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Intro

Toename van 
beschikbare  

EV-modellen in 
Europa in 2020

+75%

2020 wordt een mijlpaal voor elektrische voertuigen 

(EV's). Hoewel de maatregelen rondom COVID-19 de 

groei van de markt enigszins hebben beperkt, lijkt 

het aantal beschikbare EV-modellen voor Europese 

consumenten alsnog met ongeveer 75% te groeien 

over de komende twaalf maanden1. Nu het landschap 

in de auto-industrie verschuift, moet elke beheerder 

van een commercieel wagenpark de aandacht erbij 

houden.  

Het aantal mensen dat overweegt om een EV aan te 

schaffen, is de afgelopen drie jaar met 21% gestegen. 

Het is daarbij echter wel belangrijk om op te merken 

dat het aantal mensen dat daadwerkelijk een EV 

aanschaft, niet met hetzelfde percentage is gestegen.2 

Aangezien dit een volledig nieuwe wereld is voor 

de meeste bedrijven, is het niet verrassend dat veel 

wagenparkmanagers de voordelen en nadelen van 

EV's nog aan het bekijken zijn en afwegen hoe goed 

EV's binnen hun organisaties passen. 

En er zijn nogal wat cruciale factoren om te 

overwegen. 

http://www.webfleet.com
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Voor iedereen die EV's aan het wagenpark wil 

toevoegen, is de grote vraag: hoe zorg ik ervoor dat 

ik van alle positieve punten profiteer terwijl ik alle 

problemen omzeil? 

Deze gids biedt hulp. 

We bekijken het gebruik van EV's in 

bedrijfswagenparken, de factoren die tot een bredere 

invoering leiden en de nieuwe belanghebbenden die 

het ecosysteem een nieuwe vorm geven. Daarnaast 

bestuderen we de grootste uitdagingen voor iedereen 

die EV's wil inzetten en ontdekken we hoe telematica 

een sleutelcomponent kan worden bij het overwinnen 

van deze uitdagingen en het realiseren van de 

volledige waarde van elektrisch rijden. 

VOORDELEN VAN EV'S NADELEN VAN EV'S

Lagere bedrijfskosten dan voertuigen met een 
interne verbrandingsmotor (ICE)

Hogere aankoopprijs dan ICE-voertuigen

Financiële prikkels van overheden en steden
Niet geschikt voor langere ritten vanwege 

beperkte rijafstand

Meer voertuiggegevens om prestaties mee te 
verbeteren

Beperkte oplaadinfrastructuur

Eenvoudiger en goedkoper onderhoud
Innovaties zijn nodig om levensduur van accu's 

te verbeteren

Aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk
Nieuwe mechanische vaardigheden vereist om 

EV's te onderhouden en te beheren

De kans om marktleider te worden door snel in 
te springen op de verschuiving in technologie

Nieuwe indelingen van werkplaatsen en nieuwe 
infrastructuur vereist om EV's goed te kunnen 

onderhouden

http://www.webfleet.com
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Een groeiende markt 
en een onbekend 
landschap
Volgens de International Energy Agency is het 

EV-wagenpark wereldwijd in 2018 met 2 miljoen 

voertuigen gegroeid tot een totaal van 5,1 miljoen. 

De IEA denkt bovendien dat de groei gelijkmatig 

aanhoudt en dat in 2030 15% van het wereldwijde 

wagenpark elektrisch is. Dat betekent een jaarlijkse 

gemiddelde groei van 30% tussen nu en dan.3 

Deze groei moet worden bijgestaan door een nog 

grotere ontwikkeling in oplaadinfrastructuur. Hoewel 

het aantal oplaadpunten wereldwijd in 2018 met 44% 

is gestegen naar 5,2 miljoen, zijn er nog veel zorgen 

over het feit dat er op de meeste plekken te weinig 

oplaadpunten zijn om EV's te ondersteunen. 

Een nieuwe oplaadinfrastructuur is slechts een van de 

vele elementen die moeten worden ontwikkeld nu EV's 

steeds vaker op de openbare weg te zien zijn. 

http://www.webfleet.com
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Regelgeving 
zorgt voor 
verandering
Deze groeicijfers worden voor een aanzienlijk deel 

aangedreven door regelgeving. Veel Europese steden 

hebben strenge maatregelen genomen om uitstoot 

te verminderen en de EU heeft zich toegelegd om 

de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% te 

verminderen ten opzichte van 1990. Voorbeelden: 

•   Londen: Heeft als doel dat alle voertuigen in 2040 

volledig uitstootvrij zijn. Vrachtwagens en lichte 

bedrijfsvoertuigen moeten momenteel voldoen aan 

Euro 6-standaarden om te mogen rijden in Low 

Emission Zones. 

•   Amsterdam: Is in 2025 een stad zonder uitlaatgassen 

voor vrachtwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Dit 

geldt vanaf 2030 voor alle voertuigen. 

•   Hamburg: Wil in 2050 klimaatneutraal zijn. 

Geeft sinds 2018 gedeeltelijk geen toegang tot 

vrachtwagens en lichte bedrijfsvoertuigen die niet 

voldoen aan de Euro 6-standaard.

•   Parijs: Wil in 2050 koolstofneutraal zijn. Er is een 

systeem ingesteld waarbij ICE-voertuigen vanaf 

2030 gefaseerd verboden zijn. 

Naast de beperkingen zijn er ook stimulansen. In veel 

Europese landen zijn er aanzienlijke belastingvoordelen 

en subsidies beschikbaar voor mensen die zelf of in 

zakelijk verband EV's kopen.  

Nieuwe uitstoot-
standaarden voor 
OEM's.
Naast CO2-beperkingen voor bestuurders en bedrijven, 

leggen overheden vergelijkbare beperkingen op voor 

voertuigfabrikanten. De regelgeving van de EU geeft 

grote boetes aan OEM's als de gemiddelde uitstoot 

van koolstofdioxide van alle auto's en bestelwagens die 

ze verkopen boven de 95 g per kilometer uitkomt. 

Deze boetes zijn in januari 2020 van kracht geworden 

en worden naar verwachting volgend jaar nog 

strenger. Hierdoor zijn meer OEM's gaan investeren in 

het produceren van EV's. Dankzij het bredere aanbod 

EV's hebben consumenten en bedrijven een grotere 

kans dat er een EV bijzit die past bij hun budget en 

wensen. 

worden naar 
verwachting na 2020 
nog strenger

boetes op 
uitstoot

http://www.webfleet.com


7

Een nieuw ecosysteem voor 
commerciële wagenparken

De fleet manager vormt het knooppunt van het 

ecosysteem Het takenpakket van de fleet manager 

verandert nu het beheer van bedrijfswagenparken 

wordt getransformeerd door EV-innovaties. EV's 

bieden verschillende uitdagingen. Inzicht in deze 

uitdagingen is de sleutel waarmee commerciële EV's 

optimaal kunnen worden benut.  

Nu steeds meer bedrijven EV's inzetten om 

goederen en diensten te leveren, betreden meer 

belanghebbenden de markt en worden er nieuwe 

afhankelijkheden ontwikkeld. Er zijn producenten van 

oplaadpunten nodig om de hardware te ontwikkelen. 

Er zijn beheerders van oplaadpunten nodig om de 

oplaadlocaties te beheren. Eigenaren van land bieden 

locaties voor opladen. Nutsbedrijven leveren de 

elektriciteit en infrastructuur voor het opladen van 

EV's en worden essentiële spelers voor wagenparken. 

Het ecosysteem rondom mobiliteit wordt steeds 

complexer. Er zijn nieuwe bedrijfsmodellen nodig om 

dit allemaal in goede banen te leiden en er moeten 

nieuwe oplossingen worden ontwikkeld om alles 

efficiënt te beheren.

TRADITIONELE 
BELANGHEBBENDEN

NIEUWE 
BELANGHEBBENDEN

Brandstofleveranciers
•  Oliebedrijven
• Benzinestations

EV-infrastructuur
•   Fabrikanten van oplaadstations
• Beheerders van oplaadstations

Brandstofleveranciers
•  Nutsbedrijven

Eigendom
•  Landeigenaren

Overig
• Verzekeringsmaatschappijen

Fabrikanten
•  Original equipment 

manufacturers (OEM's) 
| Leveranciers van 
originele onderdelen

Brandstofleveranciers
•  FMS-softwareleveranciers
•  Hardwareleveranciers

Transport
•  Transportbedrijven
• Expediteurs
• Transportplanners
• Warehousing

ECOSYSTEEM 
MOBILITEIT

http://www.webfleet.com
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EV's introduceren  
in uw wagenpark
Dit is nieuw terrein voor de meeste fleet managers. 

Hoe zorgt u ervoor dat u EV's op optimale wijze aan 

uw wagenpark toevoegt, terwijl er geen bekende 

wegen zijn?  

Er zijn veel factoren om rekening mee te houden. 

U moet de juiste voertuigen zoeken en kiezen, 

de oplaadvereisten inschatten, de voordeligste 

financiering bepalen, uw interne infrastructuur voor 

opladen ontwikkelen, wijzigingen op uw locaties 

plannen (en mogelijk aan huis bij uw medewerkers) 

voor de nieuwe voertuigen en, indien van toepassing, 

de nodige vergunningen aanvragen.

Daarnaast moet u zich een weg banen door het 

nieuwe ecosysteem van partners en belanghebbenden 

dat bij EV's hoort. 

Voordat u dus ook maar een eerste stap hebt gezet, 

zijn er veel zaken die u goed moet inschatten en veel 

zaken die fout kunnen gaan. Als u hier onjuiste keuzes 

maakt, beschikt u straks misschien over voertuigen die 

niet geschikt zijn, een infrastructuur die niet past bij 

de hoeveelheid werk en een slecht rendement op uw 

investering. 

http://www.webfleet.com
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HOE KOMT TELEMATICA VAN PAS?

Telematicaproviders beschikken over een 

sterke positie om unieke ondersteuning en 

inzichten te bieden wanneer bedrijven EV's 

willen toevoegen aan hun wagenpark. Een 

telematicabedrijf analyseert de gegevens van 

uw bestaande ICE-wagenpark en kan u op die 

manier mogelijk adviseren of EV's een geschikte 

of praktische keuze zijn voor uw bedrijfsvoering. 

Stel bijvoorbeeld dat u een van uw ICE-

voertuigen wilt vervangen. U overweegt om 

het voertuig te upgraden door een elektrisch 

voertuig, maar u weet niet zeker of dit bij uw 

doelstelling of budget past. 

Een oplossing voor fleet management kan 

u inzichten geven in uw bestaande ICE-

wagenpark, waarbij rekening wordt gehouden 

met brandstofverbruik, rijstijl, ritten uit het 

verleden, gereden kilometers en andere 

cruciale gegevens. Door deze gegevens te 

analyseren, kunt u veel beter bepalen of een EV 

een geschikte vervanging is, of dat u met het 

oog op de kosten en functionaliteit beter kunt 

kiezen voor een ICE-voertuig. 

Dankzij deze gegevens kunnen 

telematicaproviders een zeer grote 

toegevoegde waarde bieden voor bedrijven die 

EV's aan hun wagenpark willen toevoegen.

Een goede telematicaprovider kan in de 

toekomst zeer veel inzichten bieden aan 

bedrijven die EV's willen gaan inzetten, zoals:  

•   De totale kosten van het toevoegen van EV's 

aan het wagenpark

•   Een schatting van het verwachte bereik en de 

oplaadvereisten

•   Welke ICE-voertuigen kunnen worden 

vervangen door een EV

•   Welke EV-modellen het beste passen bij de 

processen en de branche van een organisatie

•   De vereiste veranderingen voor de werkplaats 

en de infrastructuur ter voorbereiding op EV's

•   De financiële voordelen en programma's 

waarvan een bedrijf mogelijk gebruik kan 

maken

•   Het effect dat een nieuwe EV heeft op de 

totale bedrijfskosten

•   Hoeveel laadstations een bedrijf nodig 

heeft en of er laadstations moeten worden 

geplaatst bij mensen thuis

•   De geschatte vermindering van CO2-uitstoot

•   De geschatte verandering in brandstofkosten

http://www.webfleet.com
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Opgeladen blijven 
tijdens ritten
Hoewel China de wereldwijde leider is op het gebied 

van het aantal lichte EV's, zorgt Europa gezamenlijk 

voor 24% van het totaal in de wereld.4 De top vijf 

landen in Europa zijn: 

• Noorwegen 296.200

• Verenigd Koninkrijk 212.000

• Frankrijk 204.600

• Duitsland 196.000

• Nederland 145.900

Het is geen verrassing dat de vier landen met het 

grootste aandeel laadstations in Europa ook op de 

bovenstaande lijst staan: Nederland (26%), Duitsland 

(19%), Frankrijk (17%) en het Verenigd Koninkrijk (13%). 

Samen zorgt dat voor 76% van alle laadstations in de 

EU en het Verenigd Koninkrijk. 

Deze landen vormen samen slechts 27% van dat totale 

landoppervlak. Dat maakt duidelijk wat een van de 

meest urgente uitdagingen is voor een commerciële 

operator die EV's aan het wagenpark wil toevoegen: 

opladen. 

Er komen vrijwel dagelijks laadpunten bij in veel 

Europese landen. Toch verschilt de afstand die een 

bestuurder moet afleggen tussen laadpunten enorm, 

afhankelijk van de precieze locatie. 

Voor mensen die privé met een EV rijden, is dit niet 

direct een probleem, omdat 80% van het opladen thuis 

gebeurt. Voor bestuurders van bedrijfsvoertuigen die 

de hele dag op weg zijn, is het echter wel een groot 

probleem. Zelfs als een chauffeur voornamelijk in 

een gebied met een goede oplaadinfrastructuur rijdt, 

kunnen er problemen optreden als ze onverwachte 

routes moeten nemen. 

http://www.webfleet.com
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Telematicaleveranciers kunnen wagenparken 

van bedrijven op enkele belangrijke manieren 

ondersteunen en zo hun voertuigen voldoende 

opgeladen houden. 

Zo kunnen bestuurders van EV's de locatie van 

oplaadpunten in hun werkomgeving vinden 

met de kaart van PRO Driver Terminals van 

Webfleet Solutions. Dit werkt precies zoals 

vrachtwagenchauffeurs het apparaat gebruiken 

om belangrijke punten voor grote voertuigen te 

vinden. 

Fleet managers kunnen daarnaast de resterende 

rijafstand van een EV meenemen bij het plannen 

van een route of om een voertuig voor een 

opdracht te kiezen. 

Misschien nog wel het belangrijkste is dat een 

telematicaoplossing u inzicht kan geven in de 

manier waarop het rijgedrag van een chauffeur 

de acculading beïnvloedt. Als uw chauffeurs 

bijvoorbeeld de snelheidslimiet overschrijden of 

snel optrekken, heeft dat een grote invloed op 

het laadniveau van de accu. 

Dankzij nauwkeurige gegevens kunt u 

achterhalen waar uw chauffeurs energie 

verspillen. Vervolgens kunt u stappen zetten om 

hun efficiëntie te verbeteren en uw accubereik 

te optimaliseren.  

 

HOE KOMT TELEMATICA VAN PAS?
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Bedrijfskosten onder 
controle houden
De kosten voor elektrische bedrijfsvoertuigen hebben 

momenteel twee kanten. Aan de ene kant is de 

investering van een nieuwe EV voor uw wagenpark 

groter dan bij een traditioneel ICE-voertuig. Aan de 

andere kant zijn de bedrijfskosten van een elektrisch 

voertuig aanzienlijk lager. 

Hoewel de prijzen van elektrische voertuigen naar 

verwachting lager worden omdat EV's steeds meer 

voorkomen, blijven de lage bedrijfskosten een van de 

grootste voordelen voor fleet managers. Een elektrisch 

voertuig kost gemiddeld maar de helft van wat een ICE 

kost over dezelfde rijafstand. 

Alsnog is het niet eenvoudig om de totale besparing 

van een elektrisch wagenpark te optimaliseren. 

Een privébestuurder van een EV laadt zijn of haar 

voertuig over het algemeen alleen 's nachts op en 

kan daardoor de extra kosten voor opladen tijdens 

piekuren vermijden. Voor bedrijfswagenparken is 

dit niet altijd vanzelfsprekend omdat hier rekening 

moet worden gehouden met de planning. Wanneer 

moet een voertuig de weg op, en wanneer kan het 

opgeladen worden? 

Voor fleet managers die meer dan tien voertuigen 

beheren, is het een grote uitdaging om zonder digitale 

ondersteuning het voordeligste oplaadschema te 

bepalen en te behouden. 

http://www.webfleet.com
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HOE KOMT TELEMATICA VAN PAS?

Met telematica wordt het mogelijk eenvoudiger 

om laadtijd te beheren en te plannen. Fleet 

managers kunnen met WEBFLEET inzicht 

krijgen in de accuniveaus van de EV's in het 

wagenpark, waardoor kosten eenvoudiger te 

beheren zijn.  

Als een fleet manager precies weet hoe hoog 

het accuniveau van een voertuig is en hoe ver 

dat voertuig moet rijden bij de volgende taak, 

dan kan hij of zij bepalen of het echt nodig is 

om tijdens piekuren te laden en zo onnodige 

oplaadkosten vermijden.

Met een oplossing voor fleet management 

zouden ook de gegevens van vorige laadsessies 

kunnen worden geregistreerd. Vervolgens 

kan de fleet manager de rapporten bekijken 

en onnodig dure laadessies (zoals onnodig 

laden tijdens piekuren) onderzoeken en later 

voorkomen. 

Een oplossing voor fleet management kan ook 

gegevens bieden waarmee fleet managers 

kunnen zien en berekenen hoe kostenefficiënt 

het toevoegen van EV's aan het wagenpark is 

gebleken. 

Stel: u hebt recentelijk EV's geïntroduceerd 

in uw wagenpark en beschikt nu over een 

combinatie van EV's en ICE's. Als uw oplossing 

voor fleet management inzicht kan geven in 

gegevens van beide typen voertuigen, dan kunt 

u het accuverbruik en de oplaadpatronen van 

uw EV's en het branfstofverbuik van uw ICE's 

via dezelfde interface in de gaten houden. 

Zo krijgt u volledig inzicht in de algemene 

bedrijfskosten en beantwoordt u bovendien 

mogelijk enkele belangrijke vragen. Beschikken 

mijn EV's daadwerkelijk over lagere 

bedrijfskosten dan mijn ICE's? Hoeveel besparen 

ze precies? Zijn mijn ICE's beter voor bepaalde 

routes en mijn EV's beter voor andere routes? 

http://www.webfleet.com
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Gebrek aan 
mechanische kennis
Een ICE-voertuig beschikt over tot wel 2000 

bewegende onderdelen, terwijl een EV er mogelijk 

maar 20 heeft. Daardoor is een EV voordeliger en 

eenvoudiger te onderhouden. Zo belooft fabrikant 

Chanje dat hun elektrische busjes 70% minder 

onderhoudskosten geven dan vergelijkbare voertuigen 

die rijden op fossiele brandstoffen.5

Daar staat echter tegenover dat de monteurs die 

momenteel uw ICE-voertuigen onderhouden, zeer 

waarschijnlijk niet gekwalificeerd zijn voor eventuele 

EV's die u aan uw wagenpark toevoegt. Volgens een 

recentelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk is 97% 

van de automonteurs niet gekwalificeerd om aan EV's 

te werken, en is de overige 3% bijna allemaal in dienst 

van fabrikanten van elektrische voertuigen.6

Het zou zomaar kunnen dat niet traditioneel 

geschoolde voertuigspecialisten maar juist IT-

specialisten of programmeurs effectieve monteurs zijn 

voor EV's. 

Onderhoud kan dus wel eenvoudiger en voordelig zijn 

voor de EV's in uw wagenpark, maar u moet misschien 

eerst investeren in trainingen of werving om ervan te 

kunnen profiteren. 

http://www.webfleet.com
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Elektrische voertuigen kunnen u mogelijk 

toegang bieden tot andere typen gegevens 

dan ICE-voertuigen wanneer de voertuigen 

worden gekoppeld met een oplossing voor fleet 

management.

Als realtime informatie over bijvoorbeeld 

de accu, onderhoudslogboeken en 

bandenspanning van diagnostische systemen 

aan boord beschikbaar zijn, kan een fleet 

manager sneller worden gewaarschuwd over 

problemen met de prestaties van voertuigen. 

Aangezien er maar weinig monteurs 

beschikbaar zijn voor het onderhouden van 

EV's, zijn die monteurs erg gewild. Door 

problemen vroegtijdig vast te stellen, kunnen 

fleet managers de vereiste acties eerder 

inplannen en hun monteur op de hoogte 

stellen. Zo kan het onderhoud alsnog op tijd 

plaatsvinden, ondanks de volle planning van een 

monteur. 

HOE KOMT TELEMATICA VAN PAS?
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De volgende 
stappen

Nu duurzaamheid steeds hoger op de wereldwijde agenda komt te staan, 

wordt het steeds duidelijker dat EV's een belangrijke rol gaan spelen in 

de toekomst van bedrijfswagenparken. Bij Webfleet Solutions geloven 

we dat dit een zeer positieve verandering is, voor bedrijven, bestuurders 

en de planeet. Het is ons doel om onze uitgebreide ervaring en bewezen 

expertise op het gebied van telematica in te zetten, zodat wagenparken 

optimaal kunnen profiteren van die transformatie.

Klaar voor elektrisch rijden?
Nu u wat meer informatie over EV's hebt, is het misschien interessant om 

meer te leren over hoe Webfleet Solutions u kan helpen om zowel de ICE- 

als de elektrische voertuigen in uw wagenpark te ondersteunen. Ontdek 

het hier. 

http://www.webfleet.com
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