
Klaar voor de start, 
laden maar! 5 vragen 
om de overstap naar 
elektrische voertuigen 
te stimuleren
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*Bron: Global EV Outlook 2022 - The International Energy Agency (IEA)

De overstap naar elektrisch rijden (EV) komt nu echt op stoom. 
In 2021 is de verkoop van elektrische voertuigen wereldwijd 
verdubbeld tot een nieuw record van 6,6 miljoen en inmiddels 
bestaat bijna 10% van het wereldwijde wagenpark uit EV's.*

Regelgeving is de sleutel tot deze verandering. De Europese 
Unie heeft gestemd om de verkoop van nieuwe voertuigen met 
een verbrandingsmotor (ICE) tegen 2035 te verbieden. Dat 
betekent dat u nu nog iets meer dan 10 jaar de tijd heeft om 
elektrische voertuigen in uw wagenpark op te nemen. 

De vraag is dus niet óf u gaat elektrificeren, maar wanneer. Maar 
maakt u zich geen zorgen, wij hebben de oplossing. Hier zijn vijf 
vragen die u zichzelf moet stellen op weg naar elektrificatie.

De weg naar 
elektrificatie begint hier

Tijdlijn van CO2-emissieregelgeving in Europa

Hamburg: Beperkte 
toegang voor 
vrachtwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen die 
niet voldoen aan de Euro 
6-emissienorm.

2018

Amsterdam: 
Vrachtwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen 
moeten emissievrij zijn

2025

Londen:  
Alle voertuigen moeten 
emissievrij zijn

2040

2020
Londen:  
Beperkte toegang voor 
vrachtwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen in 
lage-emissiezones

2030
Amsterdam:  
Alle voertuigen 
moeten emissievrij zijn

2050
Hamburg: 
Klimaatneutraal

Parijs:  
CO₂-neutraal
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Elektrificatie van het wagenpark is een complex proces dat tijd en 
zorgvuldige planning vergt. Als u nog niet klaar bent om over te 
schakelen op EV's, kunt u nog veel doen om het gebruik van uw ICE-
voertuigen te verbeteren. 

Een goed telematicasysteem kan u helpen om de koolstofuitstoot van 
uw wagenpark te verminderen. Software voor routeoptimalisatie houdt 
bijvoorbeeld rekening met factoren als afstand en verkeerspatronen 
om de ideale route te bepalen. Het eindresultaat? Minder tijd op de 
weg, minder brandstofverbruik en een lagere uitstoot.

U kunt telematica ook gebruiken om bestuurders directe 
feedback en voorspellend rijadvies te geven om hen te helpen een 
verantwoorde rijstijl aan te nemen. Dat helpt hen om de brandstof- en 
onderhoudskosten te verlagen en veiliger en groener te rijden.

Wat is de eerste stap 
die ik kan nemen om 
mijn wagenpark te 
decarboniseren?

1

Misschien bent u al klaar 
om over te stappen zonder 
het te weten

Wilt u elektrische voertuigen 
toevoegen aan uw wagenpark? Een EV-
haalbaarheidsonderzoek zal u helpen. 

Ons Fleet Electrification-rapport 
onderzoekt uw wagenpark en benoemt 
welke voertuigen kunnen worden vervangen 
door een elektrisch voertuig.

U ziet ook hoeveel brandstof en CO2 u 
bespaart.



Bron: Interne berekeningen van Webfleet gebaseerd op 100 km rijden/maand en gebruikskosten van € 
0,46/kWh voor laden op straat, € 0,30/kWh voor thuisladen en € 2/L voor diesel

4

Houd uw bedrijfsdoelstellingen in gedachten en neem de volgende 
voordelen op:

Financiële
Elektrische voertuigen brengen aanzienlijke besparingen met zich 
mee in de dagelijkse bedrijfskosten zoals onderhoud en energie. 
Bereken uw totale eigendomskosten en laat zien hoeveel u kunt 
besparen in vergelijking met uw ICE-wagenpark. Houd rekening met 
rijafstanden, brandstofverbruik, onderhoudskosten, oplaadkosten, 
voertuigbelastingen en verzekeringen. Vergeet eventuele financiële 
prikkels van de overheid niet.

Overig
Bereken uw CO2-besparingen en toon aan hoe de overstap naar 
elektrische voertuigen u zal helpen om te voldoen aan de regelgeving 
inzake CO2-emissies. Let ook op de voordelen met betrekking tot 
veiligheid, bedrijfsreputatie, employer branding en het voldoen aan de 
verwachtingen van de klant.

Wat moet ik opnemen in 
mijn businesscase om de 
ondersteuning te krijgen 
die ik nodig heb?

2

Benieuwd hoeveel u kunt besparen met EV's?

Hier zijn de geschatte kostenbesparingen wanneer u EV's gebruikt in plaats van dieselvoertuigen:

kostenbesparingen 
bij gebruik van 
laden op straat

17%
kostenbesparing 
bij gebruik van 
thuisladen

46%
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Laadinfrastructuur is een belangrijke factor voor een elektrisch 
wagenpark. Als u weet waar en wanneer u kunt laden, hoeft u 
zich minder zorgen te maken over actieradius aanpakken en dat 
bestuurders van elektrische voertuigen genoeg stroom hebben voor 
hun ritten. 

Privéladen
U kunt privélaadstations installeren voor uw bestuurders, of ze 
nu thuis of op het werk zijn. Er zijn veel financiële prikkels om uw 
initiële investering te compenseren. Onderzoek wat er in uw regio 
beschikbaar is.

Openbaar laden
Publieke laadpunten kunnen beperkt zijn. Het goede nieuws? 
Ze nemen aanzienlijk toe. De International Energy Agency heeft 
aangetoond dat het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen in 2021 met bijna 40% is toegenomen.

Wat zijn mijn 
oplaadmogelijkheden?3

Onze tips om openbare 
laadpunten te vinden en te 
gebruiken

• Gebruik de Webfleet-kaart om 
500.000+ publieke laadpunten 
wereldwijd te bekijken, met details zoals 
beschikbaarheid en stekkertype.

• Zoek een bedrijf dat toegang geeft tot 
laadstations van verschillende aanbieders.

• Overweeg een EV-roamingplan om 
toegang tot laadpunten in verschillende 
regio's of landen te garanderen.
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Steden in heel Europa voeren 
lage- en nulemissiezones 
in om de luchtvervuiling en 
verkeersopstoppingen te verminderen. 
Niet-conforme voertuigen die deze 
zones binnenrijden, moeten mogelijk 
een toeslag of zelfs een boete betalen. 
Opdrachten met routes langs verboden 
zones moeten worden toegewezen aan 
EV's. 

Met een fleet management-oplossing 
kunt u op uw navigatiekaart met 
behulp van geofencing zones met 
beperkte emissies identificeren 
voor ICE-voertuigen die niet aan 
de emissienormen voldoen. U kunt 
dan de voertuigbewegingen volgen 
en waarschuwingen krijgen als een 
voertuig een verboden zone binnenrijdt. 
Als een niet-conforme ICE consequent 
deze zones binnenrijdt, kan dit erop 
wijzen dat u deze moet vervangen door 
een elektrisch voertuig.

Als ik een gemengd 
wagenpark heb met 
zowel ICE-voertuigen als 
elektrische voertuigen, 
wat is dan de beste 
manier om routes te 
plannen?

4

Lage-emissiezones en 
emissievrije zones 

Er zijn meer dan 250 lage-emissiezones 
(LEZ) in de Europese Unie.

250+

Ongeveer 50 steden in de wereld 
hebben plannen om emissievrije zones 
(ZEZ) in te voeren of hebben deze al.

50
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Webfleet biedt u alles wat u nodig heeft om uw hele 
wagenpark te controleren en te organiseren, met ICE-, hybride 
en elektrische voertuigen op dezelfde interface. Ook bieden 
we functionaliteit waarmee u het gebruik van uw EV's kunt 
optimaliseren. U bent in staat om:

• Uw gehele wagenpark in één weergave te beheren
• OptiDrive te gebruiken om de rijstijl van uw team naar EV's te 

verbeteren
• Realtime oplaadinformatie te bekijken
• Uw taken op basis van het EV-batterijniveau en het resterende 

rijbereik te plannen
• Batterijwaarschuwingen te ontvangen en snel te reageren
• Op de kaart het energieverbruik van uw wagenpark te 

identificeren
• EV-laadpunten in meer dan 50 landen op de Webfleet-kaart 

te vinden

Hoe kan 
Webfleet mij 
helpen?5

WEBFLEET FLEET MANAGEMENT VOOR EV'S
Dit is wat u nodig heeft om toegang te krijgen tot onze EV-functies:

WEBFLEET Trackingsystemen PRO 8475 
Driver Terminal

Mobiele app 
Work App

Krijg toegang tot 
al uw belangrijke 

voertuiggegevens op één 
plek.

LINK 245: plug & play zelf-
geïnstalleerde tracking.

LINK 740: een 
geavanceerde optie voor 

vaste installatie.

Een robuuste en 
veelzijdige tablet die uw 
personeel en bedrijf met 

elkaar verbindt.

Help bestuurders om EV-
laadpunten te vinden en 
hun dagelijkse taken uit 

te voeren.



Contact opnemen:
+31 20 808 07 58 
webfleet.com

Ontdek wat 
Webfleet fleet 
management 
voor EV's 
voor u kan 
betekenen:


