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De wereld verandert snel

Het nieuwe tijdperk van elektrische voertuigen (EV’s) voor het grote publiek is 
aangebroken. De Nissan Leaf en Chevrolet Volt gaven in 2010 daarvoor het startsein 
en intussen zijn er allerlei modellen beschikbaar. Er komen steeds meer elektrische 
modellen op de markt en dus neemt de beschikbaarheid van elektrische auto’s steeds 
verder toe. Toonaangevende fabrikanten streven er allemaal naar om elektrische auto’s 
een belangrijk onderdeel van hun verkoopdoelstellingen te maken de komende jaren. 

Elektrisch rijden in opmars

De verschuiving naar elektrisch rijden tekent zich steeds duidelijker af op onze 
wegen. Naar verwachting bedraagt het aantal elektrische auto’s tegen het einde van 
2020 wereldwijd in totaal 10 miljoen. De snelheid van deze transitie kan binnen uw 
organisatie vragen oproepen: hoe zou de ideale laadinfrastructuur er voor ons bedrijf 
uitzien? In deze gids leest u de basisprincipes van de innovatieve wereld van EV-laden, 
hoe u kosten kunt besparen en verder alles wat u moet weten om te beginnen.

Overheden stimuleren de transitie

Veel Europese overheden ondersteunen deze transitie met een maatregelenpakket om 
alle Europeanen van schone energie te voorzien. Dit helpt om de transitie van fossiele 
brandstoffen naar schonere energie te versnellen en de afspraken in het Akkoord van 
Parijs om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, na te komen. De regelgeving 
schrijft voor dat een bepaald deel van de parkeerplaatsen moet worden uitgerust met 
laadpunten, of in ieder geval geschikt is voor laden in de toekomst. In 2025 moet de 
bekabeling in ieder geval gereed zijn.

50%
van de 
autoverkopen 
zal volgens 
voorspelling 
tegen 2030 
bestaan uit EV’s

Introductie
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Basisprincipes 
van EV-laden
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EV’s zijn voertuigen die geheel of gedeeltelijk elektrisch worden aangedreven en 
zijn voorzien van accu’s. Accu’s in elektrische auto’s werken op dezelfde manier als 
andere oplaadbare batterijen: ze slaan elektriciteit op die nodig is om het voertuig 
van stroom te voorzien en hun capaciteit loopt terug als het voertuig rijdt. Accu’s 
in elektrische auto’s werken het meest efficiënt wanneer ze worden opgeladen 
tot ongeveer 80% van hun volledige capaciteit. Opladen na dit punt vermindert 
waarschijnlijk de levensduur. Er zijn verschillende soorten laadpunten beschikbaar 
om een elektrische auto op te laden. Dit zijn infrastructuur-punten die elektrische 
energie van het elektriciteitsnet naar een elektrische auto leiden om deze met 
variërende snelheden op te laden. Laadpunten kunnen zowel openbaar eigendom 
zijn als eigendom van particulieren, bedrijven of lokale overheden. Ze kunnen op 
verschillende manieren worden gebruikt, meestal via een laadpas.

Formule voor EV-laden

De verschillende modellen, batterijen en laadpunten kunnen een groot aantal 
verschillende kenmerken hebben, maar de basis voor het opladen is voor allemaal 
hetzelfde. Opladen gebeurt volgens onderstaande formule:

Watt

Vermogen van het 
laadpunt.

Spanning

Elektrische 
spanning van 
het nationale 
elektriciteitsnet.

Ampère

Stroomsterkte van 
de netaansluiting 
die beschikbaar is 
voor het opladen.

Fases

Aantal fases van 
de netaansluiting 
voor het opladen 
van de EV.

P = U * * PhasesI

In Europa:

De elektrische spanning is 
standaard 230V.

Er bestaan alleen eenfase- 
en driefaseaansluitingen

Hoe werkt 
EV-laden?



6 Aan de slag met EV-laden

Laadcapaciteit 
auto

Vermogen 
laadpaal

Netaansluiting 
locatie

Kabel- en 
installatietype

Energieverbruik Laadvermogen

1-fase, 32 ampère. Home Advanced 
22 kW.

Standaardaansluiting 
Nederland: 25 A.

Driefasekabel en 
-installatie.

Dynamic Power  
Management  
Huishoudelijk  
gebruik = 3 x 10 A,  
dus 3 x 15 A is  
beschikbaar voor  
EV-laden.

230 V*15 A*1 fase = 3,5 kW

+ ++

Voorbeeld

+ =

Laadvermogen nader toegelicht 

Ook al is het vermogen van het laadpunt 22 kW, het 
laadvermogen is slechts 3,5 kW. Zoals uit de formule blijkt, 
beperken in dit geval zowel de auto als het huishoudelijk 
gebruik het laadvermogen.

Laadcapaciteit 
berekenen
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Elektrische auto’s zijn er in uiteenlopende uitvoeringen met ieder hun eigen 
behoefte aan elektrisch vermogen. De accu kan slechts een klein onderdeel 
vormen, maar de auto kan ook volledig elektrisch zijn.

PHEV

Elektrische auto met 
verbrandingsmotor.

EREV

Elektrische auto met range 
extender.

BEV

Volledig elektrische auto.

Aangedreven 
door

Elektrische motor met 
een kleine actieradius, 
gecombineerd met een 
verbrandingsmotor.

Elektrische motor voor het 
grootste deel van de rijtijd, met 
een range extender oftewel 
verbrandingsmotor als back-up 
voor langere afstanden.

Volledig elektrisch 
aangedreven motor.

Gemiddelde 
elektrische 
actieradius

35 km. 40-130 km. 307 km.

Bekende 
modellen

 � BMW 225xe.

 � Hyundai Ioniq.

 � Mitsubishi Outlander.

 � BMW i3 REx.

 � Opel Ampera.

 � Nissan Leaf.

 � Tesla Model S.

 � Renault Zoe.

Types elektrische auto’s
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Er zijn verschillende soorten laadstations beschikbaar voor het laden van een 
elektrische auto. De laadtijd wordt deels beïnvloed door de capaciteit van het 
laadpunt, maar kan ook afhankelijk zijn van de auto en hoe snel deze kan opladen.

Stopcontact Gespecialiseerd laadpunt 
(wisselstroom)

Snellader (gelijkstroom)

kW 3.7 3 - >22 > 50

Gemiddelde 
laadtijd*
80% vol

8+ uur. 4 - 8 uur. 30 minuten.

Locatie Thuis. Thuis, werk en bestemming Bij tankstations, langs snelwegen

Kosten ≈ €0.22 / kWh
Afhankelijk van het lokale tarief.

≈ €0.22 / kWh
Afhankelijk van het lokale tarief.

≈ €0.59 - €0.79 /kWh
Afhankelijk van de aanbieder.

Impact op 
infrastructuur Laag. Gemiddeld. Hoog.

Overwegingen Potentieel gevaarlijk. Niet beschikbaar voor alle EV’s.

*Zeer afhankelijk van accucapaciteit.

Laadstations
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Locatie Gebruik Wanneer laden bestuurders hier op?

Bedrijf 40% Tijdens het werk of zakelijke afspraken.

Thuis 40% Tijdens de nacht.

Onderweg 20% Bij tankstations of bij het parkeren tijdens het 
winkelen of een dagje-uit.

De steeds groter wordende populariteit van elektrische auto’s verandert de manier 
waarop automobilisten hun auto’s van energie voorzien. In plaats van om te rijden 
voor een traditionele stop bij het tankstation, laden bestuurders tegenwoordig 
meestal thuis op terwijl ze slapen. ‘Bijladen’ doen ze op een plek waar ze toch al 
tijd doorbrengen.

Laadsituaties
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Aanbieders installeren laadpunten in openbare ruimtes, waar elke 
bestuurder toegang tot heeft. Samen vormen deze laadpunten het 
laadpuntnetwerk van een merk. Er zijn nagenoeg geen aanbieders die 
een brede, internationale dekking hebben. Om openbare laadpunten 
toegankelijker te maken, werken e-mobility aanbieders daarom samen in 
een roamingnetwerk.

De opzet van een roamingnetwerk is vergelijkbaar met dat van een mobiel 
netwerk. Wanneer je naar het buitenland reist, gebruik je een mobiel 
netwerk van een andere aanbieder, maar betaal je via je eigen provider. 
Op dezelfde manier kunnen e-mobility aanbieders hun verbinding delen, 
zodat bestuurders naadloos gebruik kunnen maken van hun diensten, waar 
ze ook heen gaan. Ze hoeven dan slechts één aanbieder te betalen.

Via een laadpas of -app van de aanbieder houdt een backoffice bij waar 
een bestuurder heeft geladen en welke kosten er goedgekeurd moeten 
worden voor welke laadactiviteit bij een specifieke aanbieder. Voor 
deze dienst geldt per aanbieder naast de lokale laadkosten meestal een 
transactievergoeding. Laadkosten kunnen daarom per aanbieder verschillen 
en in sommige landen gelden voor verschillende tijden verschillende 
tarieven. Zo worden EV-bestuurders gestimuleerd om te laden op momenten 
dat het elektriciteitsnet minder zwaar wordt belast, bijvoorbeeld ‘s nachts.

Laadnetwerk
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Voordelen 
van 
elektrisch 
rijden
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De transitie naar e-mobiliteit is essentieel om een positief effect op het milieu te realiseren. Deze 
overstap kan ook positieve gevolgen voor uw bedrijf hebben.

Lagere totale eigendomskosten

Elektrische auto’s zijn al goedkoper in gebruik 
en onderhoud dan voertuigen die op fossiele 
brandstof rijden. Dit komt hoofdzakelijk doordat 
de kosten voor het volledig opladen van een 
voertuig aanzienlijk lager zijn dan een volle 
tank brandstof en doordat elektrische auto’s 
doorgaans efficiënter zijn. Daarnaast zijn er 
verschillende belastingverlagingen en subsidies 
beschikbaar om de kosten te helpen verlagen. 
Onderzoekers van de International Council 
for Clean Transportation (ICCT) meldden dat 
belastingvoordelen de belangrijkste manier zijn 
om de uitrol van elektrische auto’s te versnellen 1.

Minder uitstoot

Elektrische auto’s produceren minder uitstoot dan 
traditionele auto’s met een verbrandingsmotor, 
zelfs wanneer de uitstoot van productie en 
elektriciteitsopwekking wordt meegerekend. 
Uit onderzoek blijkt dat elektrische auto’s over 
het algemeen minder uitstoot produceren, ook 
al zijn voor het opwekken van de stroom nog 
steeds fossiele brandstoffen gebruikt 2. Voor 
95% van de wereld geldt dat het beter is voor 
het milieu om een elektrische auto te rijden dan 
een benzineauto. De enige uitzonderingen zijn 
landen als Polen, waar de elektriciteit nog steeds 
grotendeels wordt geproduceerd met steenkool.

Betere klantervaring

Het aanbieden van laadpunten voor 
elektrische auto’s op parkeerterreinen helpt 
bedrijven om hun klantervaring te verbeteren. 
Klanten kunnen op deze manier immers hun 
auto tijdens een bezoek opladen. Dankzij 
deze extra service besparen klanten tijd 
en moeite om elders te gaan opladen en 
dit blijkt bij toonaangevende bedrijven als 
IKEA en Decathlon de klanttevredenheid te 
verhogen.

Resources

1.  Using vehicle taxation policy to lower transport emissions:   
An overview for passenger cars in Europe - International Council on  
Clean Transportation - Sandra Wappelhorst, Peter Mock, Zifei Yang [x]. 

2.  Net emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 
world regions over time - Nature Sustainability - Florian Knobloch, Steef V. 
Hanssen, Aileen Lam, Hector Pollitt, Pablo Salas, Unnada Chewpreecha, Mark A. J. 
Huijbregts & Jean-Francois Mercure.
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Een laadinfrastructuur voor EV’s kan een geweldige 
manier zijn om uw bezoekers een extra service te 
bieden. Tegelijkertijd zullen bestuurders er eerder 
voor kiezen om vaker naar uw bedrijfslocatie te 
gaan en daar langer te blijven. Bij het investeren in 
een laadinfrastructuur voor elektrische auto’s is de 
voorbereiding essentieel.

Uw EV-laadinfrastructuur 
opzetten 
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Als bedrijf wilt u ervoor zorgen dat vanwege 
kostenefficiëntie uw laadpunten duurzaam en 
eenvoudig te beheren zijn. 

Hou daarom rekening met:

Plaatsing

Het plaatsen van laadpunten kan een complex proces zijn. Er zijn veel elementen die eerst moeten 
worden overwogen. Zo moet de locatie worden beoordeeld, moet er advies worden ingewonnen over 
het aantal te plaatsen laadpunten, dient het beschikbare vermogen via netaansluitingen te worden 
geanalyseerd en moet de plaatsing met een gekozen partner worden ingepland. Een integraal 
aanbod biedt daarom verschillende voordelen. Ten eerste sluiten de laadpunten en diensten dan 
gegarandeerd op elkaar aan, waardoor technische problemen worden beperkt. Maar het zorgt 
ook voor een eenvoudig beheer omdat u alles bij één enkele aanbieder hebt ondergebracht, die 
verantwoordelijk is voor uw gehele laadinfrastructuur.

Beheer

Bepaal hoe u uw laadinfrastructuur wilt beheren: worden de laadpunten lokaal of per locatie beheerd, of 
wilt u één centraal overzicht van uw laadpunten? Hoe gaat u bepalen wie bij uw laadpunten kan opladen? 
En hoe zit het met de tariefbepaling? Slimme laadpunten zijn online verbonden met een beheerplatform, 
zodat u uw infrastructuur eenvoudiger kunt beheren en er alles uit kunt halen. Gebruik uw backoffice-
platform om tarieven in te stellen, toegang te beheren en inzicht te krijgen in het gebruik en de kosten, 
afhankelijk van uw aanbieder.

Service en onderhoud

Bij het selecteren van laadpunten voor uw EV-laadinfrastructuur moet u ervoor zorgen dat u een 
betrouwbare partner kiest, met robuuste producten en een sterke reputatie op het gebied van uptime. 
Een aanbieder met betrouwbare producten is een goed uitgangspunt, maar het is ook de moeite 
waard om na te gaan welk niveau van service en onderhoud is inbegrepen op het moment dat er 
iets misgaat. Slimme laadpunten zijn een geweldige manier om de uptime te optimaliseren en kosten 
te besparen op service en onderhoud. Ze zijn namelijk altijd verbonden met internet voor eventuele 
toekomstige firmware-updates en verbeteringen. Bovendien kunnen problemen vaak op afstand 
worden verholpen, wat tijd en geld bespaart omdat er geen technici naar uw locatie hoeven te komen.

Uw EV-laadinfrastructuur 
beheren
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Als u overweegt om laadpunten bij uw bedrijf te plaatsen, kunt u ook 
denken aan een volledig serviceaanbod voor uw medewerkers, inclusief 
laadmogelijkheden voor thuis en onderweg. Zo stappen ze met een gerust 
hart hun auto in. Een eenvoudige overstap naar elektrisch rijden faciliteren 
door een EV-laadinfrastructuur op het werk aan te bieden, is een geweldige 
manier om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Ook is het goed voor 
uw zakelijke imago. 

Zaken ter overweging hierbij zijn:

Onderweg opladen mogelijk maken

Zorg dat uw werknemers hun auto overal kunnen opladen met behulp 
van mobiliteitsdiensten. Zet bijvoorbeeld laadpassen op een whitelist voor 
de laadpunten op uw bedrijfslocatie en zorg dat gebruikers hiermee bij 
openbare laadpunten kunnen opladen, net als met een tankpas. Voor een 
eenvoudige verwerking kunnen alle laadkosten worden samengebracht op 
een maandelijkse factuur.

Laadpunten voor thuis aanbieden

Zorg dat uw EV-gebruikers ook thuis eenvoudig kunnen opladen. Als u één 
aanbieder kiest die zowel laden op het werk als laden thuis mogelijk maakt, 
kunnen uw medewerkers ‘s nachts opladen en ‘s morgens met een volle accu 
vertrekken. Daarnaast profiteren ze van overzichtelijke services en informatie. 
Thuislaadpunten kunnen worden opgenomen in leasecontracten.

Automatische vergoeding mogelijk maken

Met één aanbieder voor laden thuis en op het werk kan worden ingesteld 
dat de laadkosten van werknemers automatisch wordt vergoed. De kosten 
voor thuisladen worden dan automatisch gefactureerd aan de werkgever, 
zodat de zakelijke kilometers via een automatisch facturatiesysteem worden 
terugbetaald.

Laden voor 
werknemers
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Investeren in laadpunten voor elektrische auto’s. De technologie 
ontwikkelt zich in een hoog tempo en wat nu uitstekend is, is morgen 
alweer verouderd. Als bedrijf wilt u dus een aanbieder die u helpt om uw 
investering op de lange termijn toekomstbestendig en kosteneffectief te 
houden.

Zaken om rekening mee te houden:

Omvang van de infrastructuur

When setting out to build your charging infrastructure, you need to first 
understand what you are working towards. Consider your goals carefully 
by factoring the size of your site, the number of visitors/employees and 
what types of access levels there might be to determine, what your optimal 
number of charge points will be today. By ongoing monitoring of charge 
point utilisation once installed, you will be able to easily identify the right 
moment to expand your infrastructure.

Gebruik optimaliseren

Nadat de laadpunten zijn geplaatst, is het optimaliseren van het gebruik de 
volgende stap om het maximale uit de bestaande laadinfrastructuur te halen en 
de totale eigendomskosten te verlagen. Daarom moet u er in uw selectieproces 
voor zorgen dat u een aanbieder kiest met een goede staat van dienst op het 
gebied van uptime en die eventuele problemen snel oplost. Breng vervolgens 
uw nieuwe laadinfrastructuur prominent onder de aandacht van medewerkers 
en bezoekers, zodat ze weten dat opladen mogelijk is.

Inzicht in de resultaten

Gebruik data om het gebruik en de prestaties van uw EV-laadinfrastructuur te 
volgen en om ervoor te zorgen dat uw parkeerlocaties de beoogde waarde 
opleveren. Laadgegevens kunnen complex en moeilijk te interpreteren zijn. 
Als u en uw medewerkers optimaal van uw investering willen profiteren, is het 
essentieel dat u leert deze gegevens te interpreteren, zodat ze u waardevolle 
inzichten opleveren.

Optimale 
kostenefficiëntie
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De EV-industrie ontwikkelt zich in rap tempo. Hoewel dit fantastisch is 
voor de transitie naar elektrisch rijden in het algemeen en voor optimale 
benutting van uw infrastructuur, moet u goed kijken naar de duurzaamheid 
van uw oplossing. Om ervoor te zorgen dat uw infrastructuur klaar is voor 
de toekomst, zijn er een paar dingen die u moet overwegen:

Zorgen voor schaalbaarheid

Bereid uzelf voor op uw groeiende behoeften door samen te werken met 
een aanbieder die oog heeft voor de toekomst. Door extra bekabeling of 
kabelaansluitingen voor toekomstige laadpunten aan te laten leggen, kunt 
u later eenvoudig extra laadpunten laten plaatsen zonder extra gegraaf 
en werkzaamheden aan uw stroomvoorziening. Ontwikkel samen met 
uw aanbieder plannen voor uitbreiding, zodat u er zeker van bent dat uw 
locatie wordt ingericht met het oog op de toekomst.

Effectieve stroomverdeling

Als het aantal EV-gebruikers flink groeit, dreigt overbelasting van uw 
netaansluiting. Gezien de groeiende populariteit van elektrische auto’s 
is het verstandig om uw locatie hierop voor te bereiden. Systemen als 
Dynamic Power Sharing verdelen automatisch de beschikbare stroom 
over uw bedrijf en zorgen ervoor dat uw bedrijf altijd operationeel blijft, 
ongeacht het aantal elektrische auto’s dat wordt opgeladen.

Koppeling met andere services

Slimme laadpunten zijn verbonden met internet, zodat u ze kunt 
koppelen aan andere services in de cloud. Via de backoffice van een 
laadpuntaanbieder communiceert het laadpunt met technische systemen 
(voor firmware-updates), uw beheerdashboard en, indien geïmplementeerd, 
uw energiebeheersysteem.

Voorbereiding op de 
toekomst van e-mobiliteit
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V2X

Realtime energieprijzen

Doordat energieprijzen schommelen, maakt 
slim laden het binnenkort mogelijk om 
laadsessies aan te passen op basis van de 
marktprijzen. U kunt instellen dat uw laadpunt 
realtime updates ontvangt over energieprijzen 
en hierop reageert. U kunt zo extra laden op 
tijdstippen dat de elektriciteit goedkoper is. 
Bijvoorbeeld ‘s nachts of op momenten dat 
veel duurzame energiebronnen beschikbaar is.

Energiediensten

In de toekomst zal slim laden helpen om 
het elektriciteitsnet meer in evenwicht te 
brengen. Door het elektriciteitsnet tijdens 
piekmomenten te sparen en energie te 
gebruiken op momenten dat er meer stroom 
beschikbaar is, zal het laden van uw auto 
bijdragen aan een evenwichtigere belasting 
van het elektriciteitsnet. Dit is al uitgebreid 
getest en zal binnenkort mogelijk zijn via 
een app die momenteel wordt ontwikkeld 
door Shell Recharge. Hierdoor kun je als EV-
gebruiker helpen bij het realiseren van een 
stabieler elektriciteitsnet.

Vehicle-to-everything

V2X, vehicle-to-everything, is een bidirectionele 
laadoplossing van Shell Recharge. Dankzij 
V2X kan stroom van de accu van een 
elektrische auto worden teruggevoerd naar 
het elektriciteitsnet. Met behulp van V2X kan 
een auto kantoorgebouwen of woningen van 
stroom voorzien, waardoor het algehele gebruik 
van duurzame energie wordt bevorderd. V2X 
is in kleine pilots getest en is nu klaar voor 
grote projecten, zoals evenementen van stroom 
voorzien. Dit is het begin van een echte revolutie 
op het gebied van elektrisch laden.

Vehicle-to-
everything
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Mobiliteits-
services

Ondersteunings-
service

Hardware & 
installatie

Slimme 
laadservices

Partner-
services

Ons volledig geïntegreerde, slimme 
laadecosysteem is uniek voor Shell Recharge. 
Wij begrijpen dat elk bedrijf en organisatie een 
individuele oplossing voor wat betreft EV-laden 
nodig heeft. Om deze reden leveren we meer 
dan alleen maar laadpunten.

Ons laadecosysteem biedt een compleet pakket 
aan hardware, software services en support 
oplossingen die voor elke klant op maat kunnen 
worden gemaakt.

Wij noemen dat Slim, Simpel 
en Schaalbaar.

Laadecosysteem  
van Shell Recharge



20 Aan de slag met EV-laden

Een begin maken met EV-laden in uw bedrijf kan een 
uitdaging lijken, maar is uiteindelijk wel noodzakelijk om 
toekomstgericht te blijven. Met een team van meer dan 300 
elektrisch laden experts en meer dan tien jaar ervaring in de 
sector, zijn wij er om u te helpen bij dit traject. Wij zorgen 
ervoor dat het opzetten van uw laadinfrastructuur zo soepel 
mogelijk verloopt, van idee tot aanleg en daarna. Neem 
vandaag nog contact met ons op. 

We helpen u graag.

Sluit ook aan bij de 
e-mobility beweging 



Onze missie is om iedereen in staat te stellen zo veel 
mogelijk kilometers te rijden op schone energie, met 
de focus op bedrijfs- en thuislocaties. Wij hebben al 
meer dan 80.000 laadpunten geplaatst door geheel 
Europa.

Met toegang tot meer dan 275.000+ laadpunten 
in meer dan 35 landen zijn we ook een van de 
belangrijkste roamingnetwerken in Europa. Meer dan 
400.000 geregistreerde bestuurders gebruiken de 
laadpas of app van Shell Recharge voor een naadloze 
laadervaring onderweg. Shell Recharge maakt 
onderdeel uit van de Shell-groep en is volgens ISO 
9001 en ISO 27001 gecertificeerd. We zijn er trots op 
dat we sinds 2009 een actieve, leidende rol spelen in 
de branche.

Shell Recharge Solutions is de 
toonaangevende leverancier van 
slimme laadoplossingen voor 
elektrische voertuigen in Europa.

Over
Shell Recharge  
Solutions


