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L E T ’ S  T A L K  F L E E T !

Tijdens de derde Let’s Talk FLEET!, die Effective Media samen met partner 
LeasePlan organiseerde in Technopolis in Mechelen, stond alles in het te-
ken van elektrische wagens en de uitrol op grotere schaal. Zeven personen 
met kennis van zaken gingen in debat met Philip De Paepe, hoofdredacteur 
van het magazine FLEET, als moderator.

 Anne Claes - anne.claes@effectivemedia.be 

Over de voor- en nadelen  
van een elektrisch wagenpark 

Het Kilowatt-debat 
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1Is het aanbod van elektrische wagens momenteel al genoeg? 

Hoewel het aantal modellen die 

elektrisch aangedreven zijn lang 

beperkt bleef, blijkt het aanbod nu 

maand na maand te groeien. De 

Tesla’s krijgen er nu eindelijk wat 

concurrentie bij dankzij de Audi 

e-tron en de Mercedes-Benz EQC, 

maar vooral het aanbod van kleine-

re elektrische wagens stijgt ziender-

ogen. “Tien jaar geleden kwamen 

de eerste kleinere elektrische auto’s 

op de markt met kleine batterijen 

van pakweg 20 kwh”, vertelt Gert 

Verhoeven. “Vandaag zien we een 

groeiend aanbod van betaalbare 

wagens. De Renault ZOE en Nissan 

LEAF die al een tijdlang op de markt 

zijn krijgen nu concurrentie van de 

208 van Peugeot en Corsa van Opel. 

En ook de Zuid-Koreaanse merken 

Hyundai en Kia maken een fors sta-

tement met reeds meerdere elektri-

sche modellen in hun gamma.

Het grote verschil met de eerste ge-

neratie elektrische auto’s is dat con-

structeurs op vraag van de markt 

vooral de batterijen hebben ver-

groot om de autonomie te verho-

gen. “Het nadeel van die zwaardere 

batterijen is dat auto’s duurder en 

zwaarder geworden zijn. Omwille 

van dat laatste is de elektrische auto 

van vandaag dan ook net iets min-

der zuinig geworden dan die eerste 

generatie”, legt Gert Verhoeven uit. 

De vraag van de markt naar meer 

rijbereik komt er door de ‘laadvrees’, 

die menig potentieel elektrisch rij-

der nog steeds afschrikt. 

Volgens Mark Pecqueur is meer 

autonomie echter niet dé oplos-

sing. “Ik denk dat we nu in een race 

terechtkomen waar we kijken naar 

de autonomie als hét belangrijkste. 

Mijn inziens is de laadinfrastructuur 

veel belangrijker. Als we morgen tot 

systemen komen waar we vrij snel 

kunnen laden op een gemakkelijke 

manier, hoeft die grote autonomie 

van die batterij er niet meer te zijn.”

3 vragen  
rond een 
volledig 

elektrisch 
wagenpark



23

Ik tank 5 kilo 

waterstof in 5 

minuten en rij 

500 kilometer 

elektrisch!

Adwin Martens,
Waterstofnet

DE PANELLEDEN 

• Adwin Martens

Directeur van Waterstofnet, 

een cluster van zo’n 45 bedrij-

ven in Vlaanderen die bezig 

zijn met waterstof. De geknipte 

man om over waterstof als 

aandrijfvorm te praten.

• Alain De Cat

CEO van de Belgische on-

derneming Powerdale, die 

werkt aan de ontwikkeling 

van innovatieve oplossingen 

rond energiemanagement en 

elektromobiliteit. 

• Bart Massin 

Als afi cionado van elektromo-

biliteit richtte Bart Massin twee 

jaar geleden Stroohm op, een 

onderneming die bedrijven de 

overstap naar een elektrisch 

wagenpark faciliteert. 

• Gert Verhoeven

Deze autojournalist en resear-

cher nam onder andere deel 

aan een onderzoek van mobi-

liteitsorganisatie VAB over pu-

blieke laadinfrastructuur.

• Louis Sileghem

Deze doctorsassistent aan de 

Universiteit Gent werkt aan 

onderzoeken rond automo-

bieltechnologie en gelooft 

sterk in een toekomst voor de 

verbrandingsmotor. 

• Mark Pecqueur

Mark Pecqueur is lector en 

research developer aan de 

Thomas More-hogeschool, 

onafhankelijk automobielcon-

sultant en lid van de Society of 

Automotive Engineers (SAE). 

• Philippe Casse

Voordien PR-verantwoordelijke 

bij D’Ieteren en nu autohistori-

cus. Hij heeft een kritische kijk 

op energievoorziening en de 

CO2-uitstoot van elektrische 

voertuigen.

Meer dan 300 genodigden kwamen in 
Technopolis luisteren naar het debat over 
elektrische auto’s.
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2Hoe zal die laadinfrastructuur er moeten uitzien?

Een vraag die vaak terugkomt wan-

neer het gaat over een volledig 

elektrisch wagenpark is hoe dat 

laadnetwerk er dan uit zal moe-

ten zien en of we geen tekort aan 

stroom zullen hebben. De menin-

gen hierover waren verdeeld, maar 

vast staat dat er doordacht ge-

handeld zal moeten worden. “Wat 

de stroomvoorziening betreft, 

zie ik niet meteen een probleem”, 

steekt Mark Pecqueur van wal. “Als 

iedereen elektrisch zou rijden – we 

rijden met z’n allen 83 miljard kilo-

meter per jaar – komt dat erop neer 

dat we, om het nuclair uit te druk-

ken, slechts anderhalve reactor ex-

tra nodig hebben. Het probleem zit 

‘m wel in de pieken.”

Bart Massin pikt daarop in en haalt 

een studie van Synergrid (de fe-

deratie van alle netbeheerders)

aan om de zaak naar de Belgische 

context te vertalen: “We kunnen 

tot anderhalf miljoen elektrische 

wagens laden tot 2030 zonder een 

signifi cante impact op ons elektri-

citeitsnet. Het probleem stelt zicht 

inderdaad voornamelijk tijdens de 

piekmomenten. Als we morgen tij-

dens een winterse dag met een be-

voorradingsprobleem zitten, zou je 

kunnen denken dat je niet kunt la-

den met elektrische wagens. Maar 

eigenlijk wil dat zeggen dat je bui-

ten die piek nog 16 uur hebt om je 

auto te laden, wat meer dan vol-

doende is.”

Dit wordt beaamd door Alain De 

Cat: “We zijn ervan overtuigd dat 

het belangrijk is om het traag la-

den een plaats te geven. Als ik vijf 

uur ergens geparkeerd ben, is traag 

laden de ideale oplossing.Uiteraard 

zijn er ritten waarna je snel moet 

kunnen laden en daarvoor is er een 

publieke snelle laadinfrastructuur 

nodig. Het is echter belangrijk om 

die traagladers zoveel mogelijk te 

benutten omdat die overeenkomen 

DE TOTAL COST OF 
OWNERSHIP / USERSHIP (TCO / TCU) 
VAN ELEKTRISCHE AUTO’S

De TCO of TCU is voor een 

vlootverantwoordelijke een 

heel belangrijke term. Het re-

latief nieuwe gegeven van een 

elektrische wagen in de vloot 

bemoeilijkt het berekenen van 

die TCO. Er is immers geen uni-

forme prijs? 

“Een tankstation aan de autosnel-

weg hanteert ook hogere prijzen 

dan een tankstation aan een se-

cundaire weg”, vergelijkt Bart 

Massin. “Thuis zitten we vandaag 

in Vlaanderen rond de 30 cent, in 

Brussel rond de 20 en je kunt pu-

bliek laden aan 60 à 70 cent. Je 

kunt ook op kantoor laden en dat 

is vandaag het meest interes-

sant. Afhankelijk van het bedrijf 

zit je tussen 20 cent tot 5 cent 

(in de grote ondernemingen die 

ook hun eigen elektriciteit pro-

duceren via bijvoorbeeld zonne-

panelen of die kunnen genieten 

van lage tarieven voor grootver-

bruik). Dan zit je met één euro 

per 100 kilometer waar je met 

een diesel rond de 8 euro zit. Om 

werkelijk te gaan kijken wat de 

kostprijs is van een vloot moet 

je weten of je werknemers thuis 

gaan laden of op kantoor, en dan 

moet je de prijzen ook weten van 

het gewest én de prijs op kantoor 

en uitrekenen hoeveel je daar 

kan laden. Je kan je policy heel 

duidelijk duwen in een bepaalde 

richting. Als je zegt dat je op kan-

toor laadt aan één cent en thuis 

aan dertig, ga je wellicht voor-

namelijk laadinfrastructuur op 

kantoor voorzien en minder thuis 

om zo je kosten te optimaliseren.”

Volgens Gert Verhoeven blijft de 

hoge aankoopprijs van elektri-

sche auto’s voorlopig nog steeds 

afschrikken, ook in de professi-

onele markt. “In TCO heb je vier 

zaken: aankoopprijs, brandstof-

kost, fi scaliteit en onderhoud. 

Waar bij sommige verbrandings-

motoren uw kapitaal en brand-

stofkost bijna hetzelfde is als je 

niet vijf maar acht jaar gaat rijden, 

ga je zien dat die ‘brandstofkost’ 

bij een elektrische wagen veel 

lager ligt dan de aankoopkost. 

Met een benzinemotor zit je aan 

een energiekost van 9 à 10 euro 

per 100 kilometer, bij een diesel 

inderdaad zo’n 8 euro, maar bij 

een zuinige elektrische auto zal 

dit inderdaad zo’n 4 à 5 euro per 

100 kilometer zijn. Als je dat uit-

rekent op een levensloop of een 

afschrijving, ga je die hogere 

aankoopprijs wel goedmaken.” 

In tegenstelling tot wat er alge-

meen gedacht wordt, blijkt de 

elektrische wagen dus zeker niet 

weggelegd voor degenen die 

weinig kilometers afl eggen. “Wie 

weinig kilometers rijdt, heb je die 

hogere aankoopprijs, maar niet 

het terugverdieneff ect. Als je 

meer dan 25.000 kilometer per 

jaar rijdt, is elektrisch rijden eco-

nomisch gezien veel interessan-

ter”, besluit Bart Massin. 

Het is belangrijk 
om de plaats 
te laten aan 

traagladers omdat 
deze overeenkomen 
met het laadgedrag 

van de meesten 
en deze meer 

mogelijkheden 
bieden voor 

energie-
management

Alain De Cat,
Powerdale
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met het laadgedrag van de mees-

te gebruikers. Bovendien biedt de 

technologie meer mogelijkheden 

voor energiemanagement.”

Gert Verhoeven is sceptisch over 

de argumenten van zijn collega-pa-

nelleden: “Ik hoor hier vooral een 

academische benadering van de 

realiteit. De elektrische auto 2.0 

wordt niet zuiniger, maar heeft een 

grotere batterij om dat verhaal waar 

te maken. Dat wil ook zeggen dat 

je sneller moet kunnen laden en 

op kortere termijn, hetzij off -peak, 

méér amperage gaat nodig hebben 

om dat te kunnen realiseren. Op dit 

moment is het niet zozeer de ener-

giebevoorrading, maar vooral het 

elektrisch grid dat achterloopt. Alle 

initiatieven die we vandaag horen 

en zien, is de intelligente meter die 

gaat kijken wat je wanneer verbruikt 

en ik hoor dat er een piektarief aan-

komt voor mensen die piekverbrui-

ken gaan hebben, maar de realiteit 

van elektrisch rijden is toch heel 

vaak dat je om zes uur, wanneer je 

thuiskomt van het werk, je auto gaat 

insteken om ’s morgens om 7 uur 

opnieuw met een volgeladen auto 

te vertrekken. De facto wil dat zeg-

gen dat elektrische gebruikers met 

een grote batterij tien uur piektarief 

gaan betalen!” 

ELEKTRISCH RIJDEN: 
WATERSTOF ALS ALTERNATIEF VOOR 
BATTERIJEN 

Zolang er voor de productie 

van de batterijen voor elektri-

sche auto’s zeldzame materia-

len nodig zijn, is het twijfelach-

tig of ze ooit de automarkt zul-

len domineren. Ongetwijfeld 

zullen we evolueren naar een 

wagenpark waar verschillende 

aandrijfvormen hun plaats heb-

ben, zo ook waterstof. 

Adwin Martens: “Waterstof is 

heel belangrijk op het vlak van 

fl exibiliteit. Ik tank 5 kilo water-

stof in 5 minuten en rij 500 kilo-

meter elektrisch. De prijs van wa-

terstof is in heel Europa dezelf-

de: 10 euro per kilo. Dat is duur, 

10 euro per 100 kilometer, maar 

ik ben ervan overtuigd dat die 

prijs hard gaat zakken eens de 

vraag groter wordt. Er is ook een 

heel groot voordeel qua zeldza-

me materialen. Je hebt heel veel 

minder materiaal nodig dan bij 

batterijen.”

Adwin haalt er een Duitse studie 

bij: “Als het volledige Duitse wa-

genpark – dat 20 miljoen wagens 

telt – elektrisch wordt, zou het 

10 miljard meer kosten aan ont-

wikkeling van infrastructuur dan 

wanneer al die wagens op water-

stof zouden rijden. Een studie in 

Vlaanderen geeft aan dat als je 

twintig waterstof-tankstations 

goed zou positioneren, niemand 

meer dan 15 kilometer om zou 

moeten rijden voor een tank-

beurt. Momenteel hebben we 

er nog maar twee, één in Halle 

en één in Zaventem, maar vol-

gend jaar komen er al bij in Gent, 

Leuven, Antwerpen en Luik.”

De reden waarom er voorlopig 

niet méér stations zijn, is een kip-

of-het-ei-verhaal. “Als er meer 

modellen komen – momenteel is 

dat enkel de Nexo van Hyundai 

en de Mirai van Toyota – ben ik 

ervan overtuigd dat die tank-

stations verder uitgerold zullen 

worden. Het is wachten op de 

Europese constructeurs die de 

auto’s ook zullen bouwen. De 

Aziatische merken lopen op dat 

vlak fel voorop. En laat dat een 

teken aan de wand zijn. Toyota is 

het merk dat twintig jaar geleden 

met de Prius op de markt kwam. 

Als er één merk is dat gigantisch 

veel verstand heeft van batte-

rijen is het Toyota wel. Wie is er 

momenteel leading op het aantal 

op waterstof aangedreven auto’s 

die gebouwd worden? Toyota! 

Ze zullen volgend jaar 30.000 

auto’s op waterstof maken. De 

leading company in hybride zet 

zwaar in op waterstof.” 

We kunnen tot 

anderhalf miljoen 

elektrische 

wagens laden 

tot 2030 zonder 

een signifi cante 
impact op ons 

elektriciteitsnet

Bart Massin,
Stroohm

Let’s Talk FLEET vond deze keer plaats in het kader van een EV-testdag in samenwerking met 
LeasePlan.
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3Is een volledig elektrisch wagenpark überhaupt mogelijk? 

Vooral doctorassistent aan UGent 

Louis Sileghem toont zich het 

meest sceptisch ten opzichte van 

een groot aandeel aan elektrische 

wagens in ons land en is van mening 

dat een volledig Belgisch elektrisch 

wagenpark al helemaal niet aan de 

orde is. “Met redelijk wat gegoo-

chel kan men scenario’s bedenken 

dat er tegen 2030 ongeveer 1,5 mil-

joen auto’s elektrisch kunnen laden, 

terwijl we in België 6,5 miljoen au-

to’s hebben.” Volgens hem zullen 

elektrische auto’s niet de enige op-

lossing zijn. “We verliezen de big-

ger picture uit het oog en moeten 

echt serieus kijken naar de manier 

waarop een bepaalde technologie 

uitgerold kan worden op grotere 

schaal. We mogen niet vergeten dat 

de materialen die gebruikt worden 

voor de productie van elektrische 

wagens zeldzaam zijn!” 

De andere academicus aan de tafel, 

Mark Pecqueur, treedt zijn collega bij: 

“Ik geloof in batterijen die vervangen 

zullen worden door batterijen zon-

der zeldzame materialen. En ik denk 

dat er ook voor waterstof en vloei-

bare brandstof nog een toekomst is. 

Waarom? Voor één liter of kilogram 

vloeistof heb je om dezelfde energie 

mee te nemen 20 kilogram batterij 

nodig. En die dingen steken we ge-

woonweg nergens weg.” 

Het is Philippe Casse die op een 

duidelijke manier zijn besluit trekt: 

“Dit debat toont genoeg aan dat de 

elektrische wagen minder draag-

vlak heeft dan de wagens op diesel 

en benzine. De elektrische wagen 

zal zijn publiek wel hebben, maar we 

moeten niet dromen dat iedereen 

met een elektrische auto met batte-

rij zal kunnen rijden. Vandaag zijn er 

veertien motorisaties op de markt. 

Elke van deze motorisatie is het beste 

of minst slechte antwoord op een be-

paalde mobiliteitsvraag van iemand. 

De elektrische auto is geen univer-

seel antwoord, noch de diesel of een 

hybride. Elk heeft zijn beperkingen, 

maar er zijn motorisaties die meer 

universeel zijn dan andere en die 

moeten de nodige aandacht krijgen.”

EN WAT MET DE 
VERBRANDINGSMOTOR?

Louis Sileghem is ervan overtuigd dat de verbrandingsmotor nog 

een toekomst heeft. Enerzijds omdat er nooit genoeg kostbare 

grondsto! en zullen zijn om alle voertuigen elektrisch te maken. 

Anderzijds omdat men zich toch vragen kan stellen bij de energie-

behoefte én de capaciteit van het netwerk. 

Volgens hem is 20 % van het totale wagenpark zowat de limiet. 

Bovendien hoeft de verbrandingsmotor niet afgeschreven te worden: 

“De modernste diesels en benzinemotoren zijn door de nabehande-

ling van uitlaatgassen heel ecologisch. Het voornaamste probleem 

is het gebruik van fossiele brandstoff en. Daar moeten we van af. En 

dat kan ook. Aan de Universiteit van Gent doen we onderzoekswerk 

naar synthetische brandstoff en, die de sleutel kunnen zijn om de ver-

brandingsmotor ook de komende jaren nog een toekomst te bieden.” 

(nvdr: we komen hier in het volgende nummer van FLEET nog op te-

rug tijdens een interview met Louis Sileghem)

Het Chinese merk Maxus was ook van de partij met zijn elektrische bestelwagens.

Omwille van het 
hogere gewicht 

door meer 
batterijen is de 
elektrische auto 

van vandaag 
minder zuinig dan 
de eerste generatie

Gert Verhoeven,
Autojournalist

DE HARDE 
CIJFERS: 
HOEVEEL KOST 
100 KILOMETER 
RIJDEN 
GEMIDDELD? 

Diesel: 8 euro

Benzine: 9-10 euro

Elektrisch: 4-5 euro

Waterstof: 10 euro 


