijkstroom wordt gebruikt, over 
het algemeen zijn de kosten (productie, installatie en gebruik), 
en dus de tarieven, hoger als het vermogen van het laadpunt 
hoger is.

Let op: hierbij wordt geen rekening gehouden met de 
laadsnelheid van uw auto. Als uw auto bijvoorbeeld niet op hoge 
capaciteit kan opladen, maar u wel een laadpunt met een hoog 
vermogen wisselstroom (bv. 43 kW) gebruikt, kan het dus zijn dat 
u erg veel betaalt voor een relatief kleine hoeveelheid stroom.

Kan ik het beste wisselstroom  
of gelijkstroom gebruiken?
Uiteindelijk zal wat het beste voor u is, afhangen van uw 
gebruikssituatie. Als u snel wilt opladen om een lange reis voor te 
zetten, dan zult u normaal gesproken voor een gelijkstroomlader 
kiezen (als uw auto die ondersteunt). Voor elk ander gebruik zal 
wisselstroom het handigst zijn om uw auto op te laden.

Een algemene tip: zorg dat de laadcapaciteit van het 
laadpunt overeenkomt met die van uw auto. Bekijk onze app 
voor de gemiddelde laadprijs per laadpunt.

Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn…
Gelijkstroomsnelladers presteren beter dan level 1- en level 
2-oplaadstations. Ze hebben een elektrisch vermogen van 50 
tot 120 kW en zijn ontworpen om elektrische auto’s snel op 
te laden. Snellaadstations kunnen de actieradius van een EV 
significant vergroten in niet veel meer tijd dan het kost om een 
benzinetank te vullen.

Daarbij hebben Tesla-
eigenaren de exclusieve 
toegang tot een landelijk 
netwerk van Superchargers. 
Bij een Supercharger-station 
kost het maar 30 minuten 
om 273 kilometer toe  
te voegen.

De strategische positie van Tesla’s 
Supercharger-netwerk biedt een 
kijkje in wat gelijkstroomsnelladen 
op een dag voor EV’s zou kunnen 
betekenen. De volgende generatie 
betaalbare EV’s is onderweg, 
waardoor een lange reis in de 
aangekondigde Chevy Bolt, met 
een actieradius van 320 km, 
misschien mogelijk is met slechts 
één stop halverwege.

Vandaag de dag bevinden veel bestaande  
gelijkstroomlaadstations zich bij autodealers en 
in stedelijk gebied. Ze worden niet voldoende 
benut, doordat de meeste EV-rijders ‘s morgens 
volledig opgeladen van huis vertrekken. Dit wil 
niet zeggen dat het EV-rijden niet compleet zou 
veranderen als er net zoveel snellaadstations als 
benzinestations zouden zijn. 

Tesla ziet in dat er onder eigenaren 
een onmiddellijke behoefte bestaat 
om op één dag grotere afstanden 
te kunnen afleggen zonder lange 
oplaadtijd.

Laadinfrastructuur
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Wisselstroom- versus 
gelijkstroomladen
Wat is het verschil?
De volgende lijst zet een aantal punten van wisselstroom- en gelijkstroomladen  
naast elkaar om het verschil uit te leggen:

• Beschikbaar uit het elektriciteitsnet.
•  Kan goedkoop over lange afstanden 

getransporteerd worden.
•  Wordt door de auto in gelijkstroom omgezet.
•  Wordt meestal gebruikt voor: opladen thuis  

en op het werk.

Dit is de meest voorkomende oplaadmethode voor elektrische 
voertuigen met een stekker. Als u een elektrisch voertuig 
aansluit op een normaal laadpunt, wordt de stroom binnen 
in de auto omgezet en gaat het vervolgens naar de accu van 
de auto. Laadsnelheden hangen af van het vermogen van het 
laadpunt, maar ook van de capaciteit van de omvormer om de 
stroom om te zetten in gelijkstroom. 

Het benodigde vermogen voor wisselstroomladers varieert 
tussen 3,7 kW (16 A) en 43 kW (63 A).

Deze oplaadmethode is het meest geschikt voor parkeerplaatsen 
waar de auto gedurende 20 minuten of langer geparkeerd blijft. 
Vanwege de lagere kosten (productie, installatie en gebruik) zijn 
dit de meer gangbare opladers. Vanwege lagere kosten is het 
meestal voordeliger om bij een wisselstroomlader op te laden. 
Daarom zijn die voor dagelijks gebruik het meest gewild.

• Gelijkstroom.
•  Is constant.
•  Wordt opgeslagen in accu’s van mobiele 

elektronische apparaten (bijvoorbeeld mobiele 
telefoons, elektrische auto’s).

•  Wordt meestal gebruikt voor: onderweg opladen.

Snellaadstations voor elektrische auto’s maken gebruik van 
gelijkstroomladen. Ze zetten de stroom om voordat die de auto 
ingaat. Na conversie gaat de stroom rechtstreeks naar de accu 
van de auto, zonder tussenkomst van de omvormer van de auto.

Een gelijkstroominstallatie vereist normaal gesproken veel 
vermogen van het elektriciteitsnet (ongeveer 50 kW). Dit maakt 
het vrij duur (productie, installatie en gebruik), wat resulteert 
in hogere tarieven voor opladen. Gezien hiermee echter wel 
veel sneller kan worden opgeladen, is het de aangewezen 
oplaadmethode om tijdens reizen over lange afstanden 
snel op te laden (voor auto’s die opladen met gelijkstroom 
ondersteunen). Dit soort opladers zijn voornamelijk langs 
snelwegen te vinden, in plaats van thuis of bedrijfslocaties.

Gelijkstroom Wisselstroom
VOORAL GEBRUIKT VOOR SNELLADEN GEBRUIKT OM ELEKTRISCHE AUTO’S OP 

VERSCHILLENDE SNELHEDEN OP TE LADEN

De elektriciteit uit het 
elektriciteitsnet is altijd 
wisselstroom.

Tijdens het opladen 
van elektronische 
apparaten (bijv. mobiele 
telefoons, elektrische 
voertuigen), moet de 
energie worden omgezet 
van wisselstroom 
naar gelijkstroom. Dit 
wordt gedaan door een 
omvormer.

In het geval van dagelijks 
gebruikte draagbare 
elektronische apparaten 
(bijv. mobiele telefoons), 
is er meestal een 
omvormer aangebracht 
in de stekker. In het 
geval van elektrische 
voertuigen bevindt deze 
omvormer zich in de auto.

In het geval van 
gelijkstroomladers (voor 
het snel opladen van 
elektrische voertuigen) 
kan deze omvormer in de 
oplader zelf zitten. In dit 
geval zorgt de omvormer 
in de oplader voor de 
conversie. Daardoor zijn 
gelijkstroomladers meestal 
groter (en duurder).

Stroom moet altijd worden 
omgezet van wisselstroom 
naar gelijkstroom bij 
het opladen van een 
elektrische auto. Het 
technische verschil 
tussen opladen met 
gelijkstroom en opladen 
met wisselstroom is of 
de stroom in of buiten de 
auto wordt omgezet.

2 Laadinfrastructuur
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Elektrische auto’s  
versus auto’s met  
een verbrandingsmotor
Volledig elektrische auto versus benzine-/dieselauto.  
Voor welke auto is het bijvullen duurder?

BRAND-
STOFSOORT

AANKOOP-
PRIJS DEPRECIATION TAXES BRAND- 

STOF ONDERHOUD VERZEKERING BELASTING-
KORTING SUBSIDIESLAADSTATION 

THUIS

BEV Hoger Hoger Lager Lager Lager Lager Hoger Hoger Hoger 

ICE Lager Lager Hoger Hoger Hoger Hoger Lager Lager Lager 

Om de kostenposten van de twee autotypen te vergelijken, hebben we een eenvoudige tabel gemaakt.  
Of u nu een volledig elektrische auto (BEV) rijdt of een auto met een verbrandingsmotor (ICE), deze tabel laat 
voor beide de voor- en nadelen zien.

In dit algemene overzicht van de BEV versus de ICE zetten we alle kosten op een rijtje, van aanschafkosten 
tot onderhouds- en rijkosten, om u een beeld te geven van het totale kostenverschil.

Nissan LEAF versus Honda Civic: Kostenverschillen
We hebben twee auto’s uit hetzelfde segment gekozen: de Nissan LEAF, een volledig elektrische auto,  
en de Honda Civic, een auto met een verbrandingsmotor.

BRAND-
STOFSOORTCAR AANKOOP-

PRIJS
AFSCHRIJVING IN 
HET EERSTE JAAR BELASTING* YEARLY 

TAX*
BRANDSTOF / 
100KM

LAADSTATION 
THUIS

BEVNissan Leaf €30,740 50% €0 4% €2.55 €1,500

ICEHonda Civic €20,950 10% €2,512 22% €11.25 €0

* NB: Het bedrag van de inschrijvingsbelasting kan het eerste jaar anders zijn, omdat het van verschillende externe factoren afhangt.  
Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse terugkerende belasting.
Bron: GOV.UK (2016), Car fuel data (2016), UKPower (2016) en GlobalPetrolPrices (2016). Elektrisch rijden zorgt voor een brandstofbesparing van tot wel € 1021,19 per jaar!

In de tabel hebben we de aanschaf- en onderhoudskosten 
van een ICE en een BEV op een rijtje gezet. Laten we nu het 
brandstofverbruik onder de loep nemen. We stelden vast dat de 
Honda Civic ongeveer 11,9 liter benzine nodig heeft om 160 km 
af te leggen (gemiddeld verbruik bij een combinatie van rijden in 
de stad en op de snelweg).

Voor diezelfde afstand heeft de Nissan LEAF 24 kW aan 
elektriciteit nodig. Zoals we hiervoor lieten zien, kost het € 2,47 
om een Nissan LEAF met 24 kWh op te laden, terwijl de 11,9 liter 
benzine voor de Honda Civic € 15,66 kost. Benzine tanken is 
633% duurder dan opladen!

In het Verenigd Koninkrijk rijden mensen gemiddeld 12.713 
kilometer per jaar (RAC Foundation, 2015). Het kost jaarlijks  

€ 195,16 aan elektriciteit om deze afstand met een Nissan LEAF 
af te leggen. Het kost jaarlijks echter € 1236,78 aan benzine om 
dezelfde afstand af te leggen met een Honda Civic. U kunt dus 
ruim € 1.000 per jaar besparen door elektrisch te rijden!

In het algemeen bent u op de lange termijn dus beter af 
met een elektrische auto. Doordat u bespaart op belasting, 
brandstofkosten, onderhoud en verzekering, gaan de totale 
kosten flink omlaag.

De stimuleringsmaatregelen van de overheid maken het voor 
automobilisten gemakkelijker om hun benzineauto in te wisselen 
voor een schonere elektrische auto. Gecombineerd met de 
lagere brandstofkosten, en nog afgezien van de milieuaspecten, 
geloven we dat EV de toekomst is.

Driving Electric can save up to €1,200 a year on fuel! 

Laadinfrastructuur
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We zullen investeringen 
en uitbreidingen in 
openbare laadnetwerken 
blijven zien en ook een 
toenemende afstemming 
tussen de verschillende 
netwerken.

Wat is de volgende stap  
voor onderweg opladen?

De toekomst van openbare 
laadstations zal in belangrijke mate 
afhangen van de verhouding tussen 
het aantal volledig elektrische 
auto’s en het aantal hybrides. 
Hybride auto’s hoeven onderweg 
niet te worden opgeladen, omdat 
de bestuurders eenvoudig 
kunnen overschakelen op de 
verbrandingsmotor. Bestuurders 
van volledig elektrische auto’s 
maken vaker gebruik van openbare 
oplaadnetwerken.

De richting die de markt en de industrie opgaan, 
geeft aan dat steeds meer automobilisten voor een 
volledig elektrische auto kiezen. 

Dit betekent dat het opladen bij openbare 
laadstations blijft groeien in het huidige tempo, 
zo niet sneller. We zullen investeringen in en 
uitbreidingen van openbare oplaadnetwerken 
blijven zien en ook een toenemende 
afstemming tussen de verschillende netwerken.

We voorspellen ook een grotere aandacht voor 
slimme elektriciteitsnetten. Het elektriciteitsnet 
moet immers de snelle groei in EV’s aankunnen 
en dat kan het in sommige landen op dit 
moment gewoon niet. Nutsbedrijven moeten 
dus investeren in allerlei soorten slimme 
apparatuur voor het net, waaronder verbeterde 
spanningsregelaars, condensatorbanken 
(groepen hoogspanningscondensatoren die 
het geleverde spanningsniveau reguleren 
en spanningspieken absorberen) en 
communicatienetwerken.
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Klantinzicht 20173

Enquêteresultaten 2017
NewMotion heeft toegang tot de grootste groep EV-rijders in Europa en 
houdt jaarlijks een van de grootste pan-Europese enquêtes onder EV-rijders. 

Hier volgen de resultaten van de enquête die we in 2017 hielden:

Type aandrijving

Volledig elektrische 
auto (BEV)

Plug-inhybride 

Geen antwoord61,8%

30,1%

8,1%

Hebt u thuis  
een laadpunt?

Ja

Nee

Geen antwoord

Nog niet, maar ik 
wil er binnenkort 
een aanschaffen

62,7%
22,3%

9,5%

5,5%

Aanschaf van de EV

Ik heb mijn auto privé gekocht

Via mijn eigen bedrijf

Via een leasebedrijf

Geen antwoord

Via mijn werkgever 

40,6%

25,4%

14%

10,7%

9,3%

Geslacht

Man 

Geen antwoord

Vrouw

Dit deel ik liever niet84,2%

7,9%

7,3%
0,6%

Marktverwachtingen voor Europa 2018
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Hebt u thuis  
een laadpunt?

Ja

Nee

Nog niet, maar ik 
wil er binnenkort 
een aanschaffen

Dit deel ik liever niet

68,7%

22,8%

6,9% 1,6%

BEV

Ja

Nee

Nog niet, maar ik 
wil er binnenkort 
een aanschaffen

Dit deel ik liever niet

67,2%

27,3%
PHEV

Thuis

Op het werk 

Op openbare 
locaties

Hoe vaak gebruikt u de volgende oplaadlocaties?

Plug-inhybride Volledige elektrische auto 
(BEV)

80%

60%

40%

20%

0%

62,62%

55,1%

26,34%

15,97%

20,83%

30,35%

Marktverwachtingen voor Europa 2018

Bijna 70% van de BEV 
en PHEV berijders heeft 
een laadpunt thuis  
en 7% is van plan  
om er in de toekomst 
een te kopen.

Waarom zou u gebruik willen 
maken van slim laden?

Om het milieu te ontlasten1
2

3

Om vraag en aanbod op het 
elektriciteitsnet in evenwicht te houden

Om te besparen op mijn energiekosten
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Waarom hebt u voor een (hybride) 
elektrische auto gekozen?

Ik vind elektrisch rijden prettig 1
2
3
4

6
5

7

Ik wil mijn steentje bijdragen aan een beter milieu

Ik vind het een mooie auto 

Ik wil gezien worden als milieubewust 

Ik wil profiteren van het belastingvoordeel 

Ik wil geld besparen 

Op verzoek van mijn werkgever

Stellingen die van toepassing 
zijn op uw levensstijl

Ik recycle 1
2
3
4

6
5

7

Ik probeer thuis energie te besparen

Ik eet geen vlees

Ik koop zoveel mogelijk lokale producten en seizoensproducten 

Ik vang regenwater op 

Ik maak zelf compost 

Ik verbouw mijn eigen groenten/fruit

Meer dan 28% van de 
ondervraagden zeiden 
meer dan € 900,00 per 
jaar te besparen door 
elektrisch te rijden.

Wat denkt u dat in de toekomst zal veranderen met 
betrekking tot het opladen van elektrische voertuigen?
84%

72%

60%

48%

36%

24%

12%

0%

Hoger vermogen/
sneller laden 

Meer gunstig 
geplaatste laadpalen

Afstemming tussen 
laadnetwerken 

Opladen zonder kabel 

V2G-technologie  
overal beschikbaar 

Other

Op een andere manier 
geautomatiseerd opladen 
(opladen zonder laadpas)

Een app met alle 
openbare laadpunten 
wereldwijd

72%

62%

40% 38%

61%

31%
26%

5%

Hoeveel geld denkt u per jaar te 
besparen door elektrisch te rijden?

Meer dan € 900,00 per jaar 

Ik bespaar niets 

Geen antwoord 

€301-€450

€151-€300

€751-€990

€0-€150

€601-€750

€451-€600

28,5%

16,4%
16,3%

9,3%

7,9%

7,8%
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Met apps om 
laadpunten te vinden, 
zoals de NewMotion-
app, kunnen eigenaren 
hun laadpunt thuis 
op een online kaart 
aangeven. Hiermee 
geven ze anderen de 
(betaalde) mogelijkheid 
op hun EV op te laden 
en helpen ze om de 
gaten in het netwerk 
steeds verder  
te dichten.
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Klantenservice
Ons klantenserviceteam  
staat 24/7 voor u klaar.
088-0109500 (9:00-18:00 uur) 
klantenservice@newmotion.com

www.newmotion.com

The New Motion BV
Rigakade 20 
1013 BC Amsterdam
The Netherlands

NewMotion is een pionier op het gebied van 
laadfaciliteiten voor elektrische auto’s. Het bedrijf 
biedt meer dan 60.000 slimme laadpunten die 
via een cloud met elkaar zijn verbonden en heeft 
ruim 110.000 geregistreerde laadpassen door 
heel Europa. Het hoofdkantoor van NewMotion 
staat in Amsterdam.  

NewMotion maakt het voor zakelijke en privégebruikers mogelijk 
om hun elektrische auto’s op te laden met gebruik van slimme 
technologie die uw verbruik volgt, u helpt met uw reisplan, uw kosten 
beheert en de belasting van het nationale elektriciteitsnet reguleert. 
NewMotion heeft ruim zeven jaar ervaring in de ontwikkeling, 
de installatie en het beheer van slimme laadoplossingen, 
laaddiensten en laadnetwerken. Daarnaast was NewMotion de 
winnaar van de Red Dot Design Award voor productdesign.

Over 
NewMotion

27 Marktverwachtingen voor Europa 2018

https://newmotion.com/en_GB
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De komende tien jaar 
zal er een belangrijke 
verschuiving in 
productietrends 
optreden, waardoor 
we op de wegen meer 
elektrische auto’s zullen 
zien dan ooit tevoren.




