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Wat is gedeeld laden?

Bron: Elaad (2020). Truckers komen op stroom: De ontwikkeling van batterij elektrische 
trucks in (inter)nationale logistiek in Nederland t/m 2035. Outlook Q3 2020. 



Ladder van gedeeld laden



Logistiek en EV: wat vraagt de 
markt?

Laadzekerheid

Beschikbaarheid laders
Uptime
Laadsnelheid

Laagste kosten

Investeringsvermogen beperkt
Race to the bottom
Wachttijd en omrijden kostbaar



Technisch
Hierbij kijken we naar de hardware die nodig is om logistiek laden 
mogelijk te maken en naar de software die een rol speelt bij het 
mogelijk maken van gedeeld logistiek laden op privaat terrein.

Governance Wie neemt het initiatief en wie neemt welke rol in een samenwerking 
om gedeelde private logistieke laadinfra te ontwikkelen?

Juridisch Welke afspraken moeten partijen onderling maken?

Wet- en regelgeving Welke vormen van (stimulerings-)beleid werken mee of tegen in de 
ontwikkeling van gedeelde private logistieke laadinfrastructuur? 

Financiering en businesscase Uit welke onderdelen bestaat de businesscase? Wanneer zijn partijen 
wel of niet in staat om laadinfrastructuur (gezamenlijk) te financieren? 

Fiscaliteit Welke fiscale regelingen spelen een rol in de ontwikkeling van 
logistiek laden?

Belangrijkste factoren



Risico’s micro-niveau

Technisch

Laden op privaat terrein is soms openbaar en onbeveiligd, of beveiligd en minder toegankelijk 

Laadvermogen te klein om in tussenstops voldoende bij te laden

Om tijdsverlies te voorkomen moeten er voldoende (snel)laders en goede reserveringsystemen zijn

Governance

Uitrol komt niet op gang door gebrek aan initiatiefnemers, onduidelijkheid over marktmodellen en 
rolverdeling

Partijen met vergelijkbare rol en ritprofielen hebben op hetzelfde moment laadbehoefte

Doelgroepen die samen laadinfra zouden kunnen delen weten elkaar niet te vinden

Juridisch Hoe om te gaan met aansprakelijkheid en gevolgschade? 



Risico’s macro-niveau

Technisch
Onzekerheid over grotere netaansluiting in verband met netcapaciteit - risico voor level playing field

Het delen van laadinfra kan ten koste gaan van laadzekerheid

Governance
Markt voor gedeelde logistieke laadinfra is nog niet volwassen genoeg voor CPO's om te investeren

Kleine partijen worden afhankelijk van deellaadinfrastructuur

Juridisch Logistieke partijen die laadinfra willen delen maken daarvoor niet de juiste afspraken

Wet- en 
regelgeving

Eisen om laadinfra te delen bij subsidies kan een drempel vormen voor de overstap naar EV

Stimuleringsbeleid en regelingen zijn niet stabiel genoeg om voor lange termijn te investeren

Financien en
BuCa Grotere partijen zijn beter in staat te investeren en de stap te maken, ongelijk speelveld voor kleinere partijen

Fiscaliteit
Met staffels in energiebelasting betalen kleine partijen relatief veel meer dan grootverbruikers

Bij opslag en bi-directioneel laden wordt er dubbel energiebelasting betaald



Oplossingsrichtingen - 
microniveau

1. Randvoorwaarden samenwerking op orde:
a) Model samenwerkingsovereenkomsten
b) IT en reserveringssystemen
c) Kennis- en netwerkdeling
d) Ruimte voor creativiteit

2. Financiering
3. Stimuleringsbeleid



Oplossingsrichtingen - 
macroniveau

1. Uitwerking coherente strategie en onderzoek integraal stimuleringsbeleid
2. Hervorming energiebelasting
3. Strategisch investeren in netaansluitingen
4. Oprichting onafhankelijke Energie & Laadinfra Maatschappij
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