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Inleiding  

Voor u ligt het Kansenrapport Elektrisch Vervoer in het Verenigd Koninkrijk. Met bijna 

70 miljoen inwoners en een hoog economisch ontwikkelingsniveau, heeft het VK een 

grote markt voor hoogwaardige producten en diensten. Parallel daaraan heeft het 
Nederlands bedrijfsleven zich de laatste jaren ontwikkeld tot één van de wereldwijde 

koplopers op het gebied van Elektrisch Vervoer. Nu het Verenigd Koninkrijk een 

ambitieuze strategie op het gebied van elektrisch vervoer heeft aangekondigd, liggen 

er daarom mooie kansen om Britse overheden en private partijen te helpen deze 
doelen te bereiken. Andersom kunnen partnerships met Nederlandse bedrijven voor 

Britse partijen de deur naar continentaal Europa openen.  

 

De Britse overheid ziet EV niet alleen als middel voor verduurzaming, maar ook als 
motor voor de industrie en werkgelegenheid. Het zet breed in op de gebruiker en de 

aanbieders van elektrisch vervoer. Daarnaast is de EV-markt zich autonoom hard aan 

het ontwikkelen, met productie van voertuigen, onderdelen en laadinfrastructuur. 

 
Het VK is één van de oudste en belangrijkste handelspartners van Nederland en zowel 

qua taal als cultuur goed toegankelijk voor Nederlanders. De Britse markt is van 

oudsher liberaal ingesteld, met veel nadruk op privaat initiatief en lage barrières voor 

markttoegang. Voor het Nederlands bedrijfsleven is het dus interessant om de 
oversteek te wagen. Het VK is echter ook een groot land, dat zich ver voorbij de 

ringweg van Londen uitstrekt. Vandaar dat we u in dit rapport een eerste blik op de 

EV-markt in het VK willen geven, ook met aandacht voor regionale verschillen. 

 
Al deze ontwikkelingen brengen veel kansen met zich mee voor het Nederlandse 

bedrijfsleven dat actief is in deze en aanverwante sectoren. Daarom treft u in dit 

dossier een overzicht van de huidige ontwikkelingen, de beoogde investeringen en 

projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de Nederlandse 
Ambassade te Londen en het Netherlands Business Support Office (NBSO) 

Manchester hopen u hiermee inzicht te geven van wat de ontwikkelingen in het VK 

op dit gebied zijn. Dit dossier biedt hopelijk een startpunt met vele 

aanknopingspunten om samen met u stappen te zetten op de Britse markt.  
 

Bij voldoende interesse vanuit het Nederlandse bedrijfsleven zal de Nederlandse 

ambassade, samen met het NBSO Manchester en de RVO  follow-up activiteiten gaan 

organiseren. Samen met Nederlandse bedrijven zal gekeken worden hoe de positie 
van bedrijven en de positionering van ‘Holland B.V.’ op de Britse markt het beste 

gerealiseerd kan worden. Denk hierbij aan handelsmissies, bezoeken van 

bewindspersonen, maar ook matchmakingfaciliteiten en collectieve beursdeelnames. 

Daarom is het belangrijk dat u uw interesse bij ons kenbaar maakt en aangeeft op 
welke wijze wij u het beste kunnen ondersteunen. Onze directe contactgegevens zijn 

als volgt: 

 

Nederlandse ambassade in Londen  NBSO in Manchester  
Economic Department    Netherlands Business Support Office 

Matthijs Houët     Marjolein Bouwers  

Senior Commercial Attaché   Chief Representative  

T +44(0)20 7590 3309    T + 44 (0) 7824547464 
E matthijs.houet@minbuza.nl  E m.bouwers@nbso-manchester.co.uk 

38 Hyde Park Gate|London|SW7 5DP  Centurion House 11th Floor 

www.hollanduktrade.nl    129 Deansgate|Manchester|M3 3WR 

 

mailto:matthijs.houet@minbuza.nl
mailto:m.bouwers@nbso-manchester.co.uk
http://www.hollanduktrade.nl/
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1 Achtergrond 

Elektrisch vervoer (EV) is wereldwijd aan een opmars bezig, voortgedreven door 

strengere uitstootnormen, technologische ontwikkeling, gunstigere total cost of 

ownership en een groeiend netwerk van laadpunten. Elektrisch rijden is een van de 

pijlers onder verduurzaming van de transportsector en de verbetering van 

luchtkwaliteit in steden. Elektrische voertuigen produceren namelijk geen lokale 

uitstoot van CO2 - belangrijkste oorzaak van klimaatverandering - en andere 

schadelijke stoffen zoals NOX en fijnstof - nadelig voor luchtkwaliteit en 

volksgezondheid. 

 

Ook in het Verenigd Koninkrijk (VK) groeit het aantal elektrische personenauto’s, 

lichte elektrisch voertuigen, bussen en vrachtwagens door. Met het Verenigd 

Koninkrijk bedoelen we het eiland Groot-Brittannië - Engeland, Wales, Schotland - 

en Noord-Ierland. De Britse regering heeft in 2018 een ambitieuze en omvangrijke 

strategie gepresenteerd (Road to Zero) met als einddoel dat alle nieuwe 

personenauto’s en bestelbussen in 2040 zero-emissie zijn. Op dit moment is het 

overgrote onderdeel van zero-emissie voertuigen batterij-elektrisch, zowel 

wereldwijd als in het VK. De toenemende dekking van het Britse laadnetwerk, in 

combinatie met diverse subsidies voor de aanschaf van een elektrische auto, maakt 

de overstap naar elektrisch voertuigen voor veel particuliere en professionele 

autobezitters aantrekkelijk. De keuze van  de consument wordt daarnaast steeds 

groter door de beschikbaarheid van steeds meer merken en modellen. Initiatieven 

zoals Go Ultra Low, een samenwerkingsverband tussen de Britse overheid en diverse 

autofabrikanten, informeren de autobezitter over zowel de elektrische modellen als 

de stimuleringsmaatregelen die beschikbaar zijn. 

 

Naast de stimulering van de automobilist, stimuleert de Britse overheid het 

bedrijfsleven en lokale overheden met grote subsidieprogramma’s om EV en de 

benodigde infrastructuur verder te ontwikkelen. 

 

In veel opzichten is EV in Nederland vergelijkbaar of verder ontwikkeld dan in het 

VK; met een snelgroeiend zero-emissie wagenpark, één van de dichtste publieke 

laadnetwerken in de wereld en een bloeiende EV-sector met toonaangevende en 

innovatieve bedrijven. De geografische nabijheid en nauwe (handels)relaties tussen 

Nederland en het VK maken de Britse EV-markt een logische stap voor het 

Nederlands bedrijfsleven. Dit rapport schetst een actueel beeld van elektrisch vervoer 

in het VK en een aantal van de belangrijkste kansen voor Nederlandse bedrijven uit 

te lichten. Ook biedt het concrete aanknopingspunten om in the loop te komen en te 

blijven: belangrijke kanalen voor tenders, nieuws, social media en evenementen met 

EV als thema. 

 

Daarnaast staan we kort in algemene zin stil bij de aankomende Brexit, het vertrek 

van het VK uit de Europese Unie. Omdat op het moment van schrijven nog niet 

duidelijk is op welke manier Brexit uitgevoerd gaat worden, is gedetailleerd advies 

niet mogelijk. De impact zal voor  nieuwe activiteiten waarschijnlijk minder groot zijn 

dan voor reeds bestaande handelsstromen. Daarmee is de impact van Brexit 

waarschijnlijk goed op te vangen voor bedrijven in de EV-sector die hun activiteiten 

willen uitbreiden naar het VK. RVO.nl zal u blijven informeren over de ontwikkelingen 

rond Brexit. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf
https://www.goultralow.com/
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2 Elektrisch Vervoer: wereldwijde trends en ontwikkelingen 

2.1 Wereldwijde trends 

Elektrisch vervoer maakt wereldwijd een sterke groei door: in 2017 zijn er meer dan 

1 miljoen elektrische auto’s verkocht wereldwijd, waarmee het totale wagenpark eind 

2017 op 3 miljoen elektrische voertuigen wereldwijd uitkwam.1 Meer dan de helft 

hiervan is verkocht in China, maar ook in Noord-Amerika, Europa en Japan groeit het 

aantal elektrische voertuigen. Figuur 1 toont de groei per werelddeel tussen 2011 en 

2017. 

 

Figuur 1: Groei elektrische voertuigen wereldwijd tussen 2011 en 2017 (BEV = 

batterij elektrisch voertuig; PHEV = Plug-in Hybride Elektrisch Voertuig)2 

 

Ook in 2018 heeft deze groei doorgezet, waardoor het elektrisch wagenpark 5,3 

miljoen elektrische voertuigen wereldwijd telde eind 2018.3 Toch is het aandeel van 

elektrische modellen in het totale wagenpark tot nu toe nog klein, zie Figuur 2 voor 

de aantallen en percentages per land van 2017.  

Figuur 2: Omvang Elektrisch Wagenpark en marktaandeel EV voor negen landen 

(2017)4 

 
1 International Energy Agency, Global EV Outlook 2018, 2018, https://www.iea.org/gevo2018/, (geraadpleegd 3 

januari 2019). 

2 Gebaseerd op: International Energy Agency, Global EV Outlook 2018 

3 S&P Global, December global electric vehicle sales set new record: S&P Global Platts data, 

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/021119-december-global-electric-

vehicle-sales-set-new-record-sampp-global-platts-data, (geraadpleegd 26 februari 2019). 

4 Gebaseerd op: International Energy Agency, Global EV Outlook 2018 
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Wereldwijd koploper is Noorwegen, waar in 2018 het wagenpark doorgroeide tot 10% 

elektrische voertuigen (6,9% volledig elektrisch, 3,3% plug-in hybride).5  In andere 

landen is het marktaandeel vooralsnog bescheidener. 

 

Verdere stijging van de verkoop van elektrische voertuigen wordt verwacht en 

gestimuleerd. Zowel door overheidsbeleid als de verschuivende doelstellingen van de 

auto-industrie. Diverse grote autofabrikanten hebben de afgelopen jaren 

aangekondigd hun focus te verleggen naar auto’s met elektrische aandrijflijn, zoals 

Ford, Volvo en Volkswagen.6 

 

Een mogelijke rem op de opmars van elektrische auto’s zijn de lange levertijden die 

ontstaan door de toenemende wereldwijde vraag naar elektrische modellen en de 

krapte op de markt van batterijen. Voor populaire modellen loopt de levertijd in 2019 

in Nederland op tot meer dan een jaar.7 

2.1.1 Technische ontwikkelingen 

Nieuwe merken en modellen 

In de komende jaren worden aanzienlijke meer elektrische modellen verwacht, 

waarmee een grotere variatie aan types in een breder prijsspectrum beschikbaar 

komt. Betaalbare elektrische modellen en een ruimere keuze zijn van belang voor de 

groei van het marktaandeel elektrische voertuigen.  

 

Figuur 3 geeft een impressie van de verwachte elektrische voertuigen tot 2020 met 

hun verwachte actieradius in verschillende voertuigklassen. 

 

Figuur 3: Overzicht elektrische auto’s naar categorie en actieradius (in mijl) in 2020.8 

 

 
5 Inside EVs, 10% Of Norway’s Passenger Vehicles Are Plug Ins, 2018, https://insideevs.com/10-norways-

passenger-vehicles-plug-ins/, (geraadpleegd 4 januari 2019). 

6 Reuters, Global carmakers to invest at least $90 billion in electric vehicles, 2018, 

https://www.reuters.com/article/us-autoshow-detroit-electric/global-carmakers-to-invest-at-least-90-billion-in-

electric-vehicles-idUSKBN1F42NW, (geraadpleegd op 4 januari 2019). 

7 De Volkskrant, Verkoop elektrische auto’s vorig jaar verdrievoudigd, rek is er in 2019 beetje uit, 4 januari 2019, 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verkoop-elektrische-auto-s-vorig-jaar-verdrievoudigd-rek-is-er-in-

2019-beetje-uit~b3afa682/ (geraadpleegd op 4 januari 2019). 

8 Liebreich, Michael, Keynote Bloomberg New Energy Finance Summit [powerpoint], 25 april 2017, 

https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/04/2017-04-25-Michael-Liebreich-BNEFSummit-Keynote.pdf 

(geraadpleegd op 5 januari 2019) 

55 Michael Liebreich Bloomberg New Energy Finance Summit, 25 April 2017          @mliebreich
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https://www.reuters.com/article/us-autoshow-detroit-electric/global-carmakers-to-invest-at-least-90-billion-in-electric-vehicles-idUSKBN1F42NW
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https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/verkoop-elektrische-auto-s-vorig-jaar-verdrievoudigd-rek-is-er-in-2019-beetje-uit~b3afa682/
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Naast personenauto’s komen ook meer bestelwagens op de markt (o.a. Mercedes-

Benz eVito, eSprinter, VW e-Crafter, Renault Master ZE, etc) om aan de toenemende 

vraag en regulering van zero-emissie stadsdistributie te voldoen. 

Toenemende batterijcapaciteit en actieradius, afnemende prijs 

Nieuwe modellen en nieuwe versies van bestaande elektrische modellen worden 

voorzien van steeds grotere accupakketten die een grotere actieradius mogelijk 

maken. Waar de afgelopen jaren de reële actieradius gemiddeld 150-200 km was, 

hebben mid-range modellen nu 250-400km actieradius, zoals de Kia e-Niro en 

Hyundai Kona Electric. 

 

Ook voor bestelbussen en zwaar vervoer worden elektrische modellen ontwikkeld, 

mogelijk gemaakt worden door toenemende batterijgrootte en afgenomen prijs van 

batterijen. 

 

In Figuur 4 is de daling van batterijprijzen per kilowattuur inzichtelijk evenals de 

verdere verwachte daling. Aangezien het accupakket één van de grote 

kostencomponenten in elektrische auto’s is, is deze daling van belang voor de 

productie van betaalbare elektrische auto’s met een bruikbare actieradius. 

 

Figuur 4: Dalende prijs van batterijen sinds 2010 in US$/kWh en verwachte verdere 

daling na 2018.9 

Laadsnelheden en -technieken 

Met de toenemende batterijcapaciteit, duurt het langer om de accu van voertuigen 

weer op te laden. Om onderweg bij te kunnen laden, wordt wereldwijd gewerkt aan 

laders met een steeds hoger laadvermogen. Parallel hieraan worden de auto’s ook 

geschikt gemaakt om met hoog vermogen te kunnen laden. Naast snelladers met 

een laadvermogen van 50 kW, worden steeds vaker 175kW en 350kW laders 

geplaatst bij snellaadstations. Hiermee kunnen ook modellen met een grotere batterij 

in steeds kortere tijd worden bijgeladen. 

 

Voor zwaar vervoer en bussen is een hoog laadvermogen van belang om de grotere 

batterijpakketten van dit soort voertuigen op te kunnen laden zonder lange stilstand. 

Hiervoor is laadvermogen van 100-400kW al gangbaar en dit wordt verder 

ontwikkeld. 

 

Wat betreft de systemen voor laden, wordt er vaak gebruik gemaakt van 

wisselstroom (alternating current, AC) voor het laden op normale snelheid. Snelladen 

vindt plaats met gelijkstroom (direct current, DC). Voor AC-laden is in Europa 

(inclusief het VK) de Type 2-stekker vastgelegd. Voor snelladen met DC zijn er nog 

drie standaarden van toepassing, die op dit moment vaak alle drie worden 

 
9 Gebaseerd op: Bloomberg, Better Batteries, 2018, https://www.bloomberg.com/quicktake/batteries (geraadpleegd 

op 4 januari 2019). 
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aangeboden bij snellaadstations. De verwachting is dat op termijn de Europees-

Amerikaanse CCS-standaard zal gaan domineren. Zie Figuur 5 voor een overzicht 

van de verschillende stekkers wereldwijd. Als alternatief voor het laden met kabels 

en stekkers is er ook veel interesse in draadloos laden. Momenteel zijn de 

beschikbare elektrisch voertuigen hier niet voor geschikt voor zonder ombouw. 

Daarnaast is er veel aandacht voor slimme laadoplossingen zoals smart charging, 

load balancing en Vehicle-to-grid (V2G), een technologie waarbij energie uit de auto 

aan een gebouw of energienet wordt terug geleverd. 

 

 

 

Figuur 5: Overzicht van de verschillende laadstandaarden. Voor gewoon (AC) laden 

is Type 2 de standaard in Europa en het VK. Voor snelladen zijn de combinatie plug, 

ChaDeMo en Tesla plug alle drie veelvoorkomend.10 

Combinatie met autonoom rijden 

Een belangrijke andere ontwikkeling in mobiliteit is de doorontwikkeling van 

autonoom rijdende voertuigen. Dit wordt naar verwachting in de toekomst steeds 

meer gecombineerd met elektrisch rijden en bestaande elektrische voertuigen 

hebben al semi-autonome functionaliteit zoals de Tesla Autopilot. De technische 

ontwikkeling is ook afhankelijk van verdere ontwikkeling in wetgeving om tot 

interessante toepassingen te komen op de openbare weg. Voor EV kan het een 

belangrijke aanvulling zijn, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van voertuigen en 

laadoplossingen waar voertuigen autonoom gebruik van kunnen maken. Een 

Nederlands voorbeeld hiervan zijn de projecten van 2GetThere met 

praktijkvoorbeelden in o.a. Rotterdam. 

 

2.2 Klimaatdoelstellingen 

De regulering van CO2 uitstoot door de EU-lidstaten is een belangrijke aanjager van 

de toenemende productie van en vraag naar elektrische voertuigen. Als uitvloeisel 

van klimaatafspraken die internationaal gemaakt zijn, hebben diverse nationale 

overheden doelstellingen gesteld voor de transitie naar schoon vervoer. Voorloper 

Noorwegen heeft als doel gesteld om vanaf 2025 geen nieuwe ‘fossiele’ 

personenauto’s meer te verkopen. Nederland houdt 2030 aan als jaar dat alle nieuw 

verkochte auto’s emissieloos zijn en o.a. het VK en Frankrijk hebben 2040 als 

deadline gesteld. De burgermeester van Londen heeft een oproep gedaan aan de 

Britse regering om het verbod op de verkoop van ‘fossiele’ personenauto’s naar voren 

 
10 Gebaseerd op: Autoblog.com, Plug wars: the battle for EV charging supremacy, 24 januari 2018, 

https://www.autoblog.com/2018/01/24/plug-wars-the-battle-for-ev-charging-supremacy/,  (geraadpleegd op 18 

januari 2019). 
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https://www.2getthere.eu/
https://www.autoblog.com/2018/01/24/plug-wars-the-battle-for-ev-charging-supremacy/
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te halen naar 2030.11 Wereldwijd hebben ook India (2030), China en Taiwan (beiden 

2040) soortgelijke doelen gesteld.12 

 

 
11 Electrive, UK leaders call for moving ICE ban forward to 2030, 18 juni 2018, 

https://www.electrive.com/2018/06/18/uk-leaders-call-for-moving-ice-ban-forward-to-2030/, (geraadpleegd op 18 

januari 2019). 

12 Een overzicht van de maatregelen per land is te vinden op: Center for Climate Protection, Electric Vehicles, 2018, 

https://climateprotection.org/our-work/transportation/ (geraadpleegd op 4 januari 2019). 

Belangrijkste mondiale EV-trends 

 

> Sterke groei in wereldwijde elektrisch wagenpark (5,3 miljoen 

elektrische auto’s eind 2018) 

> De gemiddelde actieradius neemt toe, onder invloed van afnemende 

batterijprijzen 

> In 2019 en 2020 wordt een grote groei van beschikbare merken en 

modellen van elektrische personenauto’s verwacht 

> Mogelijke rem op de groei door problemen in de opschaling van 

batterijproductie en lange levertijden van voertuigen 

> Voor opladen neemt het snellaad-vermogen verder toe, terwijl er 

voorlopig nog meerdere standaarden voor laden in de markt blijven 

bestaan 

> Nationale overheden verbieden verkoop ‘fossiele’ voertuigen tussen 

2025 en 2040 

https://www.electrive.com/2018/06/18/uk-leaders-call-for-moving-ice-ban-forward-to-2030/
https://climateprotection.org/our-work/transportation/
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3 Context Verenigd Koninkrijk 

3.1 EV-marktaandeel en trends 

Voertuigen 

Parallel aan de wereldwijde trend, is elektrisch vervoer in het Verenigd Koninkrijk 

aan een sterke groei bezig. Momenteel is het aandeel in het totale wagenpark nog 

bescheiden.  

 

In totaal waren er in december 2018 er 198.000 plug-in auto’s geregistreerd in het 

VK. Hiervan zijn er ruim 61.000 vrijwel volledig elektrisch13 wat 0,2% is van het 

Britse wagenpark van ca. 39 miljoen voertuigen. Daarnaast zijn er nog eens bijna 

137.000 plug-in hybrides op de weg in het VK, 0,5% van het wagenpark. 

 

Ter vergelijking: ook in Nederland is het aandeel van elektrische auto’s bescheiden 

maar desalniettemin groter. In Nederland bestaat een kleine 0,6% van het 

wagenpark uit volledig elektrische voertuigen. Met de plug-in hybrides erbij opgeteld 

is dit 1,7%.14 Daarnaast zijn er op dit moment 8.500 plug-in bestelbussen in het 

VK.15 

 

Figuur 6 toont de groei van het aantal elektrische personenauto’s in het VK van 2011 

tot en met 2018. 

 

 

Figuur 6: Het aantal elektrische personenauto’s in het VK van 2011-2018.16 

Laadpunten 

In januari 2019 bevinden zich ruim 19.000 publiek toegankelijke laadpunten in het 

VK op bijna 6.700 locaties. Dat is een groei van 5.000 laadpunten en ruim 1.700 

 
13 European Alternative Fuels Observatory, United Kingdom. Vehicles and fleet, 2019, 

https://www.eafo.eu/countries/united-kingdom/1758/vehicles-and-fleet, (geraadpleegd op 20 februari 2019). 

14 RVO.nl, Cijfers Elektrisch Vervoer, 2019, https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-

milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers,  (geraadpleegd op 20 februari 2019) 

15 Next Green Car, Electric car market statistics, 2019, https://www.nextgreencar.com/electric-cars/statistics/  

(geraadpleegd op 20 februari 2019) 

16 Gebaseerd op: European Alternative Fuels Observatory, United Kingdom. Vehicles and fleet. 
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https://www.eafo.eu/countries/united-kingdom/1758/vehicles-and-fleet
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/elektrisch-rijden/stand-van-zaken/cijfers
https://www.nextgreencar.com/electric-cars/statistics/
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locaties in één jaar tijd. Ongeveer een kwart hiervan zijn snellaadpunten met een 

laadvermogen van meer dan 22 kW.17  

 

Figuur 7: Groei van het aantal laadpunten per laadsnelheid (2011-2018)18 

 

3.2 Nationaal Overheidsbeleid: Road to Zero 

 

De Britse regering heeft al geruime tijd het doel om wereldleider te zijn in zowel 

gebruik van elektrisch vervoer als voorloper in ontwerp en productie van schone 

voertuigen. In juli 2018 is dit extra kracht bij gezet met de publicatie van de Road to 

Zero strategie, waarin de koers wordt uitgezet om de transitie naar zero-emissie 

vervoer te stimuleren. In totaal kondigt de overheid aan om £1,5 miljard te 

investeren in de transitie. Deels wordt dit besteed om de switch naar zero-emissie 

vervoer te vergemakkelijken voor autobezitters en transporteurs. Daarnaast wordt 

de Britse industrie gestimuleerd om wereldwijd toonaangevend te worden in de EV-

waardeketen.19 

 

De hoofddoelstelling die in dit document wordt uitgesproken is dat in 2040 alle nieuw 

verkochte personenauto’s en bestelbussen zero-emissie moeten zijn. Als tussentijds 

doel dient in 2030 50-70% van de nieuw verkochte personenauto’s en 40% van de 

nieuw verkochte bestelbussen zero-emissie te zijn. In 2025 wordt tussentijds de 

balans opgemaakt. 

 

Concreet verwachten marktpartijen dat er in 2022 1 miljoen elektrisch voertuigen in 

het VK rondrijden.20 Met een wagenpark van ongeveer 38 miljoen, komt de grote 

groei dus nog daarna. 

 
17 Zap-Map, Charging point statistics 2019, 2019, https://www.zap-map.com/statistics/, (geraadpleegd op 4 januari 

2019). 

18 Gebaseerd op: European Alternative Fuels Observatory, United Kingdom. Infrastructure, 2019, 

https://www.eafo.eu/countries/united-kingdom/1758/infrastructure/electricity, (geraadpleegd op 20 februari 2019). 

19 Department for Transport, The Road to Zero. Next steps towards cleaner road transport and delivering our 

Industrial Strategy, 2018, p.2, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739460/road-

to-zero.pdf, (geraadpleegd op 3 januari 2019). 

20 Electric Cars Report, One Million Electric Cars Expected On UK Roads By 2022, 24 juli 2017, 

https://electriccarsreport.com/2017/07/one-million-electric-cars-expected-uk-roads-2022/, (geraadpleegd op 4 

maart 2019). 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf
https://www.zap-map.com/statistics/
https://www.eafo.eu/countries/united-kingdom/1758/infrastructure/electricity
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/739460/road-to-zero.pdf
https://electriccarsreport.com/2017/07/one-million-electric-cars-expected-uk-roads-2022/


Kansenrapport Elektrisch Vervoer in het Verenigd Koninkrijk 

Pagina 13 van 35 

 

 

Aanvullend wordt ook de wens uitgesproken voor de verduurzaming van (zwaar) 

vrachtverkeer en bussen, maar hieraan worden geen bindende doelstellingen 

verbonden. 

Een andere hoofdambitie is om één van de beste netwerken van laadinfrastructuur 

ter wereld op te zetten. 

 

Deze ambities worden kracht bijgezet met diverse subsidieregelingen, die de Britse 

EV-markt aanjagen. Voor veel onderdelen wordt door de nationale overheid een 

subsidiepot beschikbaar gesteld waarmee lokale overheden een project of regeling 

kunnen opzetten. 

Office for Low Emission Vehicles (OLEV) 

Omdat EV zich op het snijvlak van Transport en Energie bevindt, heeft de Britse 

regering het Office for Low Emission Vehicles (OLEV) in het leven geroepen. OLEV 

valt onder zowel het Department for Transport en Department for Business, Energy 

and Industrial Strategy en coördineert het overheidsbeleid met betrekking tot EV. 

 

3.2.1 Stimulering van aanschaf Zero-emissie voertuigen 

Een belangrijke regeling is de Plug-in Car Grant, die geldt voor personenvoertuigen, 

bestelbussen, brommers en motoren. Dit is een subsidie op de aanschaf van nieuwe 

voertuigen. Deze is in oktober 2018 verstrengd; plug-in hybride voertuigen komen 

niet meer in aanmerking voor subsidie en volledig elektrische voertuigen kunnen tot 

£3.500 subsidie krijgen.21 De regeling in zijn huidige vorm geldt in ieder geval tot en 

met 2020. De verwachting is dat subsidies worden afgebouwd naarmate de prijzen 

van elektrische voertuigen dalen, maar dat er incentives blijven om de aanschaf van 

zero-emissie voertuigen te stimuleren.  

Taxi’s 

Speciaal (om)gebouwde taxi’s worden gestimuleerd met een aanschafsubsidie tot 

£7.500 in combinatie met belastingvoordelen. Daarnaast worden ook strengere eisen 

gesteld: sinds 2018 krijgen nieuwe taxi’s in Londen alleen nog een vergunning als ze 

een Zero Emission Capable zijn. Dit betekent een uitstootvrije actieradius van 

minstens 30 mijl.22 

 
21 Office for Low Emission Vehicles, Changes to the Plug-in Car Grant, 2018, 

https://www.gov.uk/government/publications/plug-in-car-grant-changes-to-grant-level-november-2018/upcoming-

changes-to-the-plug-in-car-grant, (geraadpleegd op 8 januari 2018). 

22 Transport for London, Emissions standards for taxis, 2018, https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-

hire/emissions-standards-for-taxis, (geraadpleegd op 18 januari 2019). 

Low Emission, Ultra Low Emission en Zero Emission 

> De Britse overheid maakt onderscheid tussen low emission, ultra low 

emission en zero emission in haar beleid 

> De eisen aan vervoer en stimuleringsprogramma’s zijn inmiddels vrijwel 

allemaal aangepast naar Ultra Low Emission 

> Hieronder vallen alle voertuigen die minder dan 75 gram CO2 per 

kilometer uitstoten. Hierdoor vallen ook plug-in hybrides vaak nog 

onder deze noemer. 

> Ook worden de eisen regelmatig scherper gesteld, al is er vrijwel altijd 

ruimte voor range-extended elektrische voertuigen. Hier wordt door 

middel van benzine- of gasgenerator de actieradius vergroot 

> Onder zero emission vallen enkel volledige elektrische voertuigen met 

batterij of waterstof brandstofcel 

https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-low-emission-vehicles
https://www.gov.uk/plug-in-car-van-grants
https://www.gov.uk/government/publications/plug-in-car-grant-changes-to-grant-level-november-2018/upcoming-changes-to-the-plug-in-car-grant
https://www.gov.uk/government/publications/plug-in-car-grant-changes-to-grant-level-november-2018/upcoming-changes-to-the-plug-in-car-grant
https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-hire/emissions-standards-for-taxis
https://tfl.gov.uk/info-for/taxis-and-private-hire/emissions-standards-for-taxis
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Bussen 

Voor bussen wordt er £48 miljoen beschikbaar gesteld tussen 2018 en 2021 in het 

Low Emission Bus Scheme, waar lokale overheden aanspraak op kunnen maken. De 

eisen zijn inmiddels zo aangescherpt dat alleen Ultra-low emission bussen in 

aanmerking komen. Deze subsidie leidt tot 263 nieuwe bussen en ondersteunende 

infrastructuur, verspreid over het land.23 Maximaal 75% van de meerprijs van schone 

bussen ten opzichte van conventionele bussen wordt hierdoor gedekt. 

Zwaar vervoer 

Voor zwaar vervoer geldt daar bovenop nog de mogelijkheid om voor de eerste 200 

voertuigen tot £20.000 subsidie te krijgen bij de aanschaf. Hier was in juli 2018 nog 

geen gebruik van gemaakt. 

 

Zie Tabel 1 voor de actuele (januari 2019) geldende subsidiepercentages en 

maximumbedragen van de verschillende grants en subsidiepgrogramma’s. 

 

Categorie % van aanschafbedrag Maximum bedrag 

Bromfietsen 20% £1.500 

Motoren 20% £1.500 

Personenauto’s 35% £3.500 

Bestelbussen 20% £8.000 

Zwaar vervoer (>3,5 

ton) 

- £20.000 voor eerste 200 

voertuigen 

E-cargo bikes (voor 

bedrijven) 

20% £1.000 

Taxi’s (purpose built) 20% £7.500 

OV bussen - Per project toegekend 

(totaal £48 miljoen in 

2018-2021) 

Tabel 1: Subsidiepercentages en maxima voor zero-emissie voertuigen per 

categorie24 25 

 

Naast aanschafsubsidie, gelden er ook lagere belastingcategorieën voor elektrische 

voertuigen om het gebruik verder te stimuleren. 

3.2.2 Stimulering van laadnetwerk 

Aangezien laadinfrastructuur een randvoorwaarde is voor de transitie naar 

elektrische mobiliteit, zet de Britse overheid in op uitbreiding van het netwerk. 

 

Een belangrijk voornemen van de overheid op dit gebied is het opnemen van de eis 

dat alle nieuwbouwwoningen in Engeland bij oplevering een laadpunt beschikbaar 

hebben.26 Dit plan wordt verder uitgewerkt. 

 

Daarnaast heeft de Britse overheid een aanschafsubsidie voor laadpunten, zowel bij 

woningen, de werkplekken van berijders en in de openbare ruimte. Zie Tabel 2 voor 

de actuele (januari 2019) regelingen.  

 

 

 

 

 
23 Department for Transport, £48 million funding to drive down bus emissions across the UK, 2019, 

https://www.gov.uk/government/news/48-million-funding-to-drive-down-bus-emissions-across-the-uk, 

(geraadpleegd op 11 februari 2019). 

24 Road to Zero, p.52-54. 

25 Office for Low Emission Vehicles, Funding boost for green last mile delivery bikes, 2018, 

https://www.gov.uk/government/news/funding-boost-for-green-last-mile-delivery-bikes, (geraadpleegd op 8 

januari 2019). 

26 Road to Zero, p.5. 

https://www.gov.uk/government/publications/low-emission-bus-scheme
https://www.gov.uk/government/news/48-million-funding-to-drive-down-bus-emissions-across-the-uk
https://www.gov.uk/government/news/funding-boost-for-green-last-mile-delivery-bikes
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Categorie % van aanschafbedrag Maximaal bedrag 

Thuis laden 75% £500  

Werkplek 75% £500 per laadpunt (max. 

20 laadpunten per 

aanvrager) 

Openbaar - Totale subsidiepot van 

£4,5 miljoen voor 

aanvragen lokale 

overheden 

Taxi’s -  £6 miljoen toegekend 

aan 17 gemeenten 

Tabel 2: subsidie van laadinfrastructuur per type laadpunt.27 28 

 

Om gebruik te maken van de verschillende Charging Grants dient het laadpunt en de 

installateur aan voorwaarden te voldoen. Vanaf juli 2019 zal hierbij gelden dat ieder 

laadpunt geschikt moet zijn voor smart charging. Er zijn tot nu toe 60.000 thuisladers 

gerealiseerd met behulp van de aanschafsubsidie voor thuisladers.29 

 

Naast de on-street residential charging scheme voor openbare laadpunten, heeft de 

Britse overheid £6 miljoen uitgekeerd om lokale overheden te ondersteunen in het 

realiseren van laadinfrastructuur voor taxi’s door middel van het ultra low emission 

taxi infrastructure scheme.  

3.2.3 Stimulering van de EV-sector 

 

Bovenop de subsidieregelingen, voert de Britse overheid beleid om de EV-sector en 

transitie verder te bevorderen. Dit doet de nationale overheid door o.a. haar eigen 

wagenpark te verduurzamen: er worden alleen nog ultra low emission voertuigen 

aangeschaft. Op deze manier dient 25% van de vloot zero-emissie te zijn in 2022 en 

de gehele vloot in 2030. 

 

Ook heeft de overheid diverse subsidies voor R&D en pilotprojecten in haar plannen 

opgenomen, onder andere: 

- £264 miljoen voor de Faraday Battery Challenge waarbij onderzoek naar 

batterijtechnologie wordt ondersteund 

- Het EV Charging Infrastructure Investment Fund (CIIF). Dit fonds van £400 
miljoen is door de Britse overheid aangekondigd. De overheid voorziet in een 

bijdrage van £200 miljoen waarbij ze tot maximaal £200 miljoen van private 

investeerders matchen. De procedures en voorwaarden moeten nog 

uitgewerkt worden 
- Onlangs is in totaal £30 miljoen toegekend voor 21 verschillende vehicle-to-

grid (V2G) projecten 

- Daarnaast is een R&D-programma van £40 miljoen gelanceerd om 

innovatieve en kostenefficiënte draadloze en on-street laadoplossingen te 
ontwikkelen en testen.30 31 

 
27 Office for Low Emission Vehicles, Grant schemes for electric vehicle charging infrastructure, 2018, 

https://www.gov.uk/government/collections/government-grants-for-low-emission-vehicles#electric-vehicle-

homecharge-scheme, (geraadpleegd op 17 januari 2018). 

28 Department for Transport, Thousands of green taxis to benefit from new chargepoints, 2019, 

https://www.gov.uk/government/news/thousands-of-green-taxis-to-benefit-from-new-chargepoints, (geraadpleegd 

op 11 februari 2019). 

29 Department for Transport, Government funded electric car chargepoints to be smart by July 2019, 2018, 

https://www.gov.uk/government/news/government-funded-electric-car-chargepoints-to-be-smart-by-july-2019, 

(geraadpleegd op 11 februari 2019). 

30 Office for Low Emission Vehicles, Creative new ways to charge electric vehicles: apply for funding, 2018, 

https://www.gov.uk/government/news/creative-new-ways-to-charge-electric-vehicles-apply-for-funding, 

(geraadpleegd op 20 februari 2019). 

31 Office for Low Emission Vehicles, Wireless electric vehicle charging for commercial users: feasibility studies, 2018, 

https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/competition/198/overview, (geraadpleegd op 20 februari 

2019). 

https://www.gov.uk/government/collections/government-grants-for-low-emission-vehicles
https://www.gov.uk/government/collections/government-grants-for-low-emission-vehicles#on-street-residential-chargepoint-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/government-grants-for-low-emission-vehicles#ultra-low-emission-taxi-infrastructure-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/government-grants-for-low-emission-vehicles#ultra-low-emission-taxi-infrastructure-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/faraday-battery-challenge-industrial-strategy-challenge-fund
https://www.gov.uk/government/publications/charging-infrastructure-investment-fund
https://www.gov.uk/government/collections/government-grants-for-low-emission-vehicles#electric-vehicle-homecharge-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/government-grants-for-low-emission-vehicles#electric-vehicle-homecharge-scheme
https://www.gov.uk/government/news/thousands-of-green-taxis-to-benefit-from-new-chargepoints
https://www.gov.uk/government/news/government-funded-electric-car-chargepoints-to-be-smart-by-july-2019
https://www.gov.uk/government/news/creative-new-ways-to-charge-electric-vehicles-apply-for-funding
https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/competition/198/overview
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Dit type subsidies worden vaak toegekend via inschrijfprocedures van Innovate UK, 

het innovatie agentschap van de Britse regering. Aan deze programma’s zijn meestal 

voorwaarden verbonden, zoals publiek-private samenwerking of de eis dat de 

hoofdinschrijver een Britse partij is. 

 

3.2.4 Toenemende vraag Britse markt 

De behoefte op de Britse markt aan schone voertuigen is er in toenemende mate. Zo 

hebben inmiddels 16 organisaties de Clean Van Commitment getekend, die in totaal 

een toezegging oplevert om 2.800 elektrische bestelbussen af te nemen tot en met 

2020 en nog eens 18.000 dieselbussen te vervangen tot en met 2028. Deelnemers 

geven nu aan dat het beperkte aanbod van voertuigen in het zware segment 

momenteel de grootste bottleneck is.32 

 

3.2.5 Bewustzijn en promotie  

Go Ultra Low & Energy Savings Trust 

Om de voordelen van elektrische voertuigen onder de aandacht te brengen, heeft de 

Britse overheid een aantal initiatieven gestart om de drempel te verlagen. Zo is Go 

Ultra Low een publiek-private samenwerking om het publiek voor te lichten over de 

kostenbesparing, milieuvoordelen en het plezier van het rijden in een elektrische 

auto. Go Ultra Low is opgericht in 2014 door de nationale overheid in samenwerking 

met autofabrikanten en brancheverenigingen. Ook in 2019 wordt de campagne 

doorgezet en verder uitgebreid.33  

Ook voor het MKB is er ondersteuning in de vorm van vlootscans via de Energy 

Savings Trust om bedrijven te helpen de overstap naar schoon vervoer te maken. 

Daarnaast organiseren deze organisaties interessante congressen en bijeenkomsten 

om het bewustzijn over EV te vergroten. Dit zijn uitstekende gelegenheden om als 

Nederlandse ondernemer met een interessant netwerk in contact te komen. 

Groene nummerborden 

Naast bestaande voorlichtingsinitiatieven, overweegt de Britse overheid om groene 

nummerborden in te voeren voor ultra low emission voertuigen. Dit wordt in 2019 

verder onderzocht en eventuele implementatie zou plaatsvinden binnen 2-3 jaar.34 

Lokale initiatieven 

Een grote rol wordt ook bij lokale overheden weggelegd om de zichtbaarheid van 

schone voertuigen te vergroten en de overstap voor burgers en bedrijven te 

vergemakkelijken. Om hier gehoor aan te geven, hebben 8 steden35 zich aangemeld 

als Go Ultra Low Cities. Deze steden worden ondersteund om op diverse manieren 

schoon vervoer te promoten. Londen zet binnen het Go Ultra Low City Scheme in om 

de Ultra Low Emission Vehicle hoofdstad van de wereld te worden, waar veel geld 

beschikbaar wordt gesteld voor de realisatie van autodeelhubs en 

(snel)laadinfrastructuur.36 

Milton Keynes heeft dit vormgeven door de oprichting van het Electric Vehicle 

Experience Centre, waar geïnteresseerden voorgelicht worden en proefritten in 

diverse elektrische auto’s kunnen maken. 

 
32 Electrive, UK: Mitie sign Clean Van Commitment to electrify fleet, 14 januari 2019, 

https://www.electrive.com/2019/01/14/uk-mitie-sign-clean-van-commitment-to-electrify-fleet/, (geraadpleegd op 

16 januari 2019). 

33 Road to Zero, p.14. 

34 Department for Transport, Green number plates for clean vehicles, 2018, 

https://www.gov.uk/government/news/green-number-plates-for-clean-vehicles, (geraadpleegd op 16 januari 

2019). 
35 Dit zijn: London, Milton Keynes, Oxford, Nottinghamshire and Derby, York, Dundee, North East Region en Bristol. 

36 London Councils. Go Ultra Low City Scheme, 2019, https://www.londoncouncils.gov.uk/our-key-

themes/transport/roads/gulcs, (geraadpleegd op 18 januari 2019). 

https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://www.globalactionplan.org.uk/clean-air/clean-van-commitment
https://www.goultralow.com/
https://www.goultralow.com/
https://www.energysavingtrust.org.uk/
https://www.energysavingtrust.org.uk/
https://www.goultralow.com/news/consumer/go-ultra-low-cities-winners-announced/
https://evexperiencecentre.co.uk/
https://evexperiencecentre.co.uk/
https://www.electrive.com/2019/01/14/uk-mitie-sign-clean-van-commitment-to-electrify-fleet/
https://www.gov.uk/government/news/green-number-plates-for-clean-vehicles
https://www.londoncouncils.gov.uk/our-key-themes/transport/roads/gulcs
https://www.londoncouncils.gov.uk/our-key-themes/transport/roads/gulcs


Kansenrapport Elektrisch Vervoer in het Verenigd Koninkrijk 

Pagina 17 van 35 

Private initiatieven 

Ook vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij zijn er diverse initiatieven. Een 

voorbeeld is Next Green Car die zich richten op het wegwijs maken in verschillende 

merken en modellen elektrische voertuigen. Op de website kunnen bezoekers zoeken 

en vergelijken naar beschikbare auto’s en bestelbussen en worden ze ondersteund 

met diverse rekentools. Daarnaast heeft Next Green Car ook Zap-map in het leven 

geroepen om alle laadpunten in het VK in beeld te brengen voor gebruikers. 

Draagvlak 

De publieke opinie in het VK is toenemend positief ten opzichte van elektrisch 

vervoer, waar 30% van de ondervraagden als volgende auto een elektrische auto 

overweegt. In grote steden ligt dit percentage hoger, in Londen is dit 40%.37 

3.3 Belangrijkste regionale verschillen 

Binnen de landen van het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-

Ierland) bestaan behoorlijke verschillen in ambitieniveau en situatie met betrekking 

tot Elektrisch Vervoer. Daarnaast wordt door lokale overheden nog aanvullend beleid 

gevoerd. Deze hebben invloed op de verwachte groei van EV en de kansen die zich 

op dit gebied openen. Hieronder vindt u een korte opsomming van de opvallendste 

verschillen. 

 

Schotland 

Schotland heeft ambitieuzere doelstellingen gesteld door te stellen dat vanaf 2032 

geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer verkocht mogen worden, ten opzichte 

van 2040 voor het gehele VK. De Schotse regering stelt rentevrije leningen 

beschikbaar voor de aanschaf van elektrische auto’s (tot £35.000) en motoren (tot 

£10.000). 

In Schotland wordt op dit moment dan ook een snellere groei van het aantal 

elektrische voertuigen gerealiseerd (67% groei in 2017 t.o.v. 24% groei in 

Engeland). Hierbij moet opgemerkt worden dat het percentage elektrische auto’s wel 

lager was dan het gemiddelde van het VK. In Schotland was in 2018 0,3% van het 

wagenpark elektrisch.38 

Daarnaast is het interessant om op te merken dat Schotland beschikt over een 

interoperabel netwerk van openbare laadpunten via het ChargePlace Scotland 

netwerk, in tegenstelling tot de rest van het VK. 

 

Wales 

Wales volgt de doelstellingen van het gehele VK, met een overkoepelende doelstelling 

om de publieke sector in 2030 CO2 neutraal te hebben. Hierin speelt schoon vervoer 

een grotere rol en bij alle overheidsgebouwen zijn of worden laadpunten gerealiseerd. 

De Welshe regering heeft daarnaast voor de periode 2018-2020 £2 miljoen 

gereserveerd om te investeren in een publiek toegankelijk laadnetwerk. 

Aanvullend zet Wales in op het aantrekken van industrie van opkomende 

technologieën, waaronder ook batterij- en communicatietechnologie voor de 

automotive sector vallen.39 

Noord-Ierland 

Voor Noord-Ierland is een belangrijk speerpunt om een laadinfrastructuur te hebben 

die interoperabel is met dat van Ierland. Het Department for Infrastructure leidt een 

consortium dat een openbaar laadnetwerk ontwikkelt. 

Grote steden 

Ook lokale overheden stellen aanvullende doelstellingen voor het stimuleren van 

elektrisch vervoer en het beperken van uitstoot en luchtvervuiling in de steden. 

 
37 Baringa, Is the UK ready for electric cars?, 2018, https://www.baringa.com/en/insights-news/points-of-view/uk-

ready-for-electric-cars/, (geraadpleegd op 17 januari 2019). 

38 Urban Foresight, Electric Nation 2018, 2018, p.4, https://urbanforesight.org/wp-content/uploads/2018/11/REP-

TS-ELECTRIC-NATION-2018.pdf, (geraadpleegd op 16 januari 2019). 

39 Road to Zero, p.107. 

https://www.nextgreencar.com/
https://www.zap-map.com/
https://chargeplacescotland.org/
https://www.baringa.com/en/insights-news/points-of-view/uk-ready-for-electric-cars/
https://www.baringa.com/en/insights-news/points-of-view/uk-ready-for-electric-cars/
https://urbanforesight.org/wp-content/uploads/2018/11/REP-TS-ELECTRIC-NATION-2018.pdf
https://urbanforesight.org/wp-content/uploads/2018/11/REP-TS-ELECTRIC-NATION-2018.pdf


Kansenrapport Elektrisch Vervoer in het Verenigd Koninkrijk 

Pagina 18 van 35 

Enkele voorbeelden hiervan zijn (niet uitputtend): 

• Londen stelt per 2019 een Ultra Low Emission Zone (ULEZ) in, waarbinnen 

schone voertuigen worden vrijgesteld van een heffing van £12,50 per dag 
om binnen de ULEZ te rijden. In 2021 wordt deze zone vervijfvoudigd in 

oppervlakte 

• Londen heeft in totaal £13 miljoen aan subsidies ontvangen om 

laadinfrastructuur en autodeelhubs te realiseren.40 
• Daarnaast werkt Londen aan The London Plan waarin 1 op de 5 

parkeerplekken voorzien moet worden van een laadpunt voor elektrische 

voertuigen.41 

• In Schotland neemt Glasgow deel aan een Europees programma Ruggedised 
(waar o.a. ook Rotterdam aan deelneemt). Hier realiseert de stad een smart 

street waar duurzame energieopwek, energieopslag, elektrische mobiliteit en 

slimme IT samen komen 42 

• Dundee (eveneens Schotland) is de stad met de grootste gemeentelijke vloot 
van elektrische voertuigen in het VK. Daarnaast heeft Dundee een grote 

elektrische taxivloot, en een drietal charging hubs gecreëerd. Hiermee heeft 

het in 2018 de titel van Europa’s meest visionaire stad gekregen van de 

Worldwide Electric Vehicle Association.43 

 

 
40 London Councils. Go Ultra Low City Scheme. 

41 Road to Zero, p.100. 

42 Urban Foresight, Electric Nation 2018, p.35. 

43 Urban Foresight, Electric Nation 2018, p.39. 

EV in het VK: de hoofdpunten 

 

> Momenteel is een 0,2% van het Britse wagenpark zero-emissie (61.000 

voertuigen) 

> Er zijn aanzienlijk meer plug-in hybrides (ong. 137.000), al is de 

aanschafsubsidie in najaar 2018 afgeschaft 

> Sterke groei wordt verwacht, naar 1 miljoen elektrische auto’s in 2022 

> Er is een netwerk van 19.000 openbaar toegankelijke laders dat verder 

groeit 

> De Britse overheid heeft in 2018 de Road to Zero strategie gelanceerd 

> Het beleid voorziet in aanschafsubsidies voor voertuigen en laadpunten, 

uitbreiding publiek laadnetwerk en stimulering van de Britse industrie 

om te toonaangevend in EV te worden.  

> In totaal worden er in de komende jaren honderden miljoenen ponden 

geïnvesteerd in de groei van het elektrisch wagenpark en de Britse EV-

sector 

> Diverse steden en Schotland hebben hun ambities m.b.t. zero-emissie 

vervoer scherper gesteld dan de nationale doelstellingen 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low-emission-zone
http://www.ruggedised.eu/
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4 EV-markt in het Verenigd Koninkrijk 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt een actief overheidsbeleid om duurzaam vervoer te 

stimuleren. Zoals benoemd, is de ambitie om de Britse EV-sector toonaangevend te 

maken in de wereld.  

 

In dit hoofdstuk maken we de balans op van de belangrijkste spelers en activiteiten 

in de EV-sector aan de hand van vier clusters in de EV-waardeketen: 

 

1. Nieuwbouw en ombouw voertuigen 

2. Aandrijftechnieken en componenten, batterijmanagement en  

informatiesystemen 

3. Financierings-, betaal-, mobiliteits- en overige diensten 

4. Laadinfrastructuur en smart grids 

 

Zoals te zien in Figuur 8 bestaat de EV-waardeketen uit twee relatief losstaande 

waardeketens: die van de vervoersmiddelen en van de laadinfrastructuur. Deze 

ketens komen samen op het gebied van onderzoek & consultancy, beleid en scholing. 

 
Figuur 8: Activiteiten in de EV-waardeketen ingedeeld in 4 hoofdclusters.44  

4.1 Nieuwbouw en ombouw voertuigen 

In het VK zijn fabrikanten actief in verschillende voertuigcategorieën, Tabel 3 toont 

een aantal actieve producenten in dit cluster. 

 

 

 

 

 

 

 
44 RVO.nl, Verzilvering verdienpotentieel Elektrisch Vervoer, 2017,  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/01/Rapport%20Verzilvering%20Verdienpotentieel%20EV%202017.pdf, 

(geraadpleegd op 2 januari 2019). 

 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/01/Rapport%20Verzilvering%20Verdienpotentieel%20EV%202017.pdf
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Voertuigcategorie Productie / 

assemblage (model) 

Hoofdkantoor/research 

Light electric vehicles - Zapp, Deliveroo 

Personenvoertuig Nissan (Leaf) 

LEVC (Electric Taxi) 

BMW (Mini E, vanaf 

2019) 

Uniti (Uniti One, gepland 

vanaf 2020) 

Aston Martin (RapidE, 

verwacht) 

Jaguar Land Rover 

Formula E (race) 

Ford 

Bussen Alexander Dennis (ism 

BYD) 

Wrightbus 

 

Vrachtvervoer 

(bestelbussen – trucks) 

Arrival 

Tevva 

Smith failliet 

 

Overig Dennis Eagle UK 

(eCollect, elektrische 

vuilniswagen, vanaf eind 

2019) 

 

Tabel 3: Overzicht van Britse producenten van voertuigen per type voertuig en type 

activiteit.45 

 

Highlights 

Enkele opvallende zaken: Hoewel de productie van personenvoertuigen al op grote 

schaal plaatsvindt - de productiecapaciteit van Nissan Leafs in Sunderland is 50.000 

per jaar46 – blijven andere voertuigcategorieën voorlopig een stuk kleinschaliger. Zo 

heeft Arrival tot nu toe negen proefvoertuigen geleverd aan de Royal Mail, al is hun 

productiefaciliteit naar verluidt toegerust op een veel grotere productie van – 

uiteindelijk -  50.000 voertuigen per jaar.47 

De eerste producent van elektrische trucks, Smith Electric Vehicles, is echter 

inmiddels weer failliet.  

 

In de markt voor elektrische bussen is Alexander Dennis een partnerschap 

aangegaan met het Chinese BYD. Zij hebben inmiddels volledige elektrische bussen 

geleverd aan London (36 stuks) en Guildford (9 stuks).48 

4.2 Aandrijftechnieken en componenten, batterijmanagement en  informatie-

systemen 

 

Ook op het gebied van aandrijftechniek en onderdelen voor elektrische voertuigen 

wordt in het VK geproduceerd. Deze zijn onderdeel van zowel de Britse als 

wereldwijde keten van voertuigproductie. 

 

Een aantal producenten inclusief de componenten die ze maken (niet uitputtend49) 

zijn: 

- AESC – batterijen voor de Nissan Leaf 

 
45 Gebaseerd op Road to Zero (p.68-70) en aanvullende research. 

46 Inside EVs, Nissan LEAF Production Starts At 3rd Assembly Plant In Sunderland, UK (Factory Video), 28 maart 

2013, https://insideevs.com/nissan-leaf-production-starts-at-3rd-assembly-plant-in-sunderland-uk-factory-video/, 

(geraadpleegd op 16 januari 2019). 

47 Engadget. Royal Mail is going greener with all-electric vans, 2017, https://www.engadget.com/2017/08/23/royal-

mail-arrival-electric-vans/, (geraadpleegd op 16 januari 2019). 

48 Electrive, BYD ADL delivers nine electric buses for Guildford, 8 januari 2019, 

https://www.electrive.com/2019/01/08/byd-adl-delivers-nine-electric-buses-for-guildford/, (geraadpleegd op 17 

januari 2019). 

49 Gebaseerd op Road to Zero (p. 68-70; 73-74). 

https://insideevs.com/nissan-leaf-production-starts-at-3rd-assembly-plant-in-sunderland-uk-factory-video/
https://www.engadget.com/2017/08/23/royal-mail-arrival-electric-vans/
https://www.engadget.com/2017/08/23/royal-mail-arrival-electric-vans/
https://www.electrive.com/2019/01/08/byd-adl-delivers-nine-electric-buses-for-guildford/
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- Alcraft Motor Company – elektrische en range-extended aandrijflijnen  

- Equipmake – elektrische aandrijflijnen voor sportauto’s en bussen 
- Cummins – aandrijflijn voor bussen en bestelbussen 

- McLaren – lichte materialen voor gebruik in auto’s 

- INEX – nanotechnologie en halfgeleiders  

- Yasa – elektromotoren 
- Entek – batterij separator (component in batterijen voor o.a. elektrische 

voertuigen) 

 

Highlights 

De industrie die techniek en componenten voor de productie van elektrische 

voertuigen maakt, groeien mee met de productie van elektrische modellen. Zo 

worden in het VK ook alle batterijen geproduceerd voor de Nissan Leafs die in de 

fabriek in Sunderland worden geassembleerd. De productiecapaciteit van de 

batterijen ligt op 60.000 stuks per jaar, afgestemd op de productiecapaciteit van 

50.000 Nissan Leafs per jaar.50 Met de verwachte groei van OEM-productie, neemt 

de vraag naar levering van componenten toe en daarmee de kansen voor de industrie 

om die in het VK zelf te produceren of vanuit het buitenland aan te leveren. 

Stimulering industrie 

Vanuit de Britse overheid lopen meerdere subsidieprogramma’s voor onderzoek en 

innovatie in de componenten van elektrische voertuigen om een leidende rol voor het 

VK te veroveren in de productie van elektrische voertuigen. Dit betreft de Faraday 

Battery Challenge, die jaarlijks meerdere projecten ondersteund, maar ook het 

Integrated Delivery Programme (IDP) dat subsidies verstrekt in verschillende stadia 

van R&D en haalbaarheidsstudies.  

Vaak is een eis aan dit soort projecten dat een consortium van meerdere organisaties 

inschrijft en de hoofdinschrijver een Brits bedrijf is. 

 

Dit soort subsidieprogramma’s zullen ook in de komende jaren een vervolg krijgen, 

zo wordt nu verder uitgewerkt hoe £78 miljoen aan innovatiesubsidies voor EV-

techniek verdeeld gaan worden.51 

 

4.3 Financierings-, betaal-, mobiliteits- en overige diensten 

 

Binnen dit cluster vallen verschillende diensten, waar bedrijven zich zowel volledig 

op EV-dienstverlening richten als algemenere diensten verlenen en dit uitbreiden 

naar elektrisch vervoer. Een kort overzicht volgt hieronder. 

Leasing 

De autolease- en autohuurmarkt in het Verenigd Koninkrijk heeft een waarde van 

£49 miljard per jaar.52 Veel leasemaatschappijen voegen inmiddels ook de 

mogelijkheid tot het leasen van elektrische modellen toe. Wel gelden in het VK 

dezelfde onzekerheden met betrekking tot het leasen van elektrische voertuigen als 

in Nederland, zoals de onduidelijkheid over de restwaarde en de snelheid waarmee 

modellen achterhaald raken.53 

 

Er zijn diverse leasebedrijven die zich specifiek profileren met aanbod van 

milieuvriendelijk auto’s, zoals Go Green Leasing en het partnerschap van Next Green 

Car met GKL leasing. 

 
50 Inside EVs, Nissan LEAF Production Starts At 3rd Assembly Plant In Sunderland, UK (Factory Video). 

51 Office for Low Emission Vehicles, Road to Zero Update November 2018 [e-mail nieuwsbrief]. 

52 FleetNews, Rental and leasing industry contributes £49bn per year to economy, 17 juli 2018, 

https://www.fleetnews.co.uk/news/fleet-industry-news/2018/07/17/rental-and-leasing-industry-contributes-49bn-

per-year-to-economy, (geraadpleegd op 20 februari 2019). 

53 Business Motoring, Electric Cars: EV leasing, finance and taxation, 2018, 

https://www.businessmotoring.co.uk/electric-cars-ev-leasing-finance-and-taxation/, (geraadpleegd op 17 januari 

2019). 

https://www.gov.uk/government/collections/faraday-battery-challenge-industrial-strategy-challenge-fund
https://www.gov.uk/government/collections/faraday-battery-challenge-industrial-strategy-challenge-fund
https://www.gov.uk/government/publications/integrated-delivery-programme-14-successful-bidders
https://www.fleetnews.co.uk/news/fleet-industry-news/2018/07/17/rental-and-leasing-industry-contributes-49bn-per-year-to-economy
https://www.fleetnews.co.uk/news/fleet-industry-news/2018/07/17/rental-and-leasing-industry-contributes-49bn-per-year-to-economy
https://www.businessmotoring.co.uk/electric-cars-ev-leasing-finance-and-taxation/
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Elektrische deelauto’s en Light Electric Vehicles 

Voor deelautobedrijven geldt hetzelfde als leasing: bestaande deelautobedrijven 

breiden uit naar elektrisch en duurzaam en nieuwe elektrische deelautobedrijven 

komen op de markt. De zogenaamde car clubs werken op vergelijkbare manier als 

deelautobedrijven in Nederland, met verschillende schaalgroottes waarbij sommige 

bedrijven in het gehele VK opereren en andere slechts in bepaalde steden. Zo 

opereert BlueCity elektrische deelauto’s vanaf luchthaven Gatwick en binnen Londen, 

Ecar opereert landelijk en inmiddels onderdeel van Europcar en ZipCar heeft naar 

eigen zeggen de grootste elektrische deelautovloot van het VK met 324 e-Golf die 

binnen Londen gebruikt kunnen worden. Andere car clubs zoals City Car Club hebben 

inmiddels elektrische auto’s toegevoegd aan hun wagenpark.54 

 

In 2019 wordt verwacht dat ook duizenden elektrische deelscooters hun weg naar 

Londen weten te vinden.55 Elektrische steps zijn momenteel officieel verboden in het 

VK op basis van wetgeving uit de 19e eeuw, maar dit wordt mogelijk op korte termijn 

herzien om moderne elektrische steps toe te laten op de openbare weg.56 

Mobility as a Service (MaaS) 

Ook in het VK is MaaS een actueel onderwerp. Deze Mobility as a Service-diensten 

zijn een platform dat het mogelijk maakt om verschillende mobiliteitsdiensten te 

plannen en te boeken. De verwachting is dat MaaS diensten hard gaan groeien en in 

toenemende mate zullen linken naar elektrische deelauto’s en e-bikes en e-scooters. 

Een aantal van de eerste en grootste platforms in de UK zijn Mobilleo en Whim 

(oorspronkelijk een Fins bedrijf).  

 

In opdracht van de Britse overheid is onderzoek gedaan naar de veranderingen en 

gevolgen die MaaS te weeg zal brengen in het VK.57 

Ondersteunende diensten 

Dienstverleners op het gebied van betaaldiensten en ondersteunende diensten 

komen ook in het VK op. Een goed voorbeeld is Route Monkey, dat een routeplanner 

aanbiedt voor logistieke planners en dit combineert met betaaldiensten voor het 

opladen van elektrische voertuigen. 

Data & consultancy 

Op het gebied van (markt)onderzoek en kennis is Bloomberg New Energy Finance 

een toonaangevende (Amerikaanse) partij met een vestiging in Londen. Daarnaast 

zijn er diverse consultancies met focus op low carbon vehicles. 

 

4.4 Laadinfrastructuur en smart grids 

De waardeketen van elektrische laadinfrastructuur kent een aantal grote Britse 

producenten en exploitanten. Belangrijke Britse context is dat het energienetwerk 

grotendeels 1-fase aansluitingen heeft in tegenstelling tot de 3-fase aansluitingen in 

Nederland. Dit zorgt ervoor dat de maximale laadsnelheid van thuis-, kantoor- en 

publieke laadpunten over het algemeen 7kW is ten opzichte van maximaal 11 kW of 

22 kW voor Nederlandse publieke laadpalen. 

 
54 Next Green Car, Car Clubs, 2019, https://www.nextgreencar.com/car-clubs/, (geraadpleegd op 17 januari 2019). 

55 Electrek, Govecs plans to put 6,000 retro electric scooters on the streets of London, 27 september 2018, 

https://electrek.co/2018/09/27/govecs-electric-scooters-london/, (geraadpleegd op 17 januari 2019). 

56 Daily Mail, Electric scooters could soon be allowed on Britain's streets as US firm gears up to launch a hire service 

in Bristol, Oxford and Cambridge, 8 december 2018, https://www.dailymail.co.uk/news/article-6474513/Electric-

scooters-soon-allowed-Britains-streets.html, (geraadpleegd op 20 februari 2019).  

57 Government Office for Science. Future of mobility: Mobility as a Service, 2018, 

https://www.gov.uk/government/publications/future-of-mobility-mobility-as-a-service, (geraadpleegd op 17 januari 

2019). 

http://www.routemonkey.com/
https://www.nextgreencar.com/car-clubs/
https://electrek.co/2018/09/27/govecs-electric-scooters-london/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6474513/Electric-scooters-soon-allowed-Britains-streets.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6474513/Electric-scooters-soon-allowed-Britains-streets.html
https://www.gov.uk/government/publications/future-of-mobility-mobility-as-a-service
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Aanbieders thuis- en zakelijke laadinfrastructuur 

Om in aanmerking te komen voor de plug-in grant schemes, is het van belang dat 

het laadpunt op de lijst goedgekeurde modellen van OLEV staat.58 Hiervoor is het 

eenvoudig om aan te melden, momenteel staan er al meerdere Nederlandse 

leveranciers van laadpunten op dit lijst. Ter illustratie, er stonden in januari 2019 

meer dan 400 modellen laadpunt van 50 fabrikanten op de lijst. 

De subsidiemaatregelen zijn een instrument om de markt te sturen. Zo is de vereiste 

in de maak dat alle laadpunten geschikt voor smart charging moeten zijn om in 

aanmerking te komen voor subsidie.59 Vanaf juli 2019 is deze vereiste van kracht. 

Aanbieders publieke laadinfrastructuur 

Voor (semi-)publieke laadnetwerken, zijn ongeveer 30 partijen actief in de Britse 

markt. Tabel 4 in de bijlage van dit rapport toont het overzicht van de actieve 

aanbieders (peildatum: januari 2019). 

Highlights 

Anders dan in Nederland is in het VK geen standaard voor interoperabiliteit 

afgesproken, dit betekent dat de gebruiker niet met één laadpas bij alle laadpalen 

terecht kan maar per netwerk over een laadpas of app moet beschikken. 

 

Per netwerk verschillen de abonnementsmodellen; veel netwerken bieden de keuze 

tussen een pay-as-you-go tarief en een maandelijks abonnement met daarbij lagere 

kosten per kWh of minuut. Regelmatig wordt er ook afgerekend per minuut in plaats 

van per kilowattuur zoals in Nederland gebruikelijk. 

 

Ook in het VK zie je grote internationale partijen in de markt voor laadinfrastructuur 

stappen. Zo heeft BP in 2018 Chargemaster en het bijbehorende POLAR-netwerk 

gekocht.60 Ook heeft Vattenfall aangekondigd zijn InCharge-netwerk naar het VK te 

brengen.61 

Voor snelladers geldt hetzelfde, zo bouwen Ionity en The EV Network 

(super)snellaadstations in de komende jaren.62 

Behoefte aan innovatieve laadoplossingen 

Hoewel de Britse markt voor publieke laadnetwerken drukbezet is, is er veel aandacht 

en ruimte voor innovaties in laadoplossingen. Dit wordt geïllustreerd door de 

subsidieprogramma’s om de haalbaarheid en toepassing van draadloze 

laadoplossingen en innovatieve laadoplossingen te onderzoeken.63 

 

Naast deze nationale subsidieprogramma’s die in 2018 zijn toegekend, hebben ook 

Go-Ultra Low Cities zoals Londen en Oxford ook proeven georganiseerd met 

verschillende oplossing. Zo organiseert Oxford een proef met pop-up laadpalen 

(schuiven omhoog uit de grond) van Urban Electric ter waarde van £600.000.64 

Londen heeft opdrachten ter waarde van £3,7 miljoen verstrekt voor proeven met 

laadpunten in lantaarnpalen aan meerdere partijen zoals Siemens, Ubitricity en 

Char.gy. 

 
58 Office for Low Emission Vehicles, Grant schemes for electric vehicle charging infrastructure. 

59 Office for Low Emission Vehicles, Changes to the Plug-in Car Grant. 

60 The Guardian, BP buys UK's biggest electric car charger network for £130m, 28 juni 2018, 

https://www.theguardian.com/business/2018/jun/28/bp-buys-uks-biggest-electric-car-charger-network-for-130m, 

(geraadpleegd op 4 maart 2019). 

61 Electrive. Vattenfall launches EV charging network in UK, 31 mei 2018, 

https://www.electrive.com/2018/05/31/vattenfall-launches-ev-charging-network-in-uk/, (geraadpleegd op 17 

januari 2019). 

62 Electrive, UK: Leclanché to supply batteries for ultra-fast chargers, 12 september 2018, 

https://www.electrive.com/2018/09/12/uk-leclanche-to-supply-batteries-for-ultra-fast-chargers/, (geraadpleegd op 

17 januari 2019). 

63 Office for Low Emission Vehicles, Creative new ways to charge electric vehicles. 

64 Electrive, UK: Pop-up charge point by Urban Electric, 15 mei 2018, https://www.electrive.com/2018/05/15/uk-

pop-up-charge-point-by-urban-electric/, (geraadpleegd op 4 februari 2019). 

https://www.gov.uk/government/collections/government-grants-for-low-emission-vehicles
https://www.theguardian.com/business/2018/jun/28/bp-buys-uks-biggest-electric-car-charger-network-for-130m
https://www.electrive.com/2018/05/31/vattenfall-launches-ev-charging-network-in-uk/
https://www.electrive.com/2018/09/12/uk-leclanche-to-supply-batteries-for-ultra-fast-chargers/
https://www.electrive.com/2018/05/15/uk-pop-up-charge-point-by-urban-electric/
https://www.electrive.com/2018/05/15/uk-pop-up-charge-point-by-urban-electric/
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Behoefte aan smart charging en V2X-technologie 

Naast innovatie in ruimtelijke zin, gaat er aandacht uit naar oplossingen die het 

elektriciteitsnet zoveel mogelijk ontzien door middel van smart charging, vehicle-to-

grid (V2G) en vehicle-to-building (V2B) technologie. In het algemeen is het Britse 

energienet ouder en zwaarder belast dan het Nederlandse energienet, waardoor dit 

soort oplossingen extra waarde hebben. Dit wordt versterkt door de opkomst van 

duurzame opwek met grotere pieken en dalen in opwek. Aangesloten elektrische 

auto’s kunnen pieken in energieverbruik en lokale opwek opvangen. Dit levert directe 

financiële besparingen op, doordat veel verbruikers te maken hebben met variabele 

energietarieven die hoger zijn op piektijden. 

Hiervoor is o.a. £30 miljoen toegekend aan 21 vehicle-to-grid projecten, die in totaal 

tot de installatie van zo’n 2.700 V2G-laders moeten leiden.65 

 

Smart charging wordt verder gestimuleerd door de eerder benoemde smart charging-

vereiste aan de subsidie voor thuis- en zakelijke laders. 

 

 

 

 

 

 
65 Road to Zero, p.76. 

De Britse EV-markt 

 

> De auto-industrie en productie van componenten is sterk 

vertegenwoordigd in het VK; de productie van de Nissan Leaf in 

Sunderland is een prominent voorbeeld  

> Daarnaast zijn er (opstartende) producenten van zware voertuigen en 

bussen actief 

> Rond ‘traditionele’ mobiliteitsdiensten zoals leasing is de Britse markt al 

sterk geconsolideerd.  

> Voor nieuwere MaaS-concepten en autodeelprogramma’s die zich 

profileren met elektrische voertuigen, zijn er kleine en grote partijen 

actief en is er nog geen duidelijke marktleider 

> Er zijn al veel partijen actief in laadinfra, maar er zijn nog een aantal 

duidelijke behoeften in deze sector 

> Kansen liggen er voor innovatieve laadinfra die goed in het straatbeeld 

in te passen is en voor groter gebruiksgemak door interoperabiliteit 

tussen aanbieders 

> Daarnaast hebben ideeën op het gebied van smart charging en V2G 

veel waarde door de grotere kwetsbaarheid van het Britse 

energienetwerk voor pieken in energievraag 
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5 Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven per EV-cluster 

Nederland heeft een volwassen en groeiende EV-sector die in alle vier de clusters van 

de waardeketen sterk vertegenwoordigd is. Het zwaartepunt ligt duidelijk in het 

cluster Laadinfrastructuur & Smart Charging. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen 

we u graag naar het Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer van 

RVO.nl. 

Hieronder ziet u per cluster een korte kenschets van sterke punten van Nederlandse 

EV-bedrijven en de belangrijkste kansen op basis van de hierboven omschreven 

Britse markt en context. 

5.1 Kansen per EV cluster 

5.1.1 Nieuwbouw en ombouw voertuigen 

Nederland heeft geen omvangrijke productie van (elektrische) personenauto’s, al 

staan er met o.a. het opstarten van productie bij Lightyear interessante 

ontwikkelingen voor de deur. De productie van elektrische (OV-)bussen door 

bedrijven als VDL en Ebusco groeit sterk, geholpen door Nederlandse en buitenlandse 

afzetmarkten. Ook worden de eerste stappen gezet in de productie van elektrische 

trucks door DAF en VDL.  

Daarnaast is de ombouwmarkt voor vracht- en personenvervoer vertegenwoordigd 

door bedrijven zoals Emoss en Tribus. Op het gebied van Light Electric Vehicles 

worden ook succesvolle elektrische modellen geproduceerd, zoals door Urban Arrow 

in de productie van e-cargo bikes. Daarnaast laat bezorgbedrijf Picnic zijn elektrische 

bezorgwagens specifiek ontwikkelen en bouwen, in eerste instantie geproduceerd in 

Frankrijk maar de volgende generatie is in ontwikkeling bij VDL. 

Belangrijkste kansen 

> Groeiende vraag naar elektrische voertuigen biedt een potentiele afzetmarkt 

voor innovatieve personenauto’s zoals Lightyear One 

> Toenemende elektrificatie van het Britse OV levert kansen voor elektrische 
bussen (nieuwbouw en ombouw) 

> De vraag naar (zwaardere) vrachtoplossingen, o.a. uitgesproken door de 

ondertekenaars aan Clean Van Commitment biedt kansen voor de levering 

van bestel- en vrachtwagen (nieuwbouw en ombouw) 
> Afzetmarkt voor e-cargo vergroot door de subsidie op de aanschaf van 

elektrische last mile solutions 

> Subsidieprogramma’s voor de productie van elektrische voertuigen in het VK 

biedt kansen voor joint ventures waar Nederlandse bedrijven in deelnemen 

5.1.2 Aandrijftechnieken en componenten, batterijmanagement en informatiesystemen 

Diverse Nederlandse bedrijven houden zich bezig met componenten die van belang 

zijn in de productie van elektrische voertuigen. Zo bouwt ProDrive Technology 

omvormers, Lithium Werks produceert batterijen (productie in China), Power 

Research Electronics vermogenstechnologie en elektromotoren en er zijn diverse 

producenten van range extenders (o.a. MTT, PEEC power). De chips van NXP zijn in 

brede zin veel toegepast in de automotive industrie  

Daarnaast wordt in Nederland waardevolle ervaring opgedaan met second-life 

gebruik van EV-batterijen in opslagtechnologie (bijv. Amsterdam Energy ArenA). 

Alfen is één van de Nederlandse bedrijven die de batterijen uit elektrische voertuigen 

een tweede leven geeft in opslag. 

Belangrijkste kansen 
> Aanleveren van componenten aan de groeiende OEM industrie in het VK 

> Omdat range-extended electric vehicles in het VK ook onder Ultra Low 

Emission vehicles vallen, is de productie van deze voertuigen in de vorm van 

bijvoorbeeld de London Taxi of diverse vrachtoplossingen groot. Dit is een 
kans voor range-extender technologie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/22/rapport-verzilvering-verdienpotentieel-ev-2017
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> Subsidieprogramma’s voor de productie van elektrische voertuigen in het VK 

biedt kansen voor joint ventures voor Nederlandse leveranciers van 
componenten in deelnemen 

> Daarnaast zijn er nog specifieke subsidies voor batterijontwikkeling in de 

vorm van de Faraday Challenge 

> Ervaring met hergebruik van batterijen uit elektrische auto’s kan van 
waarde zijn voor de Britse markt waar behoefte aan opslag zal zijn om het 

energienet te ontzien 

5.1.3 Financierings-, betaal-, mobiliteits en overige diensten 

In Nederland wordt veel ervaring opgedaan met elektrische mobiliteitsdiensten, door 

diverse deelautoconcepten, MaaS platforms en de elektrificatie van taxidiensten en 

nieuwe elektrische distributiediensten zoals Picnic. Autodeeldiensten werken aan de 

volgende stap om ook free-floating tussen verschillende steden actief te worden 

(vertrek uit stad A en laat auto achter in stad B). Voor succesvolle autodeeldiensten 

is uitbreiding in het VK wellicht ook mogelijk door te partneren met Britse 

investeerders. 

In de leasemarkt bieden zowel bestaande partijen als nieuwe, dedicated groene 

partijen elektrische auto’s aan ter lease (financial, operational en private). 

Belangrijkste kansen 

> De markt voor nieuwe mobiliteitsdiensten is ook in het VK nog niet volwassen 

en geconsolideerd, daarmee is er nog ruimte voor nieuwkomers op het gebied 
van deelauto’s, MaaS- en stadslogistiekconcepten.  

> Ook is er een kans voor de ‘export’ van Nederlandse concepten met behulp 

van franchising of Britse investering 

> Voor partijen die in (stads)distributie stappen, is er nog forse subsidie op 
de aanschaf van zware voertuigen van max. £35.000 voor de eerste 200 

voertuigen, naast de reguliere aanschafsubsidies voor elektrische voertuigen 

> In Nederland opgedane praktijkervaring (business case, operationeel, 

technisch) van bijvoorbeeld taxi’s, vervoerders en deelautoaanbieders 
is ook van waarde in het VK 

> Mogelijkheid tot profileren van elektrische mobiliteitsdiensten door 

middel van aangekondigde ‘groene’ kentekens, inspelend op (groeiend) 

positieve publieke opinie ten opzichte van EV 
> Gerelateerd aan het gebrek aan interoperabiliteit tussen laadinfra 

aanbieders, zijn er grote kansen voor gebruiksvriendelijke betaaldiensten 

voor gebruik en opladen van elektrische auto’s waarbij de gebruiker ‘verlost’ 

wordt van meerdere passen en apps om het laden te starten 
> In Nederland wordt gewerkt aan ‘free-floating’ autodelen, ook tussen 

verschillende steden. Wanneer dit gerealiseerd is, is de kennis voor realisatie 

en bijbehorende infrastructuur waardevol voor het VK 

5.1.4 Laadinfrastructuur en smart grids 

Door de leidende rol van Nederland in de aanleg van (publieke) laadinfrastructuur, 

heeft het Nederlands bedrijfsleven een goede uitgangspositie. Zowel 

toonaangevende CPO’s (NewMotion, EVBox, Allego), snellaadexploitanten (FastNed, 

Allego) als producenten van hardware (EVBox, GreenFlux, Heliox) en innovatieve 

laadoplossingen (Streetplug, Ecotap). Ook is er ervaring met smart charging 

(Lomboxnet, LastmileSolutions, Greenflux) opgedaan, waarbij ook bi-directioneel 

laden (vehicle-to-grid) wordt toegepast. 

Belangrijkste kansen 

> Diverse lokale overheden gaan in 2019 en de komende jaren concessies voor 
publieke laadinfra aanbesteden 

> De specifieke aandacht voor smart charging en vehicle-to-grid 

technologie biedt kansen voor Nederlandse leveranciers, exploitanten en 

IT-infrastructuur. Ook liggen er kansen voor kennisdeling en advieswerk   
> De grotere waarde van flexibiliteit op de Britse energiemarkt maakt de 

business case voor Nederlandse smart charging producten interessant. Het 

dempen of verschuiven van pieken in energievraag verdient zich terug door 

variabele energietarieven, die in het VK veel vaker voorkomen en 
piekmomenten beprijzen, ook voor kleinverbruikers 
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> De toenemende Britse vraag naar en productie van bussen en zware 

voertuigen betekent ook behoefte aan bijpassende laadoplossingen die 
door Nederlandse bedrijven geleverd kunnen worden 

> Gerelateerd aan het gebrek aan interoperabiliteit tussen laadinfra 

aanbieders, is er ruimte voor het Nederlandse model van interoperabiliteit en 

bijbehorende standaarden 
> De Britse aandacht - in subsidies – voor innovatieve alternatieven voor 

de reguliere laadpaal in het straatbeeld biedt een springplank voor 

creatieve oplossingen 

 

5.2 Hoe blijft u op de hoogte? 

 

Zoals eerder vermeld in dit rapport, zijn overheidssubsidies in het VK een belangrijke 

aanjager van ontwikkeling in de EV-sector. Deze programma’s lopen veelal via 

Innovate UK en UK Research & Innovation, en worden vaak aangekondigd door o.a. 

nieuwsberichten van OLEV die ook in diverse nieuwskanalen worden overgenomen. 

Daarnaast zijn overheden een belangrijke opdrachtgever voor de aanschaf van 

elektrische voertuigen en opzetten van laadinfrastructuur.  

Het opbouwen van een netwerk in zowel de publieke als private (EV-)sector, kan o.a. 

door het bezoeken van toonaangevende EV-evenementen. Waar vaak interessante 

Britse partijen spreken en ruimte in het programma is om elkaar te ontmoeten. 

 

In hoofdstuk 7 vindt u een overzicht van belangrijke organisaties en tenderportalen, 

hoofdstuk 8 geeft een overzicht van aankomende en terugkerende evenementen. 

“Het VK is 6x groter dan Nederland, dus als je er zaken wil doen, oriënteer je 

dan bij voorkeur ook via de Nederlandse ambassade. Zij kennen het land, de 

mogelijkheden en hebben goede contacten met het Britse bedrijfsleven. Diverse 

leden hebben zich zo enorm veel tijd bespaard en zijn er inmiddels erg 

succesvol.” 

 

Michel van Lindert – Vereniging DOET, de branchevereniging op het gebied van 

elektrisch vervoer in Nederland, d.d. 4 februari 2019 

https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://www.ukri.org/
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6 Brexit: impact voor Nederlandse bedrijven 

In zijn algemeenheid zal Brexit leiden tot nieuwe onzekerheden en risico’s voor 

Nederlandse bedrijven die zaken doen met het VK. Op het moment van schrijven is 

ook het risico op een ‘no-deal’ niet uit te sluiten. Mocht het VK op 29 maart 2019 uit 

de EU vertrekken zonder terugtredingsakkoord en transitieperiode, dan zullen er 

ernstige verstoringen ontstaan in de onderlinge handelsstromen. Maar ook bij een 

zogenaamde zachte Brexit veranderen er dingen. De handel met het VK zal niet meer 

hetzelfde zijn als met EU-lidstaten, omdat het VK een derde land wordt. Dit zal zich 

onder andere uiten in douaneformaliteiten. Transport tussen het Verenigd Koninkrijk 

en de EU wordt dus lastiger. Daarbij kunt u denken aan meer procedures en 

wachttijden, wat invloed kan hebben op just-in-time-delivery en bederfelijke waar.  

 

Voor de specifieke EV-markt verwachten wij dat de impact minder groot zal zijn. Het 

is een relatief nieuwe en flexibele markt die goed kan inspringen op veranderingen 

en nieuwe regelgeving. De roep naar kennis, expertise en goede producten vanuit 

het VK zal blijven bestaan. De handelsrelatie tussen Nederland en het VK bestaan al 

eeuwen en hoewel er dingen zullen veranderen voor het Nederlands bedrijfsleven, 

zal de goede relatie zeker blijven bestaan. De Koning omschreef het tijdens het 

Staatsbezoek afgelopen oktober als volgt: “However high the waves may rise, the 

United Kingdom will remain an important partner. For the European Union. And for 

us as your North Sea neighbour. So Brexit does not mean farewell.” 

 

Ondanks dat er nog veel onzeker is kunnen bedrijven zich wel degelijk voorbereiden 

op Brexit. De ambassade Londen is vanaf het begin aan betrokken geweest bij het 

opstellen van www.brexitloket.nl en de Brexit Impact Scan. Wij adviseren alle 

bedrijven deze scan in te vullen, zelfs als zij het idee worden niet direct door Brexit 

geraakt te worden. Bedrijven kunnen ook gebruik maken van de Brexit vouchers om 

zich voor te bereiden. Meer informatie hierover staat op de website van het 

Brexitloket. Ook op de website www.getreadyforbrexit.eu is veel praktische 

informatie te vinden. 

http://www.brexitloket.nl/
http://www.getreadyforbrexit.eu/
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7 Belangrijke websites  

Hieronder volgt een overzicht van de websites van belangrijke brancheverenigingen 

en organisaties, rapporten, tenders en contracten, evenals een totaal overzicht van 

de genoemde projecten.   

7.1 Branche Organisaties  

Advanced Propulsion Centre UK – Joint venture tussen Britse overheid en de 

automotive industry die investeren in R&D. Drie keer per jaar is er £30 miljoen 

beschikbaar voor onderzoek naar low-carbon aandrijving 

 

BEAMA – Branchevereniging voor fabrikanten van elektrotechnische infrastructuur 

 

CENEX – Centre of Excellence die functioneert als not-for-profit consultancy gericht 

op projecten en marktontwikkeling in low carbon vehicles en de bijbehorende energie 

infrastructuur  

 

Electric Vehicle Energy Taskforce – Werkgroep gevormd door Transport Systems 

Catapult, Low Carbon Vehicle partnership en OLEV gericht op o.a. de rol voor smart 

charging en user engagement in het energiesysteem 

 

Electric Vehicle Association Scotland – Schotse belangenvereniging voor elektrisch 

rijders 

 

Energy Savings Trust – Onafhankelijke organisatie gericht op energiebesparing van 

consumenten en bedrijven 

 

Go Ultra Low – Samenwerkingsorganisatie tussen overheid (OLEV) en industrie 

Low Carbon Vehicle partnership (LCVp) – Publiek-private samenwerking van bijna 

200 partijen tussen overheid en diverse organisaties met als doel de transitie naar 

schoon vervoer te versnellen. Een goede bron van informatie (onderzoek, rapporten), 

zoals de Low Emission Bus Guide 

 

Next Green car – Consumentengids voor economische en milieuvriendelijke auto’s 

 

Renewable Energy Association – Handelsorganisatie voor producenten van duurzame 

energie 

 

Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) – Belangenvereniging 

autofabrikanten  

 

Transport Systems Catapult – Door de overheid ondersteund netwerk van 

technologie en innovatiecentra. Zij zijn veel bezig met connected & autonomous 

vehicles en datagebruik 

 

Transport for London (TfL) – Openbaar vervoer in Londen met belangrijke rol in de 

elektrificatie van bussen 

 

Transport Scotland – Nationale transport agentschap voor Schotland met o.a. 

verduurzaming van transport en openbaar vervoer in portefeuille 

 

UK Electric Vehicle Supply Equipment – Belangenvereniging toeleveranciers 

elekrische voertuigen 

 

Zap-Map – Website met focus op laadnetwerken en elektrisch auto’s (van Next Green 

Car) 

https://www.apcuk.co.uk/
http://www.beama.org.uk/
https://www.cenex.co.uk/
https://www.lowcvp.org.uk/evet.htm
https://www.eva.scot/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
https://www.goultralow.com/
https://www.lowcvp.org.uk/
http://www.nextgreencar.com/
https://www.r-e-a.net/
https://www.smmt.co.uk/
https://ts.catapult.org.uk/
https://tfl.gov.uk/
https://www.transport.gov.scot/
http://ukevse.org.uk/
https://www.zap-map.com/
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7.2 Publieke (overheids) organisaties  

 

Department for Transport  

www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport/about  

  

Office for Low Emission Vehicles (OLEV) 

https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-low-emission-vehicles  
 

Infrastructure UK 

www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-uk/about  

 
Transport for London 

www.tfl.gov.uk/info-for/suppliers-and-contractors/  

 

Transport for Greater Manchester 
https://www.tfgm.com/procurement/doing-business-with-tfgm  

 

Innovate UK 

https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk 
 

UK Research and Innovation 

https://www.ukri.org/ 

7.3 Tenderportals 

Om op de hoogte te blijven van (publieke) aanbestedingen, zijn er diverse portalen 

waar deze gepubliceerd worden. Hieronder volgt een overzicht van een aantal 

relevante portalen. Waar mogelijk is de link opgenomen die direct op de zoekterm 

‘electric vehicle’ sorteert. 

 

U kunt bij de meeste portals ook zelf op sleutelwoorden zoeken, zoals ‘electric vehicle’ 

of ‘charger’.  

 

Indien het portaal gebruikt maakt van de Europese standaard CPV-codes, kunt u ook 

zoeken op de volgende codes: 

34144900 - Electric vehicles 

31158000 – Chargers – dit gaat over allerlei typen chargers, niet enkel voor 

elektrische voertuigen 

 

Portal Toelichting 

Contracts Finder Publieke contracten Engeland 

Competefor Registratie benodigd om te zoeken op tenders en 

contracten 

Crown Commercial Service Regelt groepsinkopen voor publieke sector 

eTendersNI Publieke contracten Noord-Ierland 

Innovate UK Innovatiesubsidies 

Official Journal of the 

European Union 

Voor hele EU en European Economic Area. Verfijnen 

op land (UK) en zoekwoorden “electric vehicles” 

Public Contracts Scotland Publieke contracten Schotland 

Public Tenders.net Tenders voor UK en EU. Voeg UK of United Kingdom 

toe aan zoektermen 

Tenders Direct Commercieel portaal met overzicht publieke tenders 

UK Research and Innovation 

(UKRI) 

Samenwerking tussen Innovate UK en verschillende 

research councils. 

 

 

 

http://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport/about
https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-low-emission-vehicles
http://www.gov.uk/government/organisations/infrastructure-uk/about
http://www.tfl.gov.uk/info-for/suppliers-and-contractors/
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://www.ukri.org/
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Search
http://www.competefor.com/
https://ccs-agreements.cabinetoffice.gov.uk/procurement-pipeline
https://etendersni.gov.uk/epps/quickSearchAction.do?searchSelect=1&selectedItem=quickSearchAction.do%3FsearchSelect%3D1
https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/competition/search?keywords=electric+vehicles&innovationAreaId=
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBS.do
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBS.do
https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/search_mainpage.aspx
http://www.publictenders.net/
https://www.tendersdirect.co.uk/search/new/search_results.aspx?id=E107&cat=744
https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/
https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/
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7.4 Nieuws- en socialmediakanalen 

 

Websites/nieuwsbrieven 

Electrive.com – niet exclusief gericht op de Britse markt, maar compleet op het 

gebied van Brits industrie- en overheids-nieuws op het gebied van EV -  Inschrijven 

voor de dagelijkse nieuwsbrief kan op de homepage 

 

LowCVP nieuwsbrief - Inschrijven kan op de website 

 

Nieuwsbrief Nederlandse ambassade over EV en Connected Autonomous Vehicles 

(CAV) - Inschrijven kan door een mail te sturen naar matthijs.houet@minbuza.nl 

 

OLEV stakeholder update -  Inschrijven via deze link 

 

Social media 

@nextgreencar   

@FullyChargedDan  

@bobbyllew  

@colinmckerrache  

@OLEVgovuk  

@SMMT  

@AldersgateGrp  

 

Youtube 

Fully Charged – Brits Youtube-kanaal met focus op Elektrische Voertuigen. Veel 

previews en reviews van elektrische modellen en andere EV-ontwikkelingen, o.a. op 

gebied van (snel)laden. 

 

https://www.electrive.com/
https://www.lowcvp.org.uk/news/newsletter-signup.htm
mailto:matthijs.houet@minbuza.nl
https://www.gov.uk/government/email-signup/new?email_signup%5Bfeed%5D=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Forganisations%2Foffice-for-low-emission-vehicles.atom
https://twitter.com/nextgreencar
https://twitter.com/FullyChargedDan
https://twitter.com/bobbyllew
https://twitter.com/colinmckerrache
https://twitter.com/OLEVgovuk
https://twitter.com/SMMT
https://twitter.com/AldersgateGrp
https://www.youtube.com/user/fullychargedshow
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8 Interessante evenementen  

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste beurzen en congressen die op 

korte termijn plaats vinden en betrekking hebben op de ontwikkelingen in de sector. 

Om de kansen voor de Nederlandse sector nader in kaart te brengen zullen 

vertegenwoordigers van de Ambassade, RVO.nl en NBSO aanwezig zijn bij een 

gedeelte van deze activiteiten. Indien u zelf geïnteresseerd bent in deelname, 

verzoeken wij u dit bij ons aan te geven zodat we de mogelijkheden tot (collectieve) 

deelname nader kunnen onderzoeken.  

2019 

 

28 maart: Battery Tech Expo 

Telford 

http://www.batterytechexpo.co.uk/ 

 

2-3 april: Everything EV (voorheen: EV infrastructure summit) 

London 

https://ev.solarenergyevents.com/ 

 

4 april: SMMT Connected 2019 

London 

https://www.smmt.co.uk/events/connected/  

 

7-9 juni: Fully Charged Live 

Silverstone 

http://www.fullychargedshow.co.uk/ 

 

26-27 juni: Oxford EV Summit 2019 

Oxford 

https://www.oxfordevsummit.org/ 

 

4-5 september: CENEX Low Carbon Vehicle Event 2019 

Milbrook, Bedfordshire 

https://www.cenex-lcv.co.uk/ 

 

21-22 oktober: The Future of Energy EMEA Summit 

London 

https://about.bnef.com/future-energy-summit/london-agenda/ 

 

Terugkerende evenementen 

 

• Het Low Carbon Vehicle Partnership organiseert regelmatig evenementen, 

open zowel als enkel voor leden van het partnership. De events worden 

aangekondigd op https://www.lowcvp.org.uk/events.htm.  

 
• De Renewable Energy Association organiseert in haar Electric Vehicles Group 

regelmatig evenementen, echter over het algemeen alleen voor leden. De 

events worden aangekondigd op https://www.r-e-a.net/events/electric-

vehicles.  

 
• Het Low Carbon Vehicle Event van CENEX is een belangrijk jaarlijks 

terugkerend evenement. De editie van 2019 vindt plaats in september (zie 

bovenstaande kalender). 

 

• In 2018 is voor het eerst de Zero Emission Vehicles Summit georganiseerd, 
aansluitend op het CENEX LCV event. Het is nog niet duidelijk of dit 

evenement ook in 2019 terugkeert. 

http://www.batterytechexpo.co.uk/
https://ev.solarenergyevents.com/
https://www.smmt.co.uk/events/connected/
http://www.fullychargedshow.co.uk/
https://www.oxfordevsummit.org/
https://www.cenex-lcv.co.uk/
https://about.bnef.com/future-energy-summit/london-agenda/
https://www.lowcvp.org.uk/events.htm
https://www.r-e-a.net/events/electric-vehicles
https://www.r-e-a.net/events/electric-vehicles
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9 Bijlage: totaaloverzicht Britse laadnetwerken 

 

Netwerk Bijzonderheden 

Grote aanbieders 

Polar Publiek netwerk van ChargeMaster 

Charge your car  

GeniePoint  

Source London Londen  

E-car Noord-Ierland 

InstaVolt  

Engenie  

Ecotricity Langs snelwegen 

Pod Point  

Tesla Alleen voor Tesla’s 

ESB Alleen snellaadstations. Londen 

Shell Recharge Alleen snellaadstations. Bij Shell tankstations. 

Zero Carbon World Gratis aangeboden aan horeca gelegenheden 

ESB ecars In Ierland 

Chargeplace Scotland Schotland 

Kleine aanbieders 

Zap-home Peer-to-peer 

Zap-work Peer-to-peer 

Plugged-in Midlands Midlands 

GMEV Greater Manchester 

Source West Bristol, Bath, Somerset, Gloucestershire 

Alfa power Noord Engeland 

ChargerNet Zuid Dorset 

Recharge Liverpool 

Energise Zuid-oost Engeland 

EV Driver  

LiFe Noord-west Engeland 

NewMotion Nederlandse aanbieder 

Electric Blue Gespecialiseerd in taxi’s 

Char.gy Laadpunten in lantaarnpalen 

Tabel 4: Overzicht laadnetwerken in het VK.66 

Positie Britse bedrijven laadinfrastructuur 

In het Navigant leaderboard waarin de wereldwijd toonaangevende laadinfra 

bedrijven gepositioneerd. Hierin komen twee Britse bedrijven voor: Chargemaster en 

 
66 Zap-Map, Public Charging Networks, 2019, https://www.zap-map.com/charge-points/public-charging-point-

networks/ (geraadpleegd op 17 januari 2019). 

https://www.zap-map.com/charge-points/public-charging-point-networks/
https://www.zap-map.com/charge-points/public-charging-point-networks/
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POD Point. Zij liggen in deze ranking  achter op een aantal grote Nederlandse partijen 

zoals EVBox en NewMotion, die zowel in Nederland als internationaal actief en 

toonaangevend zijn. Zie Figuur 9 voor de positionering van bedrijven op het 

leaderboard. 

 

 
 

Figuur 9: Overzicht van wereldwijde leiders in opladen elektrische voertuigen. POD 

Point en Chargemaster zijn Britse bedrijven. EVBox, NewMotion en Allego zijn 

Nederlandse bedrijven.67 

 
67 EVBox (2018), EVBox awarded top position in Navigant Research Leaderboard, 2018, http://news.evbox.com/en-

WW/170219-evbox-awarded-top-position-in-navigant-research-leaderboard (geraadpleegd op 17 januari 2019) 

http://news.evbox.com/en-WW/170219-evbox-awarded-top-position-in-navigant-research-leaderboard
http://news.evbox.com/en-WW/170219-evbox-awarded-top-position-in-navigant-research-leaderboard
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