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Inhoud
• NKL Nederland 

• Bestuur 

• Organisatie 

• Stakeholders 

• Rollen NKL 

• Aanpak 



NKL Nederland
Inzet: 
Snelle uitbreiding van elektrisch vervoer in NL door: 
• Kostenefficiënt en 
• Toekomstbestendig laadnetwerk

Samen met: 
• Overheden 
• Kennisinstellingen 
• Netbeheerders 
• Marktpartijen

Hoe? 
• Kennis delen 
• Productontwikkeling 
• Innovatieve projecten



Organisatie



Partners



Regionale samenwerking

Zes samenwerkingsregio’s: 
• Noord-Nederland 

• Oost-Nederland 

• Zuid-Nederland 

• Zuidwest-Nederland 

• Noordwest-Nederland 

• G4 

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)



Rollen NKL
NKL als onafhankelijke kennisinstelling 

• Overheid, markt, netbeheer en kennisinstellingen;  

• Mobiliteit, energie en gebouwde omgeving; 

NKL als professionaliseringinstelling 

• NKL organiseert projecten die de realisatie van het EV-laadnetwerk  
versnellen. 

NKL als aanspreekpunt voor een open markt 

• Groei naar een volwassen markt op pre-competitieve wijze, door; 

• Spelregels te ontwikkelen en ondersteunen van innovatieve verdienmodellen.



Programma’s
Kennis en communicatie

Ontwikkelen en versnellen

Elektrisch laden voor logistiek en commercieel transport

Marktvolwassenheid en toekomstige businessmodellen

Verbinden van stakeholders en delen van kennis.

Inrichting samenwerking, kennisproducten en een proeftuin

Benchmarks op prijs, service en volwassenheid. Monitoring 
nieuwe en innovatieve laadoplossingen.

Praktische kennisproducten beleid, aanvraag, realisatie, 
contracten, aanbestedingen en regie op pilots en proeftuinen



Kennis en communicatie

NKL kennisshow Future of Charging



Ontwikkelen en versnellen



Elektrisch laden voor logistiek en commercieel transport 

Overheidsambitie: 2050 is alle logistieke mobiliteit 
emissieloos 

• Roadmap logistieke infrastructuur  

• NAL-werkgroep Logistiek  

• Living Lab Heavy Duty



Marktvolwassenheid en 
nieuwe verdienmodellen
Uitdagingen technisch, functioneel, marktgroei, 
processen, samenwerkingen 

• Open protocollen en standaarden 

• Prijstransparantie 

• Human Capital 

• Internationale afstemming 

• Nieuwe verdienmodellen



Proeftuin Slimme Laadpleinen
Het uitrollen van een slimme en innovatieve laadinfrastructuur 

• 46 pilots 

• Doel: 1,7 miljoen oplaadpunten in 2030



Laden zonder verrassingen

• Klantreis 
• Service benchmark 
• Benchmark prijstransparantie 
• Klachten en meldingen 
• Monitoring en handhaving

Vol vertrouwen elektrisch laden en rijden



Laadpaalnodig.nl
Dé startplek voor het aanvragen van een laadpaal



Anders laden
Alternatieven voor de reguliere laadpaal  



Dank voor uw aandacht

NKL Nederland 
Vondellaan 162 
3521 GH Utrecht 
   
+31 30 281 96 75 
info@nklnederland.nl 

www.nklnederland.nl 
www.nkl-kennisloket.nl 
www.foc21.com


