
W H I T E  P A P E R

Zonne-energie en 
elektromobiliteit:
een vanzelfsprek-
endheid. 



Inleiding

De productie van elektriciteit uit zonne-energie levert 
een steeds belangrijkere bijdrage aan een fundamentele 

overgang naar de exploitatie van hernieuwbare 
energiebronnen voor het koolstofarm maken van onze 
economieën. 

Elektromobiliteit daarentegen is onlangs een fase van 
exponentiële ontwikkeling op wereldschaal ingegaan. Deze 
overschakeling op een elektrisch wagenpark genereert 
nieuwe, aanzienlijke behoeft en op het gebied van productie 
en levering van elektrische energie en zet ook aan tot nieuw 
gedrag, zowel van de mensen zelf als binnen bedrijven en 
overheidsinstanties. 

In dit white paper wordt het belang van de integratie van deze 
twee technologieën (zonne-energie en elektromobiliteit) 
om voor de hand liggende milieutechnische, technische 
en economische redenen onder de aandacht gebracht. 
Bovendien wordt ook ingegaan op de positieve invloed van 
deze (r)evolutie voor het gedrag van bedrijven en mensen. 
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001. HET BEWIJS 

OP MILIEUTECHNISCH GEBIED

Het antwoord op de klimaat- en 

milieucrisis zal voortkomen uit een 

reeks oplossingen en gedragingen die op 

grote schaal door overheidsinstanties, 

bedrijven en individuele mensen 

worden overgenomen. 

Van deze oplossingen is de integratie 

van zonne-energie en elektromobiliteit 

het meest voor de hand liggend:

Enerzijds heeft  zonne-energie 

aangetoond lokale, effi  ciënte, 

duurzame en kosteneff ectieve 

oplossingen te kunnen bieden voor 

zowel een particuliere woning, een 

bedrijf, een stad of zelfs een geografi sch 

gebied, en neemt zij als gevolg hiervan 

een steeds belangrijkere plaats in bij 

de wereldwijde energietransitie.  

Anderzijds, de vloedgolf van 

elektrische voertuigen - nog maar 

kort geleden beschouwd als een 

onbeduidend deel van het wereldwijde 

wagenpark! - komt nu in een 

stroomversnelling, aangedreven door 

politieke instellingen, economische 

stimulansen en ook door groeiende 

steun van bedrijven en particulieren 

voor het aanbod elektrische voertuigen 

die op de markt worden gebracht door 

fabrikanten die nu hebben begrepen 

wat er voor hun eigen toekomst op het 

spel staat.

Miljoenen elektrische auto's ter 

vervanging van miljoenen auto's 

met verbrandingsmotor is een stap 

in de goede richting... maar het is 

niet genoeg als de elektriciteit die ze 

aandrijft  nog steeds afkomstig is van 

energiebronnen die niet bijdragen 

tot het aanpakken van de milieu- en 

klimaatuitdagingen.

Het is in deze wereldwijde context 

dat de integratie tussen zonne-

energie en elektromobiliteit haar volle 

betekenis krijgt: een lokale zonne-

energiecentrale - op het dak, op de 

gevel, op de grond of op carports - 

die een netwerk van laadpalen voor 

elektrische voertuigen aandrijft , 

produceert geen CO2, noch tijdens 

de productie van de elektriciteits-

"brandstof", noch tijdens het gebruik 

van het elektrische voertuig.

Om volledig eff ect te hebben, moeten 

individuele of ondernemersinitiatieven 

die gericht zijn op de invoering 

van laadpalen voor elektrische 

voertuigen, ook gepaard gaan met de 

ontwikkeling van een productie- en 

leveringscapaciteit voor laadpalen 

die gebruik maken van elektriciteit 

uit hernieuwbare energiebronnen, 

zonder genoegen te nemen met 

compensatiestrategieën die al te 

vaak lijken op "greenwashing" door 

het nastreven van "marketing" 

doelstellingen op korte termijn.  

Met andere woorden: "Als je elektrisch 

rijdt, laad dan met zonne-energie op!" 
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002. HET BEWIJS 
OP TECHNISCH GEBIED

Een korte keten is mogelijk.

In tegenstelling tot fossiele brandstoff en, is 

de zon overal! Als gevolg hiervan heeft  de 

"zonne-energie"-sector zich ontwikkeld rond 

deze mogelijkheid om lokaal elektriciteit te 

produceren, waardoor een korte keten van 

"productie-consumptie" mogelijk wordt voor 

een bedrijf of zelfs voor een particuliere 

woning. 

Dit fundamentele kenmerk maakt het 

mogelijk om op dezelfde plaats elektriciteit 

te produceren en deze via laadpalen naar 

elektrische voertuigen te distribueren; een 

scenario dat technisch onuitvoerbaar is in 

het geval van fossiele brandstoff en, waarvoor 

pompen, raffi  naderijen, vervoer en ten slotte 

distributie via benzinestations nodig zijn.

Van producent tot consument van 
elektriciteit. 

Een zonne-energieinstallatie produceert 

overdag elektriciteit, precies wanneer een groot 

aantal voertuigen gedurende een aanzienlijke 

tijd op openbare of bedrijfsparkeerterreinen 

geparkeerd staat.

Deze terreinen zijn dan ook van wezenlijk 

belang voor de installatie van laadpalen voor 

elektrische voertuigen, die dan onmiddellijk 

de energie verbruiken die ter plaatse door een 

zonne-energieinstallatie wordt geproduceerd.  

Om het eigen verbruik van de door de zonne-

energieinstallatie geproduceerde elektriciteit 

te optimaliseren, kan op het terrein een 

opslagbatterij worden geïnstalleerd om het 

overschot van de elektriciteit die de zonne-

installatie heeft  geproduceerd, op te slaan (in 

een zonnig weekend bijvoorbeeld) en later weer 

af te geven wanneer de vraag naar elektriciteit 

bij de laadpalen groter is dan de productie 

(weekdag zonder zon bijvoorbeeld).

Vermindering van de belasting van het 
netwerk.

Om effi  ciënt opladen in alle 

weersomstandigheden (bewolkte dagen, nacht, 

winter...) mogelijk te maken, zijn deze laadpalen 

uiteraard zowel aan de zonne-energiecentrale 

als aan het openbare stroomnet gekoppeld. De 

toegang tot elektriciteit en het comfort van de 

gebruiker zijn dus gegarandeerd. 

Vanuit het oogpunt van een bedrijf kan 

hierdoor de verzwaring van haar aansluiting 

op het stroomnet en de aanzienlijke kosten die 

hiermee gepaard gaan (beschikbare capaciteit, 

transformator, enz.) worden vermeden.

Vanuit het oogpunt van de netbeheerder kan 

hierdoor worden voorkomen dat de piek in 

het elektriciteitsverbruik, die traditioneel 

al aan het eind van de dag optreedt te groot 

wordt, aangezien een groot aantal voertuigen 

dat overdag al is opgeladen 's nachts niet meer 

behoeft  te worden opgeladen. 
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Bovendien bieden de kwaliteit van de 

infrastructuur, het beschikbare vermogen en 

het aantal beschikbare apparaten op openbare 

of bedrijfsparkeerterreinen veel gemakkelijker 

toegang tot oplaadcapaciteiten dan thuis. 

Laten we inderdaad de overgrote meerderheid 

van toekomstige gebruikers van elektrische 

voertuigen niet onderschatten, die thuis geen 

garage of oplaadcapaciteit hebben omdat ze 

in een huis in het stadscentrum wonen, of in 

een fl at zonder garage (of zelfs wel met een 

garage, maar in een fl atgebouw met weinig of 

geen capaciteit om laadpalen te installeren) of 

in een gedeelde huurfl at, enz. En hoewel ze, als 

ze in de stad wonen, zouden kunnen opladen 

bij openbare laadpalen, dan moeten ze nog het 

geluk hebben dat er in de buurt van hun huis 

gedurende enkele uren een beschikbaar is... 

Opladen op de werkplek of op een openbaar 

parkeerterrein is dus een oplossing voor veel 

problemen.
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EEN COMPLEET, SOLIDE EN 

BESCHIKBAAR ECOSYSTEEM

Het ecosysteem rond laadpalen en zonne-energieinstallaties is al sterk en ontwikkelt zich voort-
durend: 

• Industriële bedrijven en dienstverleners hebben zich aangepast aan normen en protocollen die 
een compleet operationeel ecosysteem vormen waarvan zowel bedrijven als particulieren nu al 
kunnen profi teren: mogelijke openstelling van laadpalen voor het publiek, mogelijkheid tot op-
laden bij verschillende netwerken van laadpalen, plug & play autorisatie bij de laadpaal, bewak-
ing en onderhoud van laadpalen op afstand, het voertuig als beschikbare mobiele opslagbatterij 
voor elektriciteit (het “Vehicle to Grid”- of “V2G”-concept), enz.
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• De laadpalen, die steeds 

slimmer worden en op elkaar zijn 

aangesloten, bieden laadvermogens 

die geschikt zijn voor verschillende 

gebruiksdoeleinden.

Op privé parkeerplaatsen (bedrijven) 

en semi-openbare parkeerplaatsen 

(winkelcentra, enz.) is de trend om 

gemiddeld snelle AC laadpunten van 

11 kW te installeren, die een winst 

in actieradius van ~50 km per uur 

laden opleveren. Deze gemiddeld 

snelle laadpalen worden soms 

nuttig aangevuld met een paar DC 

snellaadpunten van 50 kW, die een 

winst in actieradius van ~250 km per 

uur opladen kunnen opleveren. 

In laadstations voor het snelladen 

van voertuigen op doorreis hebben 

de laadpunten met gelijkstroom een 

vermogen van 150 kW tot 350 kW.  

• De industriële bedrijven voor de disributie van zonne-

energie ontwikkelen steeds effi  ciëntere componenten 

(tot 400 Wp per paneel van standaardformaat) met 

gegarandeerde prestaties op lange termijn (tot 85% van 

het aanvankelijke vermogen nog beschikbaar na meer 

dan 25 jaar). 

Deze ontwikkelingen komen rechtstreeks ten goede aan 

de jaarlijkse capaciteit voor elektriciteitsproductie per 

oppervlakte-eenheid. In de Benelux bijvoorbeeld kan 

één enkel zonnepaneel van dit type in één jaar genoeg 

elektriciteit leveren om een elektrische auto ongeveer 

1.900 km te laten afl eggen en een carport op zonne-

energie (die slechts één parkeerplaats beslaat) ongeveer 

14.000 km.

In de Benelux kan één enkel zonnepaneel van dit type in 

één jaar genoeg elektriciteit leveren om een elektrische auto 

ongeveer 1.900 km te laten afl eggen en een carport op zonne-

energie ongeveer 14.000 km.
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“IF YOU DRIVE ELECTRIC, 

CHARGE PHOTOVOLTAIC”

• Slimme energiebeheersystemen maken 

het mogelijk het gebruik van de door een 

zonne-energieinstallatie geproduceerde 

elektriciteit in real time te optimaliseren 

door voorrangsregels toe te passen tussen de 

verschillende mogelijke gebruiksdoeleinden 

(bijvoorbeeld tussen een gebouw, laadpalen, een 

opslagbatterij of de teruggave van overtollige 

elektriciteit aan het net), rekening houdend 

met externe beperkingen of mogelijkheden 

zoals de weersvoorspellingen, de "on the spot" 

elektriciteitsprijzen van het stroomnet, de 

laadbehoeft en van elke bestuurder van een 

elektrisch voertuig, enz.

Op bewolkte dagen kan een dergelijk systeem 

het opladen van elektrische voertuigen 

zonder dringende behoeft e aan accucapaciteit 

vertragen of zelfs opschorten, in afwachting 

van de elektriciteitsproductie uit zonne-energie 

die volgens de analyse van de weersvoorspelling 

enkele uren later wordt verwacht.  

Deze slimme beheersystemen dragen 

rechtstreeks bij tot de optimalisering van 

het eigen verbruik van lokaal geproduceerde 

elektriciteit - en dus van de kosten - en ook 

indirect tot een lagere belasting van het 

elektriciteitsnet. 
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003. HET BEWIJS 

OP ECONOMISCH GEBIED

Kosten van het opladen.

De kosten van energie in het algemeen en van 

elektriciteit in het bijzonder ondergaan een 

sterke stijging en zullen dat naar verwachting 

blijven doen. 

Het beschikken over een elektriciteitsbron 

tegen een stabiele prijs die lager is dan de 

marktprijs voor het gehele verbruik of een 

gedeelte ervan, wordt daarom meer dan ooit 

een strategische troef voor elk bedrijf.

Dit is precies wat de invoering van een zonne-

energiecentrale mogelijk maakt: een stabiele 

kostprijs per kWh die lager is dan de prijs 

van elektriciteit die van het stroomnet wordt 

afgenomen en zelfs praktisch nul wanneer de 

investering na een periode van 6 tot 7 jaar is 

terugverdiend. 

Dit relatieve voordeel voor bedrijven is 

des te belangrijker aangezien de prijs van 

elektriciteit van het stroomnet op de markt 

stijgt en bijdraagt tot het zuinige model dat 

in verschillende situaties wordt nagestreefd: 

wagenparken van ondernemingen, half 

openbare parkeerplaatsen bij winkelcentra, 

enz.  

Het geval van een wagenpark.

Bij vergelijkbare kenmerken (voertuigtypes 

en gebruiksprofi elen) zijn de kosten van een 

wagenpark van elektrische voertuigen en het 

bijbehorende "oplaad"-budget lager dan de 

kosten van een wagenpark van voertuigen op 

brandstof en het bijbehorende brandstofbudget. 
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Dit verschil hangt samen met de lagere 

operationele en energiekosten voor 

elektrische voertuigen (en dit geldt 

des te meer indien de elektriciteit 

wordt geproduceerd door een zonne-

energieinstallatie), ondanks een 

hogere aanvankelijke aanschafprijs 

in vergelijking met het voertuig op 

brandstof. 

Dit relatieve voordeel zal in de 

komende jaren nog worden versterkt 

door het geleidelijk beëindigen van 

de belastingvoordelen (einde van de 

aft rekbaarheid) in vele landen voor 

voertuigen op brandstof.

Het is dus interessant voor bedrijven 

om hun werknemers aan te sporen 

hun elektrische voertuig op het 

bedrijfsterrein op te laden, aangezien 

de elektriciteitskosten 2 tot 3 keer lager 

liggen dan de elektriciteitskosten bij de 

werknemers thuis of zelfs 4 tot 6 keer 

lager dan de kosten van het opladen 

bij publiek toegankelijke laadpalen 

(netwerken van laadpalen in steden, 

snellaadstations op grote doorgaande 

wegen, enz.)

Het geval van half openbare 
parkeerplaatsen.

In de context van half openbare 

parkeerplaatsen (parkeerplaatsen 

van winkelcentra, hotels, 

bioscoopgebouwen, enz.) is het de 

bedoeling - nieuwe - klanten aan 

te trekken die in het bezit zijn van 

elektrische voertuigen door een gratis 

of betaalde oplaaddienst aan te bieden 

en zo tijdens de oplaadperiode te 

profi teren van hun koopkracht. 

Merken die al begonnen zijn met de 

uitvoering van een strategie voor het 

uitrollen van infrastructuren met 

laadpalen voor hun klanten, hebben 

een voorsprong bij de analyse van 

hun feedback en bij het positioneren 

van zichzelf als toonaangevende 

marktspeler om de groeiende 

gemeenschap van klanten met 

elektrische voertuigen te verwelkomen.  
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004. DE ONTWIKKELING VAN 

HET GEDRAG

De bewijzen op milieu-, technisch en economisch gebied zijn er en het bewustzi-
jn van de bedrijven neemt steeds sneller toe. Toch moet men nog steeds de 

steun krijgen van de belangrijkste betrokkenen bij deze overgang naar elektromo-
biliteit: de - toekomstige - bestuurders van elektrische voertuigen! 

De natuurlijke weerstand tegen verandering, zorgen in verband met “actieradiu-
sangst” als gevolg van de kortere actieradius van elektrische voertuigen en de lage-
re dichtheid van laadpalen vergeleken met tankstations voor fossiele brandstoff en, 
de moeilijkheid of onmogelijkheid om het voertuig thuis op te laden (huizen zonder 
eigen parkeerplaats, fl atgebouwen in de stad, gedeelde huurwoningen, enz.) vor-
men nog steeds vele nog op te heff en psychologische remmen. 
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De managers van bedrijven die de ecologische en economische belangen hebben begrepen en 

ingevoerd, spelen op hun niveau een zeer belangrijke rol in deze overgang door de steun van 

hun werknemers of klanten te verwerven via bewustmaking van de fundamentele doelstellingen, 

door popularisering van de wereld van de elektromobiliteit en vooral door het ter beschikking 

stellen van infrastructuur/oplaadmogelijkheden - eventueel gratis - op hun terreinen. 

In dit verband is er sprake van een verandering in het gedrag van mensen:

• Voor werknemers van een bedrijf leert de ervaring dat wanneer de overgang naar elektrische 

mobiliteit binnen het bedrijf goed wordt beheerd (communicatie, terbeschikkingstelling van 

infrastructuur van laadpalen), zijn of haar aanvankelijk aarzelende gedrag verandert in volledige 

instemming.

Naast de voldoening om bij te dragen tot de milieudoelstellingen, is er ook het plezier van het 

rijden met een elektrisch voertuig (een plezier dat nog wordt onderschat door degenen die het 

nog niet hebben ervaren, NDLR). Uit alle studies blijkt dat degenen die op een elektrisch voertuig 

zijn overgestapt, niet meer van plan zijn terug te keren naar een voertuig op brandstof.

• De ervaring leert dat bestuurders van elektrische voertuigen hun bestemming (winkelcentrum, 

hotel, enz.) steeds vaker kiezen op basis van de beschikbaarheid van oplaadsystemen en de 

merken die dit al begrepen hebben, hebben een onderscheidend voordeel ten opzichte van hun 

concurrenten.
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