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Agenda
1. Even voorstellen
2. Aanleiding - groei van elektrisch vervoer

3. Stappenplan - voor gebruiksvriendelijke en veilige 
laadoplossingen in de VvE

4. Brandveiligheid - aandachtspunten voor veilige 
plaatsing van laadinfrastructuur

5. Ondersteuning - aandacht voor de mogelijkheden 
om advies op maat en subsidie te ontvangen

6. Vooruitblik - informatie over de aankomende 
wetgeving 'Notificatieregeling oplaadpunten VvE's



1. Even voorstellen
• VVE Laadloket is een initiatief van EVConsult en GoodPoint. Specialisten in 

elektrisch vervoer en laadinfra.

• VvE Laadloket is aanpak om VvE’s optimaal te ondersteunen in opstellen laadplan.

• Technisch, financieel, praktisch > maar essentieel is draagvlak binnen de VvE.

https://www.evconsult.nl/
https://gdpoint.nl/


2. Aanleiding
1. Elektrisch rijden aantrekkelijker

• Een EV kan met een volle accu 250-500 kilometer rijden

• Financieel steeds aantrekkelijker

• Groeiend netwerk van laadinfrastructuur

2. Toename elektrisch rijden

• Toenemend aantal elektrische auto’s op de markt

• Dit jaar: 1 op de 4 nieuwe auto’s elektrisch

• 2030: Alle nieuwe personenauto’s 100% elektrisch

• 2030: 1,9 miljoen elektrische auto’s in gebruik in NL

3. Kansen voor de VVE

• Comfortabel en goedkoper opladen dan laden op straat

• Publiek laden en snelladen geen alternatief voor e-rijders

• Koppelingen mogelijk met verduurzaming energievraag VvE

• Voorbereiden op de toekomst waar nog veel meer VvE-leden 

elektrisch gaan rijden!

Figuur 1 – Totaal geladen kWh, per jaar – publieke laadinfrastructuur



Vragen?



Beschikbaar op http://www.vveladen.nl

3. Stappenplan voor laden binnen VvE



Fase I: Voorbereiding elektrisch laden

Doelen:
• Samenstelling van een team om met laadinfrastructuur aan 

de slag te gaan;
• Start betrekken leden en toetsen draagvlak;
• Situatieschets van parkeergelegenheid & model realisatie 

laadinfrastructuur

3. Stappenplan voor laden binnen VvE



Fase II: Uitwerking en besluitvorming

In deze fase worden een aantal keuzes gemaakt ten aanzien van de techniek, de 
benodigde uitbreiding van de aansluiting en de toepassing van slim laden.

Normaal laadpunt
• Wisselstroom
• Elke elektrische auto kan laden
• Vermogen tot 22 kW 
• Lagere belasting op 

netaansluiting
• Indien auto minstens paar uur 

geparkeerd staat
• Optimalisatie mbv slim laden
• Lagere kosten

Snellaadpunten
• Gelijkstroom
• Niet elke elektrische auto kan laden 
• Vermogen van > 40 kW
• Hoge belasting op netaansluiting
• Indien auto in korte tijd (<30min) 

opgeladen moet worden
• Gedeelde plekken moeten 

beschikbaar zijn
• Hogere kosten

3. Stappenplan voor laden binnen VvE



Fase II: Uitwerking en besluitvorming
Doel: Goedkeuring VVE
Resultaat: goedgekeurd plan van aanpak voor laadpunten

Situatie Kosten MR 2006 en eerder MR 2017

1. Gemeenschappelijke 
laadpunten

VvE Gekwalificeerde meerderheid Gekwalificeerde meerderheid

2. Individueel laadpunt op 
gemeenschappelijk gedeelte

Eigenaar Besluit 50%+1 
+ nadere voorwaarden

Besluit 50%+1
+ nadere voorwaarden

3. Individueel laadpunt op privé 
gedeelte

Eigenaar Besluit 50%+1 Notificatieplicht

Fase III: Van plan tot realisatie
Doel: een leverancier voor laadpunten vinden
Resultaat: aan de slag!

Offerte beoordelen op:
• Toekomstbestendige oplossing (slim laden + uitbreiding)
• Open software
• Service en onderhoud (en prijs hiervoor)
• Gekwalificeerde en gecertificeerde installateur
• En natuurlijk: prijs van installatie

3. Stappenplan voor laden binnen VvE
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4. (Brand)veilig plaatsen van laadinfrastructuur

Is een elektrische auto brandgevaarlijk? 
De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico’s van elektrische 

auto’s in parkeergarages. Uit de studies komt naar voren dat de aanwezigheid of het laden 

van elektrische auto’s in een parkeergarage de kans op brand niet vergroot en: ‘elektrische 

auto’s net zo veilig zijn als conventionele auto’s’ (CEDelft, 2020)

Wel vindt het blussen van elektrische auto op een 

andere manier plaats en zijn er een aantal 

maatregelen te nemen om het risico op brand te 

verkleinen (volgende slide).



4. (Brand)veilig plaatsen van laadinfrastructuur

Wat kunt u doen
Brandweer Nederland adviseert een aantal algemene maatregelen die de brandveiligheidsrisico’s 

bij de plaatsing van laadinfrastructuur beperken, waaronder: 

• Geef op een strategische plaats aan waar zich laadpunten bevinden. 

• Zorg voor een heldere communicatie over veilig gebruik. 

• Zorg voor centrale afschakeling van de laadvoorzieningen. 
• Zorg voor deskundige aanleg, beheer en onderhoud. 

• Installeer uitsluitend Mode 3-laadpunten. Voorkom dat elektrische voertuigen laden via een 

gewoon stopcontact. 

Aanvullende informatie is te verkrijgen via http://www.vveladen.nl/ en onderzoek CE Delft.

http://www.vveladen.nl/
https://ce.nl/publicaties/veiligheid-en-elektrische-personenautos-actualisatie-factsheet-2020/
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5. Ondersteuning ontwikkeling laadplan

Adviestraject laadpunten in de VvE – Nu subsidie beschikbaar!

• VVE Laadloket ontzorgt VvE’s bij het realiseren van een laadplan

• Betrekken van leden, advies over techniek en ontwikkeling 

laadsysteem en hulp bij het offertetraject

• Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) sinds 6 

oktober beschikbaar: vergoeding tot 75% kosten adviestraject! 

https://vvelaadloket.nl/subsidie-oplaadpuntenadvies-vve/




6. Vooruitblik – notificatieregeling laden bij de VvE
• Een of meerdere appartementseigenaars kunnen zonder toestemming van de vergadering 

van eigenaars een oplaadpunt plaatsen op een privé-parkeervak en/of op een 

gemeenschappelijke parkeergelegenheid;

• Een notificatie (kennisgeving) aan het VvE-bestuur volstaat, indien de 

appartementseigenaar voldoet aan de voorwaarden. Basisvoorwaarde is het voor eigen 

rekening en risico aanleggen van het oplaadpunt;

• De overige voorwaarden, zoals regels omtrent veilige plaatsing van het oplaadpunt en het 
herverdelen van kosten, worden nader vastgelegd in een nog uit te werken AMvB. 

Situatie Kosten MR < 2006 MR 2017 Voorstel*

1. Gemeenschappelijke 
laadpunten

VvE Gekwalificeerde 
meerderheid

Gekwalificeerde 
meerderheid

2. Individueel laadpunt op 
gemeenschappelijk 
gedeelte

Eigenaar Besluit 50%+1 
+ nadere voorwaarden

Besluit 50%+1
+ nadere voorwaarden

Notificatieplicht

3. Individueel laadpunt op 
privé gedeelte

Eigenaar Besluit 50%+1 Notificatieplicht Notificatieplicht



Dank voor de aandacht

Bezoek ons op www.vvelaadloket.nl 

info@vvelaadloket.nl

+31 (0) 85 210 2605

https://vvelaadloket.nl/
mailto:info@vvelaadloket.nl
tel:+31852102605

