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Alle bedrijfswagens emissieloos tegen 2026. Deze ambitie van onze federale 
regering laat weinig ruimte voor interpretatie: elektrisch rijden is de toekomst.

Om de vergroening van wagenparken te stimuleren, schrapt België de fiscale 
voordelen voor klassieke bedrijfswagens met een verbrandingsmotor. Wil je toch 
blijven genieten van het gunstige fiscale regime zoals we dat vandaag kennen? 
Dan zit er niets anders op: een 100% elektrisch wagenpark is the way to go. 

Hoewel 2026 misschien nog ver weg lijkt, start je er beter nu al aan.  
De transitie naar een duurzame vloot is immers een intensieve oefening die  
je het best stapsgewijs aanpakt. Wat die stappen precies inhouden, doen we 
uit de doeken in dit e-book. Zo ben je zeker dat je de juiste keuzes maakt voor 
vandaag én morgen.

Waarom nu al  
omschakelen naar  
een elektrisch wagenpark? Geen emissie, véél voordelen: 

 
Duurzaam ondernemen: 
verklein de ecologische 
voetafdruk van je bedrijf.
 
Groen bedrijfsimago: 
boost je reputatie in je  
zoektocht naar nieuwe  
medewerkers én klanten.
 
Lagere TCO: 
bespaar kosten met een 
groene vloot. 
 
Hoger comfort: 
gun je medewerkers meer 
luxe en rijplezier.
 
Financiële en fiscale steun: 
geniet van (nieuwe) 
steunmaatregelen. 
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De markt voor elektrische voertuigen evolueert razendsnel. Autofabrikanten 
introduceren om de haverklap nieuwe modellen met nóg krachtigere en  
goedkopere batterijen, een grotere actieradius en indrukwekkende  
technologische hoogstandjes.  

Ook de laadinfrastructuur groeit mee. Nieuwe technieken drijven de  
laadsnelheid op, werknemers ruilen hun tankkaart voor een laadpas,  
en laadstations verschijnen bij mensen thuis, op het werk en naast de  
openbare weg. Bovendien staan verschillende leveranciers voor je klaar  
met uiteenlopende diensten. 

Keuzestress? Je bent niet alleen. E-mobility is door de jaren heen  
specialistenwerk geworden. Schakel daarom een merk- en energie- 
onafhankelijke e-mobilityspecialist in om je wegwijs te maken in  
deze e-jungle. Zo staan jouw doelstellingen voorop, heb je altijd  
vrije keuze en vermijd je verborgen kosten.

STAP 1 
Vind je weg in 
de e-jungle

Welk type leverancier kom je tegen  
in de e-jungle?  

Charge Point Integrator: 
installateur van laad- 
infrastructuur
 
Charge Point Operator:  
beheerder van laadpalen
 
e-Mobility Service Provider:  
beheerder van laadpassen

TIP: wil je je optimaal laten  
ontzorgen, kies voor een  
all-in-onepartner 
Kies je telkens een andere partij, dan 
lopen de kosten snel op en verlies 
je tijd. Een all-in-onepartner maakt 
laden voordeliger én eenvoudiger.
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De omschakeling naar een 100% 
elektrisch wagenpark maak je als 
zaakvoerder, hr-verantwoordelijke, 
fleet of facility manager niet alleen. 
Om er een succes van te maken, heb 
je voldoende draagvlak nodig in alle 
lagen van je bedrijf. Dat doe je door 
een EV-team samen te stellen dat  
de kar trekt en alle medewerkers  
duidelijk informeert. 

TIP: duid een enthousiaste  
EV-stuurman of -vrouw aan 
Hij of zij wordt het aanspreekpunt 
voor elektrische mobiliteit in je  
bedrijf. 

Wie zit er in je EV-team? 
 
Idealiter medewerkers uit alle  
afdelingen: CEO of topmanagement, 
fleet, human resources, facility,  
finance, communicatie, en een  
externe adviseur.

Grote organisaties splitsen het  
EV-team het beste op in een  
werkgroep (voorbereidend werk)  
en een stuurgroep (beslissingen).

Wat doet het EV-team?

1.  Kennis opbouwen over e-mobility
2.  Transitie opstarten: 

-  Transitieplan opstellen
-  Totale kostenplaatje schetsen  
   en analyseren
-  Laadinfrastructuur en  
    laadpassen voorzien
-  Een heldere e-car policy opstellen

3.  Traject opvolgen en evalueren
4.  Collega’s informeren, sensibiliseren    

 en aan boord krijgen

STAP 2 
Creëer interne  
EV-ambassadeurs 
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Van EV-twijfelaars naar  
EV-ambassadeurs 
 
Met een elektrisch wagenpark draag 
je je steentje bij aan een groenere 
toekomst. De kans is groot dat je 
medewerkers die keuze positief ont-
halen, ook al roepen onzekerheden of 
misvattingen soms vragen op. 

Een goed voorbereid EV-team zet 
vooroordelen om in voordelen en 
maakt van EV-twijfelaars echte 
EV-ambassadeurs.

Vooroordeel Voordeel

Weinig modellen
Het aanbod blijft groeien: tegen eind 2021  
zullen er 92 EV-modellen te koop zijn in  
Europa. (1)

Kleine actieradius De gemiddelde actieradius van een EV is  
200-450 km met één oplaadbeurt. (2)  
Bij sommige auto’s loopt dat op tot meer  
dan 700 km.

Laden duurt lang Je elektrische wagen opladen duurt amper  
30 seconden.

Elektrisch rijden is duur Bekijk je de Total Cost of Ownership (TCO), dan 
ben je op de lange termijn nu al beter af met 
een elektrische wagen. Meer over TCO (Total 
Cost of Ownership) bij stap 4.

Minder luxe Medewerkers moeten niet in wagencategorie 
zakken. Integendeel, met een EV krijg je vaak 
meer comfort (parkeerhulp, infotainment, auto-
maat, etc.) voor hetzelfde budget.

https://www.transportenvironment.org/press/electric-car-models-triple-europe-2021-%E2%80%93-market-data
https://www.egear.be/elektrische-wagens/
https://www.mobilityplus.be/nl/blog/dertig-seconden-mindset-voor-elektrisch-rijden
https://www.mobilityplus.be/nl/blog/dertig-seconden-mindset-voor-elektrisch-rijden
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Elektrisch rijden vraagt een bepaalde  
mindset: je stopt niet om te laden,  
maar laadt als je stopt. Hoelang duurt het  
dan om je wagen op te laden? 30 seconden, 
de tijd die het kost om de laadkabel in  
te pluggen. 
_ 
 
Jean-François Cheyns, oprichter en CEO van MobilityPlus
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Range  
anxiety?

 
Niet nodig!  

224.538  
publieke laadstations  

in Europa in 2020 …  
and counting (3)

https://europe.autonews.com/automakers/europe-needs-1-million-public-ev-charging-stations-2024-industry-group-acea-says


MobilityPlus I 9

STAP 3 
Stel een transitieplan op 
Het EV-team tekent op hoe en wanneer je welke bedrijfswagens  
kan vervangen door een elektrische variant. Door het  
wagenpark geleidelijk duurzamer te maken, blijft de switch  
behapbaar en kan je gerichte keuzes maken.

Hoe ga je concreet te werk?

1. 
Bepaal rijprofielen per 
werknemer: gemiddelde 
aantal afgelegde km, 
woon-werkafstand,  
voertuigklasse, einde 
leasingcontract ...

2. 
Vergelijk EV-modellen  
met kenmerken relevant 
voor jouw bedrijf: laad- 
volume, actieradius,  
aankoop- of leaseprijs, 
levertermijnen ...

4.  
Gebruik alle informatie 
die je verzameld hebt 
om de behoeften te 
linken aan geschikte 
elektrische wagens. 

3.  
Onderzoek laadopties. 
Hoeveel laadstations 
passen op je parking? 
Kan je groene stroom 
inzetten? Wat met  
thuislaadpunten bij je 
medewerkers?

5.  
Bepaal wie wanneer  
kan omschakelen. Start 
met de wagens die je op 
korte termijn makkelijk 
kan vervangen en die je 
ook meteen voordeel  
opleveren.

 

 

Opportuniteiten:
• Echte EV-fans
• Aflopend leasingcontracten
• Ruim aanbod vergelijkbare  

modellen 

Tip: herhaal deze  
oefening geregeld
McKinsey verwacht zo’n 
400 nieuwe EV-modellen 
tegen 2023. (4) Over  
6 maanden kan de markt  
er al helemaal anders 
uitzien!

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Assembly/Our%20Insights/The%20future%20of%20mobility%20is%20at%20our%20doorstep/The-future-of-mobility-is-at-our-doorstep.ashx
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Met dit stappenplan ligt een elektrisch  
wagenpark binnen handbereik. We merken 
dat bij bedrijven die de 6 stappen volgen en 
erin slagen hun medewerkers te sensibiliseren, 
meer dan 70% van die medewerkers nu al zelf 
kiest voor een plug-in hybride of volledig  
elektrische wagen. 
_ 
 
Kris Pensaert, Chief Commercial Officer bij MobilityPlus
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TCO van de wagens

Bereken de TCO van de elektrische 
wagens uit je transitieplan en  
vergelijk dat met het prijskaartje  
van je fossiele bedrijfswagens. 

Wat valt op? De kosten voor het 
energieverbruik en het onderhoud 
zijn aanzienlijk lager én de  
belastingvoordelen leveren ook  
een onmiddellijke besparing op. 

TIP: in enkele muisklikken kosten 
vergelijken?
Gebruik de TCO-tool van de Vlaamse 
overheid.

STAP 4 
Schets en analyseer  
het totale kostenplaatje 

Energieverbruik: sterkste troef voor je TCO
Elektriciteit is goedkoper dan fossiele brandstof. Je bespaart al 
snel € 100 à 150/maand/wagen (uitgaand van 25.000 gereden 
km/jaar). Let je ook bewust op je laadmix, dan dalen de kosten 
nog meer.

Slimme laadmix = grotere impact op TCO

Opgelet bij plug-in hybrides:  
als de wagen niet consequent elektrisch wordt opgeladen, loopt 
de TCO op. Zorg dat je inzicht krijgt in alle laadsessies bij de 
werknemers thuis.

Thuis Werk Publiek AC Publiek DC Jaar TOTAAL*

Scenario 1 0% 50% 25% 25% € 1.867,81
Scenario 2 75% 20% 0% 5% € 1.338,38
Scenario 3 20% 75% 0% 5% € 954,06

* deze bedragen zijn indicatief

https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/tco-tool/
https://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/sites/default/files/tco-tool/
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Dankzij de overeenkomsten met een aantal 
bekende autoconstructeurs, goede lease- 
partners en de fiscale voordelen slagen we 
erin om voor dezelfde TCO duurdere EV’s  
aan te bieden, mét alle mogelijke laadopties. 
Mooi meegenomen: door volop in te zetten 
op laadinfrastructuur op onze sites zullen de 
(energie)kosten op termijn verder dalen.
_ 
 
Michaël De Meyer, Compensation & Benefits Project Manager bij Umicore
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Fiscale steunmaatregelen elektrisch 
rijden (4):
• Het aankoop- of leasebedrag  

(banden, laadpaal en elektriciteits-
kosten inbegrepen) is volledig  
fiscaal aftrekbaar.

• De BIV en verkeersbelasting zijn  
lager of vallen weg.

• Voordeel van Alle Aard is lager voor 
elektrische bedrijfswagens die ook 
privé gebruikt worden.

• Gemeentes en provincies geven  
lokale premies uit. 

TCO van de laadinfrastructuur 
 
Laden op het werk is met voorsprong 
het voordeligst, daarna volgt laden 
aan een laadstation thuis. Welke laad-
palen je het beste aankoopt, hangt  
af van onder meer de elektriciteits- 
aansluiting, de laadvoorkeuren en  
het type EV. 

Vraag meerdere offertes aan bij  
gespecialiseerde laaddienstverleners 
om een duidelijk zicht te krijgen op  
de mogelijke TCO van je laadinfra-
structuur. 

TIP: laat je laadpalen renderen
Zoek je een terugverdienpost om je 
TCO te laten zakken? Maak de laad- 
palen op je bedrijfssite publiek  
toegankelijk. Bezoekers kunnen dan 
hun EV opladen tegen een tarief dat  
jij bepaalt.

https://www.voka.be/nieuws/waarom-kiezen-ondernemers-en-kmos-voor-elektrische-mobiliteit
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Vermijd hoge piekkosten met slim 
energiemanagement 
Vanaf 2022 voert de energieregulator 
VREG het capaciteitstarief in voor de 
residentiële markt. Het grootste deel 
van je elektriciteitsfactuur blijft  
afhankelijk van je verbruik, maar  
de netkosten stijgen bij een hoog 
piekverbruik. Je verbruik spreiden is 
dus de boodschap, maar niet altijd 
realistisch.

Een slim energiemanagement- 
systeem is een betere oplossing: 
het verdeelt de beschikbare energie 
automatisch over je laadstations op 
basis van het real-time verbruik in 
het gebouw. Voeg er ook zonne- 
panelen en/of een windmolen aan 
toe en je hebt dé manier gevonden 
om (groene) stroom optimaal in te 
zetten. 

Slim energiemanagement
 Tot bijna 2,5x meer laden met  

dezelfde installatie
 Geen piekverbruik
 Geen kans op stroomuitval
 Geen dure verzwaring van de  

electriciteitsinfrastructuur nodig
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Een deel van de TCO heb je zelf in handen.  
Kies je voor de ideale laadmix en slim  
energiemanagement, dan kan je goede  
zaken doen.
_ 
 
Jean-François Cheyns, CEO van MobilityPlus 
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STAP 5 
Zorg voor laadpalen 
en laadpassen  

Heb je alle kosten op een rijtje? Tijd om leveranciers te kiezen voor je laadinfrastructuur. 

Charge Point Integrator (CPI) Charge Point Operator (CPO) e-Mobility Service Provider (MSP)

Een CPI helpt je het bos door de  
bomen te zien in het groeiende  
aanbod van laadoplossingen. 

Samen ga je op zoek naar de beste 
formule voor jouw budget en transi-
tieplan, waarna de CPI de laadpalen 
installeert op je bedrijfssite en bij je 
medewerkers thuis.

Een CPO laat beheerders en  
gebruikers eenvoudig vanop elk toe-
stel laadsessies opvolgen via  
een online platform.

Zo behoud je op elk moment het 
overzicht over laadtransacties,  
facturatie, gebruikerstarieven,  
energiemanagement en meer.

Een MSP biedt je laadpassen aan 
waarmee je toegang krijgt tot een 
uitgebreid netwerk van publieke 
laadpalen.  

Je beheert het mobiliteitsbudget van 
je gebruikers veelal met een abonne-
ment en sommige MSP’s bieden ook 
een handige app aan. 

Met een partner die deze drie functies goed beheerst, bepaal je vlot de meest geschikte laadoplossingen voor thuis, op het
werk en onderweg. Bovendien blijft de rapportering bijzonder overzichtelijk. 



MobilityPlus I 17

Gratis laadpaal of laadpas?  
Vaak te mooi om waar te zijn

Lees er de kleine lettertjes van  
de offerte op na. Vaak hang je  
meerdere jaren vast aan een  
energiecontract of betaal je extra 
kosten op een andere manier. 

Waarop moet je letten bij de aankoop van laadpalen? 
 
• Simlockvrij: sommige laadpalen zijn ‘gesloten’. Daardoor zit je vast aan  

dezelfde beheerder.  Kies een simlockvrije laadpaal: zo kies je ook altijd vrij  
je beheerder.

• OCCP 1.6 / 2.0.1: als je laadpaal dat protocol ondersteunt, kan hij  
communiceren met alle types beheersoftware. 

• Platformonafhankelijk: kies een laadpaal die via een simkaart rechtstreeks 
communiceert met het beheerplatform, zonder tussenkomst van het platform 
van de fabrikant. 

• Extra kosten: let op voor opstart- en uitstapkosten of een uplift in functie  
van het verbruikte vermogen bij bijgeleverde laadpassen.

• Energiemanagement: overweeg een slim energiemanagementsysteem te 
koppelen aan de laadpalen.

• Europees A-merk: zo ben je zeker van de kwaliteit.  
Een goedkope laadpaal kan je duur komen te staan. 
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Maak laden makkelijk

Probeer je medewerkers zoveel  
mogelijk te ondersteunen in de 
omschakeling naar elektrisch rijden. 
Door zowel in te zetten op thuis- 
laden als laden op de bedrijfssite, 
zorg je voor meer comfort en  
zekerheid, zonder in te boeten aan 
laadsnelheid. En met een laadpas  
in de hand, doorkruisen je mede- 
werkers het hele land!

Met een laadpas van  
MobilityPlus heb je  
toegang tot een netwerk 
van meer dan honderd- 
duizend laadpalen in  
Europa.

https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/laadpassen-elektrische-wagens
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/laadpassen-elektrische-wagens
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/laadpassen-elektrische-wagens
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/laadpassen-elektrische-wagens
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Snel, sneller, snelst laden 

Normaal laden Normaal laden Snel laden Ultrasnel laden

Mode 2 
AC 

Standaard  
stopcontact

Mode 3 
AC 

Laadstation

Mode 4 
DC 

Laadstation

Mode 4 
DC 

Laadstation

2,4kW 7,4 - 22kW 24kW - 50kW - 175kW 350kW

3 - (50u) 2 - 14u 20 - 60min 10 - 40min

5 - 15km/u 20 -  100km/u 200 - 500km/u +1000 km/u

Residentieel 
opgelet met veiligheid- en 

brandvoorschriften!

Residentieel 
Bedrijven 

Publiek 
keuringsattest!

Bedrijven 
Tertiaire sector 

Publiek

Bedrijven
Tertiaire sector

AAA-locatie
Snelwegen

Slim laadstation (k€) - 1k - 3k 10k - 75k > 75k

Prijzen kWh € 0,25 € 0,25 residentieel residentieel nvt residentieel nvt

€ 0,05 - 0,25 bedrijven € 0,05 - 0,25 bedrijven € 0,05 - 0,25 bedrijven

€ 0,3 - 0,45 publiek € 0,4 - 0,7 publiek € 0,7 - 0,99 publiek
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STAP 6 
Stel een heldere  
e-car policy op  

Voordat je je medewerkers emissievrij de horizon tegemoet laat rijden,  
zet je beter nog wat afspraken op papier. Hoe strikt die afspraken zijn en hoe ze 
eruitzien, hangt af van bedrijf tot bedrijf. Je kan je baseren op je algemene car 
policy en/of inspiratie halen uit de onderstaande checklist.

Checklist: welke afspraken mogen niet ontbreken in je e-car policy? 
 
 Waar laden: % thuis, % op het werk, % onderweg 
 Hoe gebruik je een thuislaadstation?
 Wat bij schade aan een laadpaal thuis?
 Wat bij schade aan een laadpaal op het werk?
 Wat bij verlies van een laadpas?
 Wat bij problemen met een laadpaal?
 Wat als een medewerker met een thuislaadpunt verhuist?
 Wat als een medewerker met een thuislaadpunt het bedrijf verlaat?
 Tegen welk tarief worden de energiekosten vergoed bij een thuislaadpunt?
 Wie is de eigenaar van een thuislaadpunt?

Publiek laden tot 5 keer duurder
 
Stimuleer je medewerkers om zoveel 
mogelijk op het werk te laden om de 
kosten te drukken. Publiek laden kan 
tot wel 5 keer duurder zijn! Er zijn im-
mers verschillende partijen die elk een 
graantje willen meepikken. Bovendien 
is er – in tegenstelling tot in klassie-
ke tankstations – nog onvoldoende 
transparantie over de laadkosten bij 
publieke laadstations. Gelukkig zijn 
er sectorafspraken onderweg om de 
werkelijke kost meteen zichtbaar te 
maken. 



CONCLUSIE 
 
Je merkt het: er komt heel wat 
kijken bij een omschakeling 
naar een elektrisch wagenpark. 
Met een goede voorbereiding, 
een gemotiveerd EV-team en 
de juiste partner aan je zijde 
lukt het zeker om je doel te 
bereiken tegen 2026 – of zelfs 
vroeger! Zo plukken zowel je 
medewerkers, je klanten als 
jij de vruchten van duurzame 
mobiliteit in je bedrijf.

Veel succes en enjoy the e-ride!
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Kiezen voor MobilityPlus,  
is kiezen voor zorgeloos,  
groen en slim laden. 
Meer dan 500 tevreden  
klanten beamen dat.



Reken op MobilityPlus, je one-stop-shop voor laadoplossingen thuis,  
op het werk en onderweg. We ontzorgen je bij elke stap.

Laadpalen van alle 
A-merken
 
Kies de beste laadpaal  
op basis van je noden en 
wensen uit ons gamma  
van A-merken: Alfen, ABB, 
Schneider, Legrand, Siemens,  
Mennekes, Efacec ... 
> Aankopen of leasen met 
onze formule Charging as a 
Service: contacteer ons voor 
meer info

Automatisch  
beheerplatform
 
Beheer altijd en overal 
makkelijk je laadoplossin-
gen: van realtime inzicht in 
laadsessies, automatische 
vergoedingen tot duidelij-
ke rapporten. 

Service & onderhoud
 
 
Reken op een zorgeloze 
installatie, verlengbare 
garantie en de klok rond 
assistentie. Ons technisch 
team staat 24/7 voor je 
klaar en levert service op 
maat. 

 
Slim energie- 
management
 
Vermijd overbelasting en 
hoge piekkosten, en laad 
sneller met onze unieke 
energiecontroller. Zo maak 
je bovendien optimaal ge-
bruik van groene stroom. 

 
Laadpassen
 
 
Gebruik onze laadpassen 
voor meer dan 100.000 
laadpalen in Europa. Laad 
extra voordelig – ook 
publiek – met 1 van onze 5 
maandabonnementen. 

 
Onafhankelijk advies
 
 
MobilityPlus is 100% 
merk- en energieonafhan-
kelijk: altijd zeker van een 
open blik, eerlijk advies en 
laadoplossingen op maat 
van je behoeften. 

 

Helemaal klaar voor je  
elektrisch wagenpark? 
MobilityPlus helpt je  
op weg.  

Neem snel contact op. 

https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/laadpalen-voor-elektrische-wagens
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/laadpalen-voor-elektrische-wagens
https://www.mobilityplus.be/nl/contact
https://www.mobilityplus.be/nl/contact
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/beheer-van-laadpalen
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/beheer-van-laadpalen
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/service-onderhoud
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/energiemanagement
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/energiemanagement
https://www.mobilityplus.be/nl/diensten/laadpassen-elektrische-wagens
https://www.mobilityplus.be/nl/contact

