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Programma 

• Welkom 
• Het project en landelijke ontwikkelingen 
• Inventarisatie van “de beren” 
• Ervaringen van de gemeenten ‘s-Hertogenbosch, 

Katwijk en Venlo 
• Pauze 
• Aansprakelijkheid en KLIC registratie 
• VPA en de bewoner 
• Vragen en discussie 
• Afsluitende vraag 



Project: Verlengde Private 
Aansluitingen 



De aanleiding 







Doel van het project 

• Kennis en ervaring opdoen 
 

• Openstaande vraagstukken aanpakken 
 

• Handreikingen om processen en procedures te 
versnellen 
 

• VPA’s in de deelnemende gemeenten 
 

• Delen van de kennis en ervaring 



Wat is een VPA? 

• Laadpunt in eigendom 
van een bewoner of 
bedrijf 
 

• Geplaatst in de 
openbare ruimte 
 

• Aangesloten op de 
eigen elektrische 
installatie 

kWh
012345.6

 





De deelnemers 



Landelijke ontwikkelingen 



Rijksambitie: 
 

200.000 elektrische 
voertuigen in 2020 



• Hybride van 7% naar 
22% 

• Full electric blijft 4% 
 

• EV’s zakken in prijs, 
actieradius wordt groter 
 

• Verwachting: groei in 
full electric 
 

• Noodzaak voor laden 
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Conclusie  

• VPA is een kansrijke niche-oplossing 
 

• Geen vervanging van publieke laadpunten 
 

• Praktisch en organisatorisch mogelijk 
 

• Enkele “grijze” gebieden / aandachtspunten 

 



Beren op de weg! 

  



Vragen rond het Verlengd Privaat Aansluitpunt 
Vragen van gemeenten tav het VPA 

Toegankelijkheid 
-Parkeren zonder laden 
-Beschikbaarheid 
-Woning voorrang 
-Handhaafbaarheid 
-Websites laadpunten 
 

Aansprakelijkheid 
Risico gemeente 
ondanks overeenkomst 

Principebesluit 
-Parkeerdruk  
-Nabijheid laadpunten 
-Afstand tot woning 
-Concessie laadpunten 
-Koppeling zonnepanelen 

Aanvraag: verzoek 
VPA bereikt gemeente 

Parkeerbeleid 
-Verkeersbesluit 
-Wegmarkering 
-Parkeerbord 
-Reservering 
      - Ev. 19:00-7:00 
 

Levering 
-Elektriciteitswet 

-E-leverancier 
-Netbeheerder 

-Belasting: BTW, EB 
-Eigen/ander voertuig 
-Tariefstelling 

Installatie 
-Laadpaal 

-Vormgeving 
-Enkel/dubbel 

-Opstal 
-KLIC registratie 
-Verzekeringen 
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Verhuizing 

Interne organisatie 
-Pilot of beleid 
-Interne procesgang 

Beheer 
-Bij aanwezigheid 
-Bij afwezigheid 
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