
KLIC registratie 

De kabel moet aangemeld zijn bij het kadaster 
• Artikel 6 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) 
• Uitzondering: ‘… kabels of leidingen die een verbinding vormen 

tussen een net dat naar zijn aard voor aansluiting van huishoudens 
wordt opengesteld, en één onroerende zaak …’.  

• Consequentie niet aanmelden: aannemer niet aansprakelijk voor 
eventuele graafschade? 
– Advies: mantelbuis en dichtbij andere kabels 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0023775/geldigheidsdatum_13-04-2015


Aansprakelijkheid en risico (1) 

• Kern: verschil tussen eigenaar en bezitter 
– Eigenaar: gemeente, tenzij opstal (niet contractueel) 
– Bezitter: verkeersopvatting en uiterlijke kenmerken 

• Ogenschijnlijke bezitter blijft aansprakelijk 
• Gevolgen aansprakelijkheid afwentelen? 

– Contractueel: particulier juridisch beschermd 
– Verzekerbaarheid (WA of opstalverzekering) vereist 

juridisch eigendom (opstal/erfpacht) 



Aansprakelijkheid en risico (2) 
• Risico’s: (ongewenste) afwijkingen van gestelde doelen 
• Beheersmaatregelen: preventief, gevolgbeperkend, correctief 

– Afweging: kosten maatregel tegenover reductie risico 
• Volledig uitsluiten risico niet mogelijk: restrisico aanvaardbaar? 

– Kans gemeentelijk financieel risico zeer klein:  10-4/jr (?) 
– Effect/gevolgen overkomelijk: € 20.000,- (?) 

• Vergelijk kans x effect (risico) met kosten notaris of inhuren 
adviseur om risico nader te specificeren 
– Risico analyses lantaarnpalen, etc 
– Lijst oorzaken en beheersmaatregelen (vandalisme, etc) 

• Stelling: beperking gevolgen aansprakelijkheid modelcontract is 
voldoende 

 



De bewoner en de VPA 



De bewoner / EV-eigenaar 

• Wil de beschikking hebben over een laadpunt 
dicht in de buurt 
 

• Wil zekerheid hebben over de beschikbaarheid 
 

• Wil laden tegen zo laag mogelijk kosten 
 

• Wil een betrouwbare installatie 



• Bij onvoldoende uitrol publieke laadpalen 
• Geen zicht op laadpaal in de buurt 
• Meer in eigen hand 
• Mogelijk dichter in de buurt 
• Koppeling met zon-PV 
• Alternatief voor kabel over de straat 
• Financieel voordeel 

Wanneer heeft een VPA meerwaarde? 



Financieel 

• Investering: +/- € 2.000 – 2.500 
• Servicecontract: enkele euro’s per maand 
• Laden: tegen regulier tarief +/- € 0,22 

 
• Inkomsten door gastgebruik 

26-01-09 



Voorbeeld 

• 0,20 KWH/KM 
• Bij 15.000 = 3.000 kwh 

 
• Tarief (GreenFlux-card 

bij laadpaal EV-Net) € 
0,53 per transactie en € 
0,32 per kwh ex BTW 
 

• € 0,22 per kwh 
LET OP: ELKE SITUATIE IS 
ANDERS 

26-01-09 



Voorbeeld 
• 0,20 KWH/KM 
• Bij 15.000 = 3.000 kwh 

 

• 150 transacties 
• = € 80 + €1.280 = €960 
• = €1.260 inclusief BTW 

 

• € 660 inclusief BTW 
• Inkomsten 

gastgebruik: € 50? 
LET OP: ELKE SITUATIE IS ANDERS 

 
 

 
26-01-09 

 



Koppeling met beleidsuitgangspunten 

• Eigenaar betaalt  -  Laadpunt moet publiek toegankelijk 
zijn   
 

• Geen verkeersbesluit/bord – minder zekerheid voor de 
eigenaar 
 

• Interessante vraagstukken die nu in de praktijk getest 
worden 
 

• Voorbeeld “Plan B ‘s-Hertogenbosch” 
 

• Reactie EV-rijders 

 



Vragen en discussie 



Waar staat u als gemeente? 

Ideefase 
   - Aanvraag bewoner 
 
 
Interne afstemming 
   - Pilot of beleid 
   - Betrekken bestuurder 
   - Condities 
 
Afstemming bewoner 
   - Concept contract 
 
 
Realisatie 
   - Tekenen contract 
   - Verkeersbesluit (?) 
   - Installatie 

Geen         Concessiemodel        Vergunningenmodel        Overig 
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