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“We will not stop until every 
car on the road is electric”

- Elon Musk
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Auto met verbrandingsmotor
ICE	 Internal	Combustion	Engine
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Voorwoord
Ik heb Alles over Elektrische Auto’s van Jeroen Horlings met 
plezier gelezen. Het is een heel uitgebreid verhaal dat gaat over 
de achtergronden, het heden en de toekomst van de elektrische 
auto. Iets waarmee ik zelf ook behoorlijk bezig ben geweest de 
afgelopen jaren. 

In 2011 begon ik met elektrisch rijden. Wat was voor mij de 
belangrijkste reden? Eigenlijk vooral mijn bezorgdheid over 
olie. Naast 10% aan de luchtvaart, 10% aan de scheepvaart en 
25% aan vrachtwagens gaat maar liefst 50% van alle olie op aan 
personenauto’s. Dat is niet goed voor het klimaat en het zorgt 
ook voor veel politieke ellende. Dat was voor mij persoonlijk de 
belangrijkste motivatie waarom ik begon met elektrisch rijden.

Maar voor de meeste mensen zullen er andere motivaties zijn, 
namelijk de drie G’s: gewin, genot en gemak. Het rijdt verrukkelijk: 
het is lekker stil, zelfs de kleinste elektrische auto’s accelereren 
als een malle. En het is ook gewoon goedkoop rijden. Dat zijn 
denk ik de belangrijkste redenen dat de hele wereld overgaat naar 
elektrisch rijden.  

Ik begon in 2011 met een Nissan Leaf. Die kon op dat moment 
slechts 100 kilometer ver rijden, er waren in het hele land maar 
90 laadpalen en er bestonden ook nog geen apps om die te vinden. 
En het kwam met regelmaat voor dat ik gered moest worden door 
een ‘plofauto’ omdat ik weer ergens vaststond met een lege accu. 

Sinds 2013 ben ik overgestapt naar een Tesla Model S en vanaf 
dat moment werd het gewoon fantastisch. In die tijd kwamen de 
snelladers en de apps en ging het in Nederland eigenlijk altijd 
goed. Toen was het echt heerlijk rijden. 

Ik heb nu een Tesla Model X en met behulp van AutoPilot rijd ik 
eigenlijk zelf niet meer, maar doet de auto dat zelf. En dat is ook 
weer een gigantisch grote verandering.
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Dit boek gaat over alles wat je maar over elektrische auto’s zou 
willen weten en wat je nodig hebt om te beslissen wat voor jou de 
beste opties zijn. Het gaat over range anxiety en of dat echt een 
probleem is, over laadpalen, laadpassen en laadtarieven. Ook de 
Total Cost of Ownership komt uitgebreid aan bod, om te bepalen 
of elektrische auto’s in verschillende situaties nu al goedkoper 
zijn. Verder kun je lezen welke modellen er op dit moment zijn, 
inclusief de belangrijkste verschillen.

Wat ik ook leuk vind, is dat Jeroen verder gaat dan dat. Hij schrijft 
bijvoorbeeld over of waterstof - ook een soort elektrische auto - 
een beter alternatief is. Het antwoord is nee. Verder schrijft hij 
over de transitie van fossiele brandstof naar duurzame energie en 
de matige energie-efficiëntie van benzine- en dieselauto’s. Het 
boek besluit met een blik op de toekomst. En dan hebben we het 
over zelfrijdende auto’s. 

In de toekomst hebben we namelijk volledig zelfrijdende 
elektrische auto’s. Autobezit zal grotendeels verdwijnen waardoor 
we vier keer minder auto’s nodig hebben dan nu. Zelfrijdende 
auto’s zullen zichzelf parkeren, of naar een volgende passagier 
doorrijden. En ook daarvoor leent een elektrische auto zich het 
beste. Oftewel de wereld gaat massaal elektrisch rijden vanwege 
de drie G’s en de tweede grote revolutie wordt autonoom rijden, 
maar daar verschijnt vast wel weer een volgend boek over.

Vincent Everts
trendwatcher en elektrisch rijder van het eerste uur
www.vincenteverts.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Qnggd-uZdNs
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1Inleiding: de doorbraak
Elektrische auto’s zijn bezig aan een flinke opmars. Alleen 
al in 2018 werden er in Nederland meer dan 24.000 volledig 
elektrische auto’s (EV’s) verkocht. Dat is driemaal zoveel als in 
2017, waardoor je kunt spreken van een echte doorbraak1. Het 
totaal komt daardoor uit op circa 50.000 stuks. Afgaande op de 
verkoopcijfers van 2016, 2017 en 2018 is er sprake van meer dan 
een verdubbeling ieder jaar. Als die trend doorzet, zullen er in 
2020 circa 60.000 verkocht worden en zit het totale aantal EV’s 
dan boven de 120.000 stuks. Vooral relatief gezien is dat een grote 
stijging in korte tijd. Als we die lijn doortrekken dat zal het aantal 
EV’s tussen 2026 en 2028 bijna gelijk zijn aan het totaal aantal 
nieuwe auto’s dat per jaar verkocht wordt (circa 400.000 stuks). 
Enkele jaren terug had niemand dat verwacht.

In Nederland is de groei bovengemiddeld, maar de trend is in de 
hele wereld zichtbaar. Wereldwijd groeit het aantal EV’s met 150% 
per jaar - er zijn nu zo’n 3 miljoen volledig elektrische auto’s. In 
de VS werd de nieuwe Tesla Model 3 in 2018 maar liefst 140.000 
keer verkocht, waarmee het zelfs de best verkochte ‘premium’ 
auto was, ondanks de grote concurrentie van benzineauto’s in 
dat segment. De komende vijf jaar worden er zo’n 130 nieuwe 
automodellen verwacht die 100% elektrisch zijn. 

In 2018 kwamen een paar belangrijke nieuwe automodellen op 
de markt, zoals de Hyundai Kona en Kia e-Niro die dankzij hun 
grote 64kWh-accu’s veel kilometers bieden voor relatief weinig 
geld. De vraag is zo groot, dat ze amper leverbaar zijn. Ook zagen 
we voor het eerst concurrentie voor Tesla in het hogere segment, 
in de vorm van de Jaguar I-Pace, de Audi e-tron Quattro en de 
Mercedes EQC. Verder kwam er voor het eerst een nieuw ontwerp 
van de Nissan Leaf, wereldwijd de meest verkochte EV, en kreeg 
deze standaard een 40kWh-accu, net zoals de doorontwikkelde 
Renault Zoe en BMW i3(s). Maar het meest indrukwekkend was 
de lange rij van aankondigingen van compleet nieuwe EV’s, van 
1 De eerste druk van dit boek (april 2018) had dan ook de titel ‘De Doorbraak van de Elektrische Auto’.
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merken die dusver niet heel actief waren. Volkswagen is van plan 
compleet om te schakelen naar elektrische auto’s. Er wordt voor 
tientallen miljarden in fabrieken en accu’s geïnvesteerd, in 2022 
wil men op 16 locaties elektrische auto’s produceren en het plan 
is zelfs om in 2025 geheel te stoppen met het ontwikkelen van 
nieuwe brandstofauto’s - vanaf dat moment zullen alle toekomstige 
nieuwe VW-modellen elektrisch zijn. Ook Mercedes, Audi en 
Porsche staan de trappelen om in de EV-markt te springen, met 
meerdere modellen. Het Zweeds-Chinese Volvo kondigde aan 
dat men vanaf 2019 alleen nog auto’s met een elektromotor wil 
verkopen (hybride meegerekend). Renault, Nissan en Mitsubishi 
zijn een samenwerkingsverband aangegaan om binnen nu en 
2022 twaalf nieuwe volledig elektrische modellen uit te brengen. 
Ook het tot nu toe wat terughoudende Ford wil in 2022 minimaal 
veertien volledig elektrische modellen aanbieden en doet daarvoor 
11 miljard dollar aan investeringen. Volgens Reuters2 investeren 
29 verschillende autofabrikanten de komende jaren in totaal 300 
miljard dollar voor het ontwikkelen van elektrische modellen. Was 
het marktaandeel van elektrische auto’s in 2017 nog slechts 1,8%, 
in 2018 is dat gestegen tot gemiddeld 5,4% en aan het eind van het 
jaar liep dat nog veel sterker op. 

Over de laadinfrastructuur in Nederland valt niet echt te klagen: 
nergens ter wereld staan er zoveel laadpalen per vierkante meter 
als hier. Eind 2018 waren er 40.000 openbare laadpalen, waarvan 
de helft 24 uur per dag publiek toegankelijk zijn en de andere helft 
semi-publiek (bijvoorbeeld bij kantoren en in parkeergarages). 
Er staan meer dan 100.000 laadpalen op privéterrein, zoals op de 
oprit van een woonhuis en bij hotels. Verder zijn er in de Benelux 
meer dan 1000 snelladers op bijna 200 verschillende punten, 
waar je je auto in grofweg een half uurtje weer kunt opladen. 
Dat varieert van Fastned- en Supercharger-locaties, tot en met 
snelladers bij winkelcentra en supermarkten (bij sommige Aldi- 
en Lidl-vestigingen kun je zelfs gratis laden). Ook in Europa 
wordt het netwerk nu snel uitgebreid  - in 2020 moeten er 400 
snellaadstations gereed zijn (momenteel zijn dat er zo’n 80). Er 
zijn momenteel al zat mensen die met een EV door Europa reizen, 
2 graphics.reuters.com/AUTOS-INVESTMENT-ELECTRIC/010081ZB3HD/
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maar met dit supersnelle laadnetwerk zal dat in de toekomst nog 
minder tijd kosten en makkelijker zijn. 

Doelstellingen
Als het aan de Nederlandse overheid ligt, worden auto’s op 
benzine, diesel en gas uitgefaseerd. In 2020 moet 10% van alle 
nieuwe auto’s in ieder geval gedeeltelijk elektrisch zijn, inclusief 
oplaadmogelijkheid (lees: hij moet dus een accu en een stekker 
hebben). In 2025 moet dat 50% zijn, waarvan minimaal 30%, dus 
15% van het totaal, volledig elektrisch moet zijn. Het doel is dat er in 
2030 zo’n twee miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. 
In datzelfde jaar moeten alle nieuwe auto’s ‘emissieloos’ zijn. De 
verkoop van nieuwe diesel- en benzineauto’s wordt dan volledig 
gestaakt (maar tweedehands mogen ze uiteraard nog wel verkocht 
worden). Denemarken en Ierland willen ook een verbod vanaf 
2030, Schotland vanaf 2032 en Noorwegen zelfs al vanaf 2025. 
Andere Europese landen, meestal die met een grote auto-industrie, 
volgen later: Frankrijk, Engeland en Spanje in 2040 en Duitsland 
als hekkensluiter in 2050. Het leefklimaat in steden moet gezonder 
worden, vandaar dat we steeds meer milieuzones zien waar zwaar 
vervuilende auto’s niet meer mogen rijden. Er zijn momenteel 
al subsidies en vrijstellingen voor elektrische auto’s, maar dat 
wordt nog verder uitgebreid. Die elektrische trend zien we ook op 
andere vlakken; in Amsterdam is zo’n 20% van de taxi’s volledig 
elektrisch, op Schiphol rijden nu elektrische bussen en er zijn 
elektrische pontjes besteld om binnenkort CO2-neutraal het IJ over 
te kunnen steken. In relatieve zin staat Nederland wereldwijd op 
de tweede plaats wat betreft het aantal volledig elektrische auto’s, 
boven Zweden, Frankrijk, Engeland, China en de VS. In absolute 
zin rijden er in de VS en China beduidend meer elektrische auto’s 
rond - in die twee landen rijdt meer dan de helft van alle EV’s 
ter wereld. Met name China is hard op weg om wereldwijd de 
grootste speler te worden, zowel als producent als wat betreft het 
aantal verkopen. China heeft ambitieuze ambities gesteld om de 
transitie van fossiel naar elektrisch vervoer te bespoedigen. Niet 
alleen om de klimaatdoelen van Parijs te halen en de CO2-uitstoot 
drastisch te verminderen, maar vooral ook omdat smog in grote 
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steden tot enorme problemen leidt. Zo werden in 2018 alle ov-
bussen in de miljoenen stad Shenzhen vervangen door elektrische 
exemplaren. Ruim 18.000 stuks! Ook landen als Chili en Costa 
Rica zijn flink aan het investeren in elektrisch ov.

In Europa steekt Noorwegen er met kop en schouders bovenuit, 
met cijfers die bijna surrealistisch zijn. Op dit moment is meer 
dan een derde van alle nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch 
en als je naar het gehele autopark kijkt, heeft 25% een stekker! 
Het gaat dan om bijna 300.000 auto’s, inclusief plug-ins, op 
een bevolking van 5,2 miljoen. Door belastingmaatregelen 
en verkoopprijzen zonder BTW zijn elektrische auto’s veelal 
goedkoper dan hun fossiele equivalent (zoals de e-Golf versus de 
reguliere Golf). Elektrische auto’s mogen op de busbaan rijden en 
gebruik maken van spitsstroken, waardoor ze letterlijk langs de 
file rijden. Volgens de Noren scheelt dit in het drukker bevolkte 
zuiden al snel 20 tot 30 minuten per dag. Ook moet er normaal 
tol betaald worden om de stad in te komen - € 7 per keer - maar 
elektrische rijders zijn daarvan vrijgesteld zijn (het kenteken 
van EV’s begint met een E waardoor ze makkelijk herkenbaar 
zijn). Ook zijn er veel gratis parkeerplaatsen speciaal voor EV’s, 
inclusief laadmogelijkheden. Je bent een dief van je portemonnee 
als je in Noorwegen niet elektrisch rijdt3 - nog los van de impact 
op het milieu (Noorwegen heeft zich tevens tot doel gesteld om in 
2030 helemaal CO2-neutraal te zijn). Tegelijkertijd wordt het land 
schatrijk met het exporteren van olie naar landen die nog volledig 
afhankelijk zijn van fossiele energie. Noorwegen zelf wekt haar 
energie grotendeels op met hydro-elektrische krachtcentrales, 
waarbij de energie afkomstig is van watervallen, rivieren en wind. 

Nederland en België
In Nederland en België loopt het allemaal nog niet zo hard als 
in Noorwegen. In België geldt een belastingvrijstelling voor 
de ‘inverkeerstelling’, krijgen particuliere EV-kopers € 4.000 
subsidie en mogen bedrijven kosten voor 120% aftrekken. In 
Nederland geldt een vrijstelling voor de wegenbelasting voor 
EV’s, een gunstige bijtelling (4% tot € 50.000) voor zakelijke 
3 ‘Je bent een gek als je hier benzine rijdt’ - Artikel in AD 2 december 2017
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rijders en een aantal subsidies voor investeringen. Andere 
stimuleringsmaatregelen, zoals een vrijstelling van de BTW, 
speciale rijbanen en gratis parkeerplaatsen blijven vooralsnog uit, 
al zijn er steeds meer gemeenten die met gunstige maatregelen 
komen. Toch is er ook landelijk nieuw beleid op komst: fossiele 
auto’s en brandstoffen zullen duurder worden, de prijs voor 
elektriciteit zal - volgens de klimaatplannen - dalen. Mogelijk 
wordt vervuiling in de toekomst meer belast, wat zou kunnen 
leiden tot een vorm van rekeningrijden (betalen voor gebruik in 
plaats van bezit, waarbij het tarief afhangt van de vervuiling). 
Ook komt er in 2020 maar uiterlijk vanaf 2021 een subsidie voor 
particulieren. Zij krijgen dan € 6000 korting op de aanschaf van 
een elektrische auto (met een maximum catalogusprijs van € 
60.000). Deze subsidie loopt door tot 2030, maar neemt jaarlijks 
af. Onderzoeksbureau Bloomberg verwacht4 dat een elektrische 
auto rond 2022 zelfs zonder subsidies en belastingvoordelen 
dezelfde nieuwprijs zal hebben als een vergelijkbare auto met 
verbrandingsmotor. En dat is nog los van de totale kosten, inclusief 
onderhoud en afschrijving. Omdat elektrische auto’s veel minder 
bewegende onderdelen hebben, zijn de kosten veel lager. Tel daar 
nog bij op dat elektriciteit veel goedkoper is dan brandstof en het 
totale kosten plaatje, de TCO (Total Cost of Ownership) is nu in 
veel situaties al gunstiger. 

Tweedehands
Niet iedereen wil of kan een nieuwe auto kopen, hoewel daar wel 
mogelijkheden voor zijn, zoals met private lease. Tweedehands 
is de vraag groter dan het aanbod, waardoor de prijzen van EV’s 
best hoog zijn. Wat ook niet helpt is dat de oudste EV’s maximaal 
acht jaar oud zijn. Ze bestaan nog niet zo lang, dus zijn de meeste 
modellen vrij nieuw en daardoor kostbaar. Bovendien zijn er 
nadelen: de eerste generatie EV’s hebben vaak een kleine accu en 
kunnen minder snel laden. Daar komt nog bij dat de capaciteit wat 
is afgenomen, waardoor het aantal effectieve kilometers, zeker in 
de winter, teruggelopen is. Dat hoeft overigens niet altijd het geval 
te zijn. Oude Tesla-taxi’s (Model S 85D) met honderdduizenden 
kilometers op de teller, bleken nog een uitstekende accu te hebben 
4  www.theguardian.com/environment/2016/feb/25/electric-cars-will-be-cheaper-than-conventional-vehicles-by-2022



20 

Alles over elektrische auto’s

(circa 7% degradatie). Tesla’s zijn luxe EV’s, dus onder de 
€ 30.000 zijn ze lastig te vinden. Hoewel het aanbod tweedehands 
EV’s nog beperkt is, zijn al te vinden vanaf zo’n € 7.000.

De toekomst is elektrisch
Onderzoekers van UBS verwachten5 dat er in 2021 meer dan 
3 miljoen nieuwe EV’s per jaar verkocht worden, wat groeit naar 
ruim 14 miljoen per jaar in 2025. Het International Energy Agency6 
(IEA) verwacht dat het aantal wereldwijde plug-ins en EV’s samen 
in 2030 uitkomt op 125 miljoen op basis van de huidige groei of zelfs 
220 miljoen als de groei sterker toeneemt, waarvan meer dan de 
helft EV’s. Dat laatste is zeer denkbaar nu veel landen maatregelen 
nemen om uitstoot te verminderen. Los van de toegenomen vraag 
naar elektrische auto’s, zullen ze ook steeds goedkoper worden. 
Een belangrijke reden is de prijs van litium-ion-accucellen, die 
al vele jaren sterk dalende is. De accu is het duurste component 
van een EV - niet omdat de accucellen individueel zo duur zijn, 
maar omdat er duizenden van in een auto zitten, georganiseerd in 
‘packs’. In 2005 lag de prijs per kWh (kiloWattuur) nog op $1500, 
momenteel is dat circa $200 en de verwachting is dat dit verder 
zal dalen naar $100. De prijsdalingen worden veroorzaakt door 
meer massaproductie; grote volumes leiden tot lagere prijzen. 
Daar staat wel tegenover de vraag momenteel sterker toeneemt 
dan het aanbod. Dat is vooral van invloed op de grondstoffen voor 
accu’s. Het marktaandeel van nieuwe elektrische auto’s mag dan in 
absolute zin nog verwaarloosbaar zijn, met een wereldwijde groei 
van 50 tot 100% per jaar, neemt het exponentieel toe. Waar een 
EV enkele jaren geleden nog voor veel mensen geen optie was, 
komen ze nu langzaam binnen bereik - nieuw of tweedehands. 
De lagere kosten voor gebruik spelen een sleutelrol, maar ook 
de andere voordelen van elektrisch rijden worden voor het grote 
publiek steeds duidelijker. Elektrisch rijden is nog steeds een beetje 
pionieren. Het merendeel van het verkeer is nog steeds gebaseerd 
op fossiele brandstof. Toch merkt iedereen dat er sprake is van 
een kantelpunt. Bij het grote publiek (hoewel er nog steeds veel 
vooroordelen zijn), bij de politiek en bij de autofabrikanten zelf. 
Binnen tien jaar zal elektrisch rijden de nieuwe norm zijn.
5 www.forbes.com/sites/neilwinton/2017/05/22/electric-car-price-parity-expected-next-year-report/#45f78d807922
6 www.iea.org/gevo2018/
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Een auto is een auto. Maar toch is 100% elektrisch rijden anders. 
De stilte, het automatisch remmen als je het gas een beetje 
loslaat, het direct beschikbare koppel, niet meer schakelen, niet 
meer hoeven te krabben in de winter, altijd met een volle ‘tank’ 
vertrekken, enzovoorts. Over het algemeen is iemand die voor het 
eerst elektrisch rijdt positief verrast en enthousiast, maar natuurlijk 
zijn er ook kanttekeningen. Laten we eens beschrijven wat er zoal 
anders is en de plus- en minpunten op een rij zetten.

Stilte
Het eerste wat opvalt als je in een elektrische auto (EV) gaat 
rijden, is de stilte. Er is totaal geen motorgeluid. Hybride-rijders 
herkennen dit waarschijnlijk; zo’n auto rijdt op lage snelheden ook 
elektrisch, mits de accu vol genoeg is, en maakt dan geen geluid. 
Een EV rijdt altijd stil, dus zowel bij lage als hoge snelheden. Het 
enige dat je hoort is het contact van de banden met de grond en 
hooguit wat zachte geluidjes van de elektromotor - bijvoorbeeld 
bij de regeneratie tijdens het afremmen. Het gebrek aan geluid 
betekent dat het veel prettiger rijden is. Een gesprek voeren, met 
medepassagiers of via een carkit, is daardoor een stuk fijner. Op de 
snelweg is het verschil met een fossiele auto minder groot; doordat 
het geluid van wind dan harder is valt het motorgeluid minder op, 
maar ook dan is een EV nog steeds merkbaar stiller.

Ook bij het vertrekken en arriveren maakt een EV geen geluid - 
vooral als dit eens in de vroege of late uurtjes is, is het prettig dat 
de buren er niet wakker van worden. Dit stille rijden betekent wel, 
net als bij hybrides, dat je op moet letten in woonwijken, want het 
kan zijn dat medeweggebruikers,  zoals kinderen en dieren, je niet 
horen aankomen. Vanaf 2020 wordt het verplicht voor hybride-, 
elektrische- en waterstofauto’s om geluid te maken als een auto 
onder de 20km/u rijdt. Dit om wandelaars en fietsers, maar vooral 
ook blinden, te waarschuwen. Het geluid moet klinken als een 
auto met een verbrandingsmotor. 
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