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1.

Wanneer moet u
een laadpaal plaatsen?

Laadpaal bij wet verplicht.
Een onderdeel van de plannen van de Nederlandse overheid om
een emissievrije toekomst te realiseren, is het verplichten van
oplaadpunten voor elektrische auto’s bij commerciële gebouwen
vanaf februari 2020.
Toch is er nog veel onduidelijk over de verplichting om een laadpaal of de
voorzieningen hiervoor te voorzien. Om het wat makkelijker te maken hebben
we een stroomschema opgesteld waarin u als gebouweigenaar, huurder
of opdrachtgever van een nieuw te bouwen gebouw, eenvoudig kunt zien of
en zo ja, wat u minimaal wanneer moet voorzien.

2

FIGUUR 1

MINIMALE HOEVEELHEID LAADPALEN
U BENT...
OPDRACHTGEVER
voor een
niet-residentieel gebouw?

EIGENAAR 
van een niet-residentieel gebouw,
met parkeerplaatsen in of aan het gebouw

HUURDER
van een gebouw

Gaat u
ingrijpend renoveren? *

Meer dan 10 parkeerplekken?

JA
NEE

Heeft u meer
dan 20 parkeerplekken?

NEE

De regels zijn niet
op u van toepassing

JA

NEE

JA

Vanaf februari 2020 dient u te hebben:
• minimaal 1 laadpaal
• voorbereiding voor een laadpaal bij 1 op de 5 parkeerplekken

* ‘Ingrijpend renoveren’ betekent:

Vanaf 1 januari 2025 dient u te hebben:
• minimaal 1 laadpaal
• voorbereiding voor een laadpaal bij 1 op de 5 parkeerplekken

Dit is alleen van toepassing in de volgende 2 gevallen:

•

Dat de totale kosten van de renovatie met betrekking
tot de gebouwschil of de technische bouwsystemen
hoger zijn dan 25 % van de waarde van het gebouw
(excl. de grond), of;

•

Dat meer dan 25 % van de oppervlakte van de
gebouwschil een renovatie ondergaat.
De eigenaren van de gebouwen die hieronder vallen
dienen vanaf februari 2020 één laadpaal of meer te
installeren, en moeten minimaal 1 op 5 parkeerplekken
met elektrische leidingen uitrusten.

1. Het parkeerterrein bevindt zich binnen het gebouw.
Voor renovaties van gebouwen geldt dit enkel als het
parkeerterrein of de elektrische infrastructuur ook
gerenoveerd wordt.
2. Het parkeerterrein ligt tegen het gebouw.
Voor renovaties van gebouwen geldt dit enkel als het
parkeerterrein of de elektrische infrastructuur ook
gerenoveerd wordt

LAADVOORZIENINGEN EN DE INFRASTRUCTUUR
WWW.LEGRAND.NL

WHITE PAPER

3

2

Waar rekening mee te houden bij het plaatsen
van laadpalen?

1. Wat voor laadpaal wilt u plaatsen?
Één laadpaal kan bestaan uit 1 of 2 oplaadpunten. Het is noodzakelijk om te weten
of u een enkel of een dubbel laadpunt wenst. Het voordeel van een dubbel laadpunt is dat
hier 2 auto's tegelijk kunnen opladen, terwijl er toch maar 1 kabel gelegd hoeft te worden.
De laadpaal zelf regelt welke auto het meest of snelst geladen wordt. De keuze voor
2 oplaadpunten heeft nauwelijks invloed op de elektrische infrastructuur van uw bedrijf.
Ons advies is dan ook om altijd te kiezen voor een laadpaal met 2 oplaadpunten.

2. Kiest u voor een private of publieke laadpaal?
OPERATED
READY

Private Laadpaal

OPERATED
& REGISTERED
Private en
Publieke laadpaal

TOEGANG MET RFID
BASIC ENERGIE MONITORING
ANTI-VANDALISME
LOADBALANCING
(stroomafgifte wordt gemaximaliseerd in functie van het totaal verbruik)
24/7 SERVICE OP AFSTAND

-

FACTUREREN VAN LAADSTROOM AAN DE GEBRUIKER

-

DYNAMISCHE LOADBALANCING
(het stroomverbruik tussen het gebouw en de auto’s wordt geregeld)

-

MID GECERTIFICEERDE ENERGIE METER OP AFSTAND UITLEESBAAR

-

LAADPAAL ZICHTBAAR VOOR HET GROTE PUBLIEK

-

3. Hoeveel laadpunten wilt u nu en in de nabije toekomst?
Dit is belangrijk om te weten. Dit bepaalt of uw meterkast uitgebreid,
aangepast of in het slechtste geval compleet vervangen moet worden.
FIGUUR 1 (pag. 3)
In figuur 1 kunt u terugvinden hoeveel
laadpalen u minimaal wettelijk moet
plaatsen.
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FIGUUR 2 (pag. 6)
geeft een indicatie voor de geschiktheid
van de elektrotechnische installatie.
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FIGUUR 2

GESCHIKTHEID VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Hoeveel laadpalen wilt u
gaan plaatsen?
Is er een reserve 3-fase eindgroep
aanwezig van minimaal 32A

1 laadpaal met
1 of 2 oplaadpunten

2 of meer
dubbele laadpunten

Hoe aansluiten1

Zijn de benodigde
reserve 32A eindgroepen
aanwezig? 2

NEE

PARALLEL
SERIE

Is er fysieke ruimte aanwezig in de
verdeler om uit te kunnen breiden?

JA
NEE

Is de benodigde
eindgroep aanwezig? 3

NEE

JA

JA

Is er voldoende
vermogen
beschikbaar?
NEE

JA

Uitbreiding
wordt moeilijker.
Laat u adviseren
over Loadbalancing 4

Er kan waarschijnlijk
redelijk eenvoudig
een uitbreiding gemaakt
worden op uw verdeler

De verdeler is
waarschijnlijk geschikt
om de laadpaal
te voeden

Neem contact op met uw installateur voor advies
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1. HOE AANSLUITEN? 1

U kunt kiezen om de laadpaal aan te sluiten met separate voedingskabels (parallel)
of met een doorgeluste voedingskabel (serie). De voor- en nadelen staan hieronder opgesomt:

Separate voedingskabel
per laadpaal

Doorgeluste voedingskabel
per laadpaal

(Parallel)

(Serie)

VOORDELEN

NADELEN

VOORDELEN

NADELEN

Dunnere kabels nodig

Meer kabels nodig

Slechts
1 beveiliging nodig

Beveiliging voor een
hogere stroom nodig

Bij storing valt slechts
1 laadpaal uit

Meer ruimte en
beveiligingen nodig in
de verdeler

1 Voedingskabel nodig

Dikkere
voedingskabels nodig

-

Statische en
dynamische
loadbalancing4
mogelijk

Bij storing in de
verdeler vallen alle
laadpalen uit.

Statische
loadbalancing 4 is
mogelijk

Wat is loadbalancing?
Statische/Dynamische loadbalancing, zie pagina 7-8.

*

2. ZIJN DE BENODIGDE RESERVE 32A EINDGROEPEN AANWEZIG? 2

Per te plaatsen laadpaal dient er een 3-fase 32A eindgroep aanwezig te zijn. Qua ruimte dient u rekening te
houden met een breedte van 4 modules à 17,5mm.
(*32A is minimaal nodig om elk laadpunt in de laadpaal 11kW te kunnen laten leveren, de maximale laadcapaciteit van het overgrote deel van
elektrische auto’s.)

3. IS DE BENODIGDE EINDGROEP AANWEZIG? 3
Advies voor de te plaatsen beveiliging bij een serie aansluiting

Aantal dubbele laadpalen

Te plaatsen beveiliging

1 = 2 laadpunten

3F+N B32A

2 = 4 laadpunten

3F+N B63A

3 = 6 laadpunten

3F+N B63A

4 = 8 laadpunten

3F+N 80A

5 = 10 laadpunten

3F+N 100A

6 = 12 laadpunten en meer

Neem contact op met Legrand voor maatwerk advies
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4. WAT IS LOADBALANCING? 4
Statische loadbalancing:

De laadpalen verdelen de beschikbare stroom over de aan de laadpaal
gekoppelde auto’s. De stroom wordt verdeeld op basis van hoe vol of leeg
de gekoppelde auto’s zijn en hoeveel auto’s er aan een serie van laadpalen
gekoppeld is. De technologie zit in de laadpaal.

66kW (100A)
22kW (32A)

11kW (16A)

22kW (32A)

22kW (32A)

22kW (32A)

Master

Slave

Slave

Smart
charging

Smart
charging

Smart
charging

Smart
charging

Controller

Controller

Controller

Controller

11kW (16A)

22kW (32A)

3,7kW (5A)

18,3kW (27A)

11kW (16A)

Iedere laadpaal beschikt over een individuele loadbalancing. Het laadvermogen is afhankelijk van het maximaal laadvermogen, de vraag van de
auto en het beschikbare vermogen verdeeld wover alle laadpunten.
Ieder laadpunt kan een maximaal vermogen leveren van 22kW.
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11kW (16A)

Dynamische loadbalancing:

Hiermee wordt de stroomafgifte gemaximaliseerd. De loadbalancer meet wat de benodigde afname van
het gebouw en de installatie is en past hier de maximaal te gebruiken laadstroom op aan.
Er wordt een device geplaatst in of nabij de verdeler om deze loadbalancing te kunnen realiseren.
Daarnaast is ook iedere laadpaal uitgerust met een statische loadbalancing, wat een optimaal resultaat
geeft qua beschikbaar laadvermogen.

66kW (100A)
DYNAMIC LOAD
MANAGEMENT

22kW (32A)

Loadbalancer

22kW (32A)

22kW (32A)

Master

Slave

Slave

Smart
charging

Smart
charging

Smart
charging

Controller

Controller

Controller

(OA)

Het gebouw heeft
een normaal verbruik,
waardoor er voor de
laadpalen 100A
beschikbaar is.

22kW (32A)

3,7kW (5A)

EV neemt het volledig
beschikbare vermogen
of max. 22kW (32A)

18,3kW (27A)

11kW (16A)

11kW (16A)

Vermogensverdeling op vraag van de EV

55kW (80A)
DYNAMIC LOAD
MANAGEMENT

18kW (26A)

Loadbalancer

18kW (26A)

18kW (26A)

Master

Slave

Slave

Smart
charging

Smart
charging

Smart
charging

Controller

Controller

Controller

(20A)

Het gebouw heeft
een verhoogd verbruik
van 20A, waardoor er
voor de laadpalen
in plaats van 100A nog
80A beschikbaar is.

18kW (26A)

0kW (0A)

18kW (26A)

EV neemt het volledig beschikbaar
vermogen af, rekeninghoudend met
het verhoogd gebruik van het gebouw
max. 18kW (26A)

0kW (0A)

3,7kW (5A)

Vermogensverdeling op vraag van de EV
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Waarom kunt u het beste een abonnement
afsluiten bij het gebruik van laadpalen?

Registratie-abonnementen*
Door het afsluiten van een abonnement maakt u van uw laadpaal een “slim”
of anders verwoord, een “geconnecteerd” laadpunt.
Uw laadpaal wordt gekoppeld aan een CPO-platform (Charge Point Operator) waardoor
deze constant gemonitord wordt en ook eventueel “openbaar beschikbaar” kan worden gemaakt,
waardoor u naast de fiscale aftrek ook een terugverdienmodel kunt bouwen
op de gefactureerde kWh’s.
Afhankelijk van het type registratie-abonnement worden de volgende diensten aangeboden:
•
•
•
•
•
•
•
•

U bepaalt wie er kan laden met geautoriseerde laadpassen
U ontvangt een vergoeding voor iedere geladen kWh
Maandelijkse verrekening en een verbruiksoverzicht van uw transacties
Real time inzicht van alle laadtransacties en verbruik via uw eigen account
24/7 bereikbaar
U kunt altijd 24/7 rekenen op onze service op afstand
Software altijd up to date
Uw laadstation wordt gevonden via diverse apps en navigatiesystemen

Onderhoudsabonnement*
Een preventief jaarlijks onderhoud garandeert u een lang en zorgeloos gebruik
van uw laadpunt. Het onderhoudsabonnement houdt in dat de laadunit technisch wordt
gecontroleerd, per punt wordt getest en dat deze intern en extern wordt schoongemaakt.
Eventuele kleine gebreken worden na overleg ter plekke gerepareerd.

Garantie Plus contract*
Verleng uw garantie tot 5 jaar en u kunt zorgeloos laden doordat u geen additionele kosten heeft
in deze periode. Het omvat :
•
•
•
•
•

Het verhelpen van alle storingen en klachten van uw oplaadpunt.
Gratis vervangen van onderdelen.
Alle arbeids- en voorrijkosten.
Klachten en storingen zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen.
Gratis gebruik van onze helpdesk.

* Deze informatie heeft betrekking op Ecotap abonnementen en software. Dit kan per merk afwijken.
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De Ecotapp App* die u up-to-date houdt
Met de app kunt u eenvoudig zoeken naar (beschikbare) laadstations, laadsessies starten en
stoppen en de historie van transacties bekijken.
FUNCTIONALITEITEN :
• Eenvoudig zoeken naar laadstations: u kunt zoeken op locatie, bijv. postcode, plaatsof straatnaam, zoek naar laadstations op een specifieke plaats. Zoekt u laadpalen bij u
in de buurt? Dan zoekt u eenvoudig op uw huidige locatie en ziet u alle laadpalen in de buurt.
Het is ook mogelijk om op de kaart naar laadpalen te zoeken.
• Zicht op afgeronde transacties. Via de applicatie kunt u eenvoudig informatie over
transacties raadplegen. Informatie zoals locatie, duur laadsessie, opgeladen energie,
transactiekosten etc.
• Start transacties met een laadstation. Waarom met een pas rondlopen als u altijd uw
telefoon bij u hebt? Met de applicatie kunt u gemakkelijk transacties starten en beëindigen.
U kunt op elk moment de status van uw laadsessie controleren. Is uw auto volledig
opgeladen? U ontvangt dan (indien gewenst) een melding.

* Deze informatie heeft betrekking op Ecotap abonnementen en software,
dit kan per merk afwijken.
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VOLG ONS OP
www.facebook.com/legrandnl
www.linkedin.com/company/legrand-nederland-bv

Legrand Nederland B.V.
Van Salmstraat 76
5281 RS Boxtel
+31 411 653 111
www.legrand.nl
info@legrand.nl
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