
Van de respndenten is  86% bekend met slim laden, 

maar 60% heeft nog nooit slim geladen. 

59% van de EV-rijders die wel eens slim hebben 

geladen hebben er niets van gemerkt en 26% is 

positief.

Slim laden wordt door 68% belangrijk gevonden 

en 80% is bereid om slim te laden. 

76% vindt controle over de slimme 

laadsessies belangrijk en 66% wil 

achteraf inzicht in de slimme 

laadsessie.

Van de gevraagden vindt 72%  
het logisch om minder te betalen 

bij overvloed van energie en 

59% vindt het logisch om meer te 

betalen bij energieschaarste. 

74% vindt het eerlijk dat als de 

elektriciteitsvraag te hoog wordt en de 

stroom dreigt uit te vallen, elektrische 

auto’s tijdelijk langzamer laden.

NATIONAAL LAADONDERZOEK 2020 LAADGEDRAG

DE ELEKTRISCHE AUTO

SLIM LADEN

AFGELEGDE KM 
PER LAADVOORZIENING

Laden van EV’s in Nederland: ervaringen & meningen van gebruikers 43% van de aanvragen voor een openbare laadpaal 

is niet gelukt. Redenen zijn o.a.: 

•    het ontbreken van gemeentelijk beleid, 

•    miscommunicatie tussen EV-rijder en gemeente

•    de situatie van de EV-rijder.

BIJ OPENBARE LAADPALEN:

1   Onvoldoende laadpalen in de buurt.

2   Bezet door een niet-ladende of brandstofauto.

3   Onbekende kosten. 

IN HET BUITENLAND:

1   Onvoldoende laadpalen onderweg 

         en op bestemming.

2   Laadpas werkt niet.

3   Locatie van laadpalen 

         onduidelijk.

AANVRAGEN LAADPAAL

ERVAREN KNELPUNTEN

40% Privé
laadpaal

thuis

Belangrijkste barrière voor SLIM LADEN is de angst om onvoldoende volgeladen te zijn

Belangrijkste reden om slim te laden is optimaal gebruik maken van DUURZAME ENERGIE
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thuis
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1% Anders
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Initiatiefnemers

60%
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de laadprijs

niet

23%
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op straat 

11%
gebruikt de 

snellader

25%

tot nu toe 
aangenomen:

EV-rijders gebruiken meerdere laadpassen 
(2,6) en laadapp’s (1,6). 

Van de privé rijders laadt 29% wel 

eens op via een regulier stopcontact. Let 

op: dit kan zorgen voor onveilige situaties. 

58%
heeft een
laadpaal

thuis

29%
gebruikt wel eens 

een regulier 
stopcontact

19%
Laadpaal

op het werk

20% 
Zakelijke koop 

13%
Zakelijke lease

(werkgever)

19% Privé koop

4% Privé lease

4% Overig 

BEZIT ZAKELIJK VS PRIVÉ

40% Zakelijke 
lease (werknemer)

Volledig elektrische auto’s rijden gemiddeld 
26.400 kilometer per jaar; twee keer zo veel 
als andere auto’s. 

AANKOOP TOTAALAANKOOP PRIVÉ
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Nieuw

14%
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