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Samenvatting

Elektrisch rijden in Nederland groeit. Met deze groei worden nieuwe verdienmodellen 
ontwikkeld en wordt gezocht naar manieren om tot positieve business cases te komen, 
onder meer rond de exploitatie van oplaadpunten. Door marktpartijen wordt 
aangegeven dat de aansluitkosten en jaarlijkse netwerkkosten een belangrijke barrière 
vormen voor een winstgevende business case voor elektrisch opladen. 
Eén van de genoemde alternatieven om deze netwerkkosten te vermijden betreft de 
zogenaamde ‘verlengde private aansluiting’. In dit concept wordt een oplaadpunt in de 
publieke ruimte geplaatst en gevoed door een kabel die wordt aangesloten ‘achter’ de 
elektriciteitsmeter van een woonhuis of bedrijfspand. 

Figuur 1 Twee varianten van de verlengde private aansluiting

Vanuit de Taskforce Formule E-Team is het initiatief gekomen om de juridische, 
technische, beleids- en vergunningsaspecten te laten onderzoeken die samenhangen 
met het mogelijk maken van de verlengde private aansluiting. De resultaten van dit 
onderzoek zijn weergegeven in deze rapportage. Kort samengevat komen deze neer op 
het volgende:

Voor inpassing van de verlengde private aansluiting is het huidige normkader 
toereikend. De normen voor laagspanningsinstallaties (NEN1010), oplaadmodi voor 
elektrische voertuigen (IEC61851) en oplaadstekkers (IEC62196) dekken eveneens de 
realisatie van de verlengde private aansluiting. Verzekeringsaspecten en 
aansprakelijkheid zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek worden in het geval van 
een incident mede beoordeeld op het al dan niet voldoen aan deze normen.
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Het laadpunt kan zowel in de publieke ruimte in de vorm van een oplaadpaal worden 
gerealiseerd als aan een gevel worden gemonteerd. Het laadpunt levert bij de huidige 
gangbare aansluitingen waarschijnlijk 16A, hetgeen overeen komt met 3,7 kW. Het zal 
daarbij moeten voldoen aan dezelfde Europese veiligheidsnormen als publieke 
laadpunten. In het geval van een oplaadpaal adviseren wij om de voedingskabel aan te 
melden bij Kadasterdienst KLIC.
Met betrekking tot de meterkast lijkt aansluiting van het oplaadpunt op een aparte 
groep met een eigen aardlekautomaat het meest praktisch.

Aangezien een voertuig een roerende zaak is, is voor levering van elektriciteit aan een 
voertuig geen leveranciersvergunning vereist. Eveneens hoeft er voor de kabel geen 
netbeheerder te worden aangewezen, indien het oplaadpunt eigendom is van de 
woningeigenaar.

Bij het bepalen van de business case van de verlengde private aansluiting zijn de te 
vermijden netwerkkosten vergeleken met de meerkosten voor de realisatie van de 
aansluiting. De extra installatiekosten van de verlengde private aansluiting en de 
reguliere aansluitkosten op het net blijken bij plaatsing direct voor de woning van 
vergelijkbare grootte te zijn (€ 800). De vermeden jaarlijkse netwerkkosten bedragen 
circa  € 250 per jaar. Omdat het laadpunt niet hoeft te voldoen aan aanvullende eisen 
van de netbeheerder kan dit bovendien eenvoudiger (geen netbeheerderscompartiment)
en dus goedkoper worden uitgevoerd, hetgeen tot een extra besparing op de investering 
kan leiden in de orde van € 1000.

Het succes van de verlengde private aansluiting wordt in belangrijke mate bepaald door 
het gemeentelijk beleid. In hoeverre is een gemeente bereid om laadpunten met een 
relatief laag vermogen toe te willen laten in haar openbare ruimte? En in hoeverre wil 
zij deze ontwikkeling verder stimuleren met haar parkeerbeleid? 

Voor ondersteuning van de verlengde private aansluiting vanuit parkeerbeleid zijn er in 
hoofdlijn twee typen parkeerinstrumenten beschikbaar: 

het toewijzen van een parkeerplaats bij een laadpunt op basis van kenteken, 
waardoor de parkeerplaats slechts voor één gebruiker beschikbaar is;
op basis van parkeerdoel, waardoor de parkeerplaats ook kan dienen voor opladen 
van andere elektrische voertuigen. 

Algemeen geldt dat een verlengde private aansluiting vanuit het kostenperspectief voor 
de laadpunteigenaar of laadpuntexploitant vooral interessant is voor langparkeerders.
Dit zijn voornamelijk bewoners (overdag/avond) en werknemers in een gebied
(overdag). Voor bewoners kan de keus worden gemaakt om op basis van kenteken en 
tijdstip (avonduren) een parkeerplaats toe te wijzen aan een elektrisch voertuig.
Overdag kan het oplaadpunt eventueel worden gebruikt door overige parkeerders. Tot 
slot zal voor de gebiedstypen Centrum, Schil, Woonwijk, Bedrijventerrein en 
Buitengebied een verschillende afweging worden gemaakt. Uiteindelijk bepalen 
gemeenten op basis van dergelijk bestaand en te formuleren beleid of de verlengde 
private aansluiting toegelaten wordt in de gemeente en welk parkeerinstrument wordt 
aangewend.



RM131212 / Onderzoek Verlengde Private Aansluiting / Definitief / 1 maart 2013 3

Analyse
Op basis van de in dit rapport beschreven bevindingen heeft Movares de volgende 
sterkte-zwakte analyse opgesteld.

Tabel 1 Sterkte-zwakte analyse Verlengde Private Aansluiting

Zoals uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd, bestaat het grootste pluspunt 
van de verlengde private aansluiting uit het kostenvoordeel. Indien dit voordeel 
wegvalt, zal het potentieel van dit concept beperkt blijven tot niche toepassingen.

Tevens doet de vraag zich voor hoe de verlengde private aansluiting zich verhoudt tot 
andere vormen van elektrische oplaadinfrastructuur: het publieke oplaadpunt en het 
private en semi-private oplaadpunt. Onderstaande tabel geeft hier een indicatie van. 
Hierbij is voor de verschillende criteria het publieke oplaadpunt als referentie 
genomen.

Tabel 2 Vergelijking verschillende eigendomsvormen oplaadinfrastructuur

Aanbeveling

+ -

Intern Sterkten
• Kostenvoordeel installatie en 
beheer (kosten netwerk – installatie)
• Grotere ontwerpvrijheden 
oplaadpunt (extra kostenreductie)

Zwakten
• Impact op parkeerruimte
• Vermogen laadpunt laag en 
afhankelijk van belastingvraag woning
• Meer aandachtspunten installatie en 
beheer voor woningeigenaar (‘gedoe’)

Extern Kansen
• Behoefte aan oplaadconcepten 
publieke ruimte

Bedreigingen
• Verlaging netwerkkosten oplaadpunt
• Verschillende visies gemeenten m.b.t. 
parkeerbeleid en condities
• Voorziene vereiste toestemming 
netbeheerder transport naar derden

Publiek Semi-
publiek

VPA Privaat

Kosten 0 + + +

Opbrengst 0 Onzeker Onzeker Onzeker

Gemak en zekerheid 0 + +/- ++

Vermogen [kW] 0 +/- - +/-

Ruimtelijke ordening 0 + - +

Bijdrage landelijke dekking 0 +/- - --
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De volgende aanbevelingen worden meegegeven:
Toets de in deze rapportage gegeven interpretatie van de Elektriciteitswet bij 
de Energiekamer;
Toets het concept van de verlengde private aansluiting bij de aanbieders van 
woonhuisverzekeringen;
Stel in overleg met marktpartijen en gebruikers een robuust modelcontract op, 
dat mogelijke laadpunteigenaren voldoende vertrouwen en bescherming geeft 
om een relatie met een laaddienstexploitant aan te gaan;
Betrek dit rapport bij het CROW traject van de Taskforce Formule E-team.
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1 Inleiding

Elektrisch rijden in Nederland groeit. Met deze groei worden nieuwe verdienmodellen 
ontwikkeld en wordt gezocht naar manieren om tot positieve business cases te komen, 
onder meer voor de exploitatie van oplaadpunten. Uit gesprekken met marktpartijen en 
gemeenten is recentelijk gebleken, dat de aansluitkosten en jaarlijkse netwerkkosten
een belangrijke barrière vormen voor een positieve business case voor elektrisch 
opladen. Eén van de genoemde alternatieven om deze netwerkkosten te vermijden 
betreft de zogenaamde ‘verlengde private aansluiting’. Volgens dit concept wordt een 
oplaadpunt in de publieke ruimte geplaatst en gevoed door een kabel die wordt 
aangesloten ‘achter’ de elektriciteitsmeter van een woonhuis of bedrijfspand.

De Taskforce Formule E-team richt zich op het wegnemen van knelpunten van de 
uitrol van elektrisch vervoer in Nederland en wil de haalbaarheid van de verlengde 
private aansluiting laten onderzoeken, inclusief benodigde stappen. Op haar verzoek 
heeft AgentschapNL aan Movares opdracht verleend voor een onderzoek naar de 
haalbaarheid van de Verlengde Private Aansluiting.

Het concept van de verlengde private aansluiting kan een interessant onderdeel zijn in 
de ontwikkeling van oplaadpunten in de openbare ruimte. Dit concept kent op 
hoofdlijnen twee varianten:

1. Een oplaadpunt dat aan de gevel is gemonteerd en waarvan de bedrading zich 
volledig op privaat terrein (bijvoorbeeld een woning) bevindt.

2. Een oplaadpunt dat met een paal in de publieke ruimte is geïnstalleerd en wordt 
gevoed door een kabel die ondergronds door de publieke ruimte wordt getrokken 
naar het private terrein (een woning of bedrijfspand).

Toepassing van dit concept vergt enige zorgvuldigheid, met aandacht voor de volgende 
onderdelen:
- De netbeheerder blijft eigenaar van het gereguleerde deel (huisaansluitkabel, 

hoofdzekering en de kWh-meter). Deze componenten bevinden zich fysiek op het 
domein van de pandeigenaar;

- De kabel bevindt zich zowel op het domein van de pandeigenaar als in de publieke 
ruimte;

- Als onderdeel van de verdeelinrichting (groepenkast) van de pandeigenaar is de 
installatie uitgebreid met een aparte groep inclusief aardlekschakelaar en een 
eventuele kWh-meter waar de kabel aan verbonden is. Deze uitbreiding kan zowel 
eigendom zijn van de laaddienstexploitant als van de pandeigenaar.

- Het laadpunt bevindt zich in de publieke ruimte (overhangend aan de gevel of op 
het trottoir).

In het volgende figuur zijn  beide opties geschetst. Hier is het eigendom van de 
netbeheerder oranje weergegeven, het oplaadpunt en de kabel groen, de aparte groep 
met aardlekschakelaar is in paars weergegeven en het reguliere eigendom van de 
woningeigenaar in blauw.

1.1 Achtergrond

1.2 Visie
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Figuur 1-1 Varianten van de verlengde private aansluiting

De combinatie van mogelijke eigendomsverhoudingen, in combinatie met de 
Elektriciteitswet (1998) en onderliggende Technische Codes Elektriciteit, maken de 
verlengde private aansluiting tot een veelzijdig vraagstuk.

Binnen dit onderzoek wordt de volgende vraag beantwoord:
Wat zijn de juridische, technische, beleids- en vergunningsaspecten die samenhangen 
met het mogelijk maken van de verlengde private aansluiting?
Subvragen die hiermee samenhangen zijn:
- Wat zijn de juridische knelpunten hiervan op het vlak van energiewetgeving, 

eigendomsrecht, aansprakelijkheid en installatieverantwoordelijkheid?
- Wat is er vanuit gemeenteperspectief vereist om het verlengde private laadpunt 

mogelijk te maken, onder meer op het gebied van vergunningverlening en
parkeerbeleid?

- Wat is de business case van deze optie ten opzichte van de huidige situatie?
- Welke technische knelpunten of belemmeringen zijn er, onder meer op het gebied 

van veiligheid en aansluitcapaciteit?
Nota bene: de zienswijzen en conclusies die dit rapport bevat, zijn (nog) niet getoetst 
bij bijvoorbeeld de aanbieders van relevante verzekeringen of de NMa-Energiekamer.

Bij dit onderzoek zijn in eerste instantie bronnen geraadpleegd als de elektriciteitswet, 
diverse normen en eigen expertise. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van experts 
die bereid waren hun visie met ons te delen. Het betreft de volgende personen:

Alliander - Mereille Klein Koerkamp, product manager;
Cofely - Jacco van der Burg, business developer elektrisch vervoer;
Eneco - Taco van Berkel, manager elektrisch vervoer;
Gemeente Amsterdam - Bart Vertelman, projectmanager EV infrastructuur;
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1.3 Vraagstelling

1.4 Aanpak
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Gemeente Houten - Bregje Tettelaar, beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid; 
Gemeente Rijswijk - Annemarie Bakker, beleidsmedewerker verkeer;
Gemeente Schagen - Gijs van Wijk, beleidsmedewerker duurzaam bouwen;
Gemeente Utrecht - Herman van Vuren, projectmanager elektrisch vervoer;
Gemeente Zaanstad - Tom Groot, beleidsmedewerker elektrisch rijden;
Netbeheer Nederland - Wilma van Oorspronk, juriste marktfacilitering/regulering;
Omgevingsdienst regio Utrecht - Remco Spoelstra, adviseur klimaat en energie;
Stichting DOET - Hans De Boer, bestuurslid (tevens oprichter Greenflux);
Stichting e-laad – Gertjan Mulder, teammanager;
The New Motion - Alex Earl, product & business development manager;
Utiliq - Maarten Hektor, projectmanager;

In de gesprekken met deze personen rond de verlengde private aansluiting bleek een 
drietal punten meerdere malen terug te komen:

Er is belangstelling voor de mogelijke toepasbaarheid en kansen van dit concept.
Er bestaat onduidelijkheid met betrekking tot de situaties waarin volgens de 
Elektriciteitswet sprake is van energielevering (en dus een vergunning vereist is).
De gemeenten zijn nog sterk zoekende hoe elektrisch rijden in te passen in hun 
parkeerbeleid en beleid ten aanzien van de openbare ruimte.  

In deze rapportage wordt op deze drie aspecten ingegaan. De rapportage wordt 
overigens niet noodzakelijkerwijs onderschreven door alle genoemde personen.

Figuur 1-2 Verlengde private aansluiting Lomboxnet te Utrecht. Foto The New Motion

Volgend op deze inleiding wordt in hoofdstuk twee ingegaan op de relevante 
normtechnische en juridische aspecten van de verlengde private aansluiting: installatie, 
veiligheid, beheer en kwaliteit, de elektriciteitswet, aansprakelijkheid, verzekering en 
contractvorming. In hoofdstuk drie wordt de business case nader uitgewerkt, waarna in 
hoofdstuk vier wordt ingegaan op de rol van het gemeentelijk parkeerbeleid. Dit 
onderzoek wordt in hoofdstuk vijf afgesloten met conclusies.

1.5 Leeswijzer
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2 Normen, wet- en regelgeving

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het kader van technische normen en wet- en 
regelgeving dat samenhangt met de verlengde private aansluiting. Achtereenvolgens 
komen installatieaspecten aan bod, aspecten van veiligheid, beheer en kwaliteit, de 
elektriciteitswet, aansprakelijkheid en financiële aspecten als verzekering en 
contractvorming.

In deze paragraaf wordt beschreven welke aandachtspunten er zijn met betrekking tot 
de installatie van de verlengde private aansluiting. Achtereenvolgens worden de 
bestaande aansluiting, het laadpunt en de kWh meting behandeld. Hierbij wordt 
verwezen naar de volgende drie normen:

Tabel 2-1 Omschrijving relevante normen verlengde private aansluiting

Norm Omschrijving 
NEN1010:2007 + C1:2008 De veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. 

 
IEC61851 De IEC norm die de verschillende laadmodi voor 

elektrische voertuigen beschrijft. Het gehanteerde mode 
3 laden verwijst naar wisselstroom laden. De omvormer 
van wissel- naar gelijkstroom en de acculader zitten 
hierbij in de auto.   

IEC62196 De stekkernorm voor mode 3 laden is beschreven in de 
IEC 62196. Het type stekker dat is gekozen als standaard 
is de zogenaamde Mennekes stekker (ofwel de VDE AR-E 
2623_2_2 stekker). Deze stekker wordt aangeduid met 
Type 2.2. 

Het uitgangspunt van de verlengde private aansluiting is de benutting van een  reeds 
bestaande netaansluiting van een woning of bedrijfspand. Een nieuwe huisaansluiting 
wordt tegenwoordig uitgevoerd als 3 fasen aansluiting met een capaciteit van 1x40 of 
3x25 Ampère, waarbij in het geval van 1x40A slechts één fase wordt benut. Beide 
varianten vallen binnen dezelfde aansluitcategorie en zowel de eenmalige als de 
periodieke vergoedingen die hiervoor door de regionale netbeheerder in rekening 
worden gebracht zijn voor beide varianten gelijk. Bestaande aansluitingen zijn in het 
verleden niet altijd uitgevoerd als 3 fasen aansluiting en zijn vaak afgezekerd met 1x35 
of 1x25A. De kosten voor het opwaarderen hiervan verschillen sterk per netbeheerder
(zie tabel 3.1).

NEN
Het Bouwbesluit geeft de technische eisen waaraan moet zijn voldaan om een 
bouwvergunning te verkrijgen. Eén van die eisen is dat gebouwen, woningen en andere 
gebouwen, een elektrische installatie moeten hebben die aan NEN 1010 voldoet.

2.1 Installatie

2.1.1. De bestaande 
aansluiting
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De verlengde aansluiting kan worden gerealiseerd door het laadpunt door middel van 
een kabel rechtstreeks aan te sluiten op een aparte groep van 16 A van de 
verdeelinstallatie in de zogenaamde meterkast. De complete elektrische installatie van 
het betreffende pand dient te voldoen aan de vigerende norm (NEN1010). Deze norm 
voorziet onder andere in voorschriften die de veiligheid met betrekking tot brand door 
overbelasting en elektrocutie waarborgen. De eigenaar van de installatie (de 
pandeigenaar) is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid hiervan. Indien een 
elektrotechnisch installateur de installatie heeft uitgevoerd is deze hiervoor 
verantwoordelijk. 
De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de door de overheid 
gestelde (veiligheids)eisen bij de eigenaar van de woning. Bij de commerciële en 
sociale verhuurders van woningen lijkt dat aspect goed afgedekt dankzij de 
aansprakelijkheidswetgeving die eigenaren-verhuurders noodzaakt om de regelgeving 
te respecteren.
Het Bouwbesluit stelt dat een installatie bij gedeeltelijke vernieuwing, wijziging of 
uitbreiding, ten minste moet voldoen aan het niveau van eisen dat bij de aanleg van de 
oorspronkelijke installatie van toepassing was. Wel stelt het Bouwbesluit dat dit niveau 
niet lager mag zijn dan de vijftig jaar oude eisen uit NEN 1010:1962.

Volgens NEN1010 artikel 11.2 lid f  is deze norm naast nieuw 
aan te leggen installaties van toepassing op “wijzigingen en 
uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande
installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden 
beïnvloed.” Voor de verlengde private aansluiting betekent dit 
dat het laadpunt dient te worden aangesloten achter een aparte 
aardlekschakelaar met een aanspreekwaarde van ten hoogste 
30mA. Deze aardlekschakelaar dient bij voorkeur direct achter 
de meter  te worden aangesloten . Het voordeel hiervan is dat 
aardfouten die ontstaan door de verlengde aansluiting 
autonoom van de bestaande huisinstallatie worden 
uitgeschakeld: de woning ondervindt hiervan geen hinder.  
Voor het beveiligen van de voedingskabel tegen kortsluiting en 
thermische overbelasting  dient een smeltveiligheid of 
automaat van 16 ampère met een b-karakteristiek te worden 
geïnstalleerd. Movares acht realisatie van een aparte groep voor 
de verlengde aansluiting door middel van een aardlekautomaat  
van 16A/30mA het meest praktisch. De te installeren kabel 
dient, indien deze in de grond wordt geïnstalleerd, van het type 
2x2,5mm² Ymvk-as te zijn. De maximale lengte bedraagt circa 
40 meter en de in NEN1010 vermelde veilige installatiediepte 
is tenminste 0,60m. 

Figuur 2-1 Schema meterkast. Bron www.alliander.nl
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Aangenomen wordt dat de stroom ten behoeve van het laadpunt niet groter is dan 16A 
1-fase. Hiermee kan in theorie met een vermogen van 3680VA worden geladen 
waardoor een bijna lege batterij in circa 6 uur1 kan worden geladen.
Onder voorzitterschap van het Formule-E team hebben alle Nederlandse partijen die 
oplaadinfrastructuren plaatsen in juli 2010 besloten dat in Nederland het zogenaamde
type 2 mode 3 laden de norm wordt voor het opladen van elektrische auto’s. 
Uitgangspunt voor het laadpunt is dan ook dat deze is uitgevoerd als type 2 mode 3.
Het laadpunt kan als onderdeel van de verlengde aansluiting zowel aan de gevel als aan 
de rand van het trottoir worden geplaatst. 

Voor het verrekenen van de door de verlengde aansluiting gesoupeerde energie 
adviseert Movares om een kWh-meter te installeren. Aangezien het hier niet om een 
comptabele meting gaat hoeft deze kWh-meter hoeft niet te voldoen aan de meetcode. 
Een dinrailmeter met een nauwkeurigheidsklasse B wordt als voldoende verondersteld. 
Overigens blijkt uit ervaring dat een laadpunt veelal is uitgerust met een kWh-meter. 
Om geschillen met een eventuele exploitant te voorkomen adviseert Movares des al 
niettemin om  een kWh-meter in de meterkast te installeren. 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op een aantal veiligheids- en beheersaspecten, 
evenals de aspecten spanningskwaliteit en gelijktijdige belasting.

Met betrekking tot de elektrische veiligheid zijn er twee domeinen aan te wijzen:
1. Publiek domein, laadpunt 
2. Privaat domein, meterkast woning

In het geval het laadpunt aan de rand van het trottoir (en dus niet aan de gevel) wordt 
geplaatst, bevindt de aansluitkabel zich eveneens in het publieke domein maar dan 
ondergronds.
Om risico’s in het publiek domein te beheersen dient het laadpunt te voldoen aan 
dezelfde normen zoals deze van toepassing zijn op publieke laadpalen. Met name op 
het punt van elektrische (aanraak)veiligheid zijn de risico’s afgedekt binnen de 
Europese  norm voor het laden van elektrische voertuigen (mode 3, type 2). Hierin 
wordt de stekker behandeld, de vergrendeling hiervan en de wijze waarop de auto met 
het laadpunt communiceert om een veilige laadtransactie tot stand te brengen.
De uitbreiding van de woonhuisinstallatie tot aan het laadpunt (aanpassing meterkast 
en kabel) dient uitgevoerd te worden conform de vigerende norm NEN1010. Daardoor 
wordt geborgd dat kortsluitingen en overbelastingen niet kunnen leiden tot brand dan 
wel een onveilige aanraakspanning.  In het geval dat een woning dateert van voor 1976 
kan het voorkomen dat er geen aardlekschakelaar is geïnstalleerd of dat er groepen 
vóór de aardlekschakelaar zijn aangesloten. Indien daarnaast de aardingsvoorziening 
ondeugdelijk is, kan de situatie ontstaan dat een fout in de woonhuisinstallatie of 
bijvoorbeeld in een wasmachine leidt tot een verhoogde aanraakspanning op het 
laadpunt en de daarmee verbonden auto. Met dit potentiële risico dient rekening te 
worden gehouden.

Ten aanzien van het beheer van private eigendommen in de openbare ruimte zijn er de 
volgende aandachtspunten:

1 Uitgaande van een accu van 24 kWh  (Nissan Leaf)

2.1.2. Het laadpunt

2.1.3. kWh-meting

2.2 Veiligheid, beheer, 
kwaliteit

2.2.1. Veiligheid
en beheer
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Overeenkomst met de gemeente. Aangezien de beheerder van de openbare ruimte 
toestemming moet verlenen voor zowel het plaatsen van het laadpunt als het  hebben, 
houden en onderhouden van een ondergrondse kabel dienen hierover afspraken met 
hem te worden gemaakt. In de meeste gevallen is deze beheerder de gemeente.
Registratie ligging kabel. Om graafschade aan kabels en leidingen in Nederlandse 
bodem te voorkomen is er de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 
(WION). Het Kadaster voert in opdracht van de Minister van Economische zaken, de 
WION uit en faciliteert de informatieverstrekking over de ligging van kabels en 
leidingen. De WION verplicht beheerders van ondergrondse kabel- en leidingnetten 
betrouwbare informatie over hun netwerk aan te leveren bij het Kadaster. Daarnaast 
verplicht de WION iedereen die mechanische graafwerkzaamheden uitvoert, 
informatie over de ligging van eventuele ondergrondse kabels en leidingen op de 
graaflocatie op te vragen bij het Kadaster. De Kadasterdienst KLIC is de schakel tussen 
netbeheerders en gravers voor de uitwisseling van de informatie.2 Movares adviseert de 
oplaadkabel te registreren bij de Kadasterdienst KLIC. Omdat de constructie van de 
verlengde private aansluiting ongebruikelijk is voor grondroerders wordt tevens 
geadviseerd de kabel herkenbaar te installeren in bijvoorbeeld een mantelbuis of te 
voorzien van labels met opdruk “EV”. Het zelfde geldt voor een eventueel benodigde 
communicatiekabel tussen het laadpunt en de huisaansluiting.

De kwaliteit van de geleverde spanning waaraan de netbeheerder moet voldoen is 
vastgelegd in de Netcode Elektriciteit. Deze kwaliteit wordt beoordeeld op het 
aansluitpunt, direct na de hoofdzekering. Indien de spanningskwaliteit op het 
aansluitpunt van de netbeheerder aan de geldende kwaliteitscriteria voldoet, vallen 
issues met betrekking tot de kwaliteit van de spanning op het laadpunt niet onder de 
verantwoordelijkheid van de netbeheerder.

Een van de achterliggende gedachten van de verlengde aansluiting is dat gebruik 
gemaakt kan worden van de vrije capaciteitsruimte van de netaansluiting. Dit betekent 
echter dat, indien een auto met een stroom van 16A laadt, de kans bestaat dat de 
hoofdzekering uitschakelt ten gevolge van overbelasting. Bij een hoofdzekering van
25A blijft er immers slechts 9 Ampère over voor de woning. Apparatuur zoals 
bijvoorbeeld vaatwassers, wasmachines, ovens en waterkokers kunnen dan niet zonder
meer worden gebruikt. Een technische oplossing hiervoor is dat de laadstroom wordt 
geregeld als functie van de belasting van de huisaansluiting. Hiervoor is 
gegevensuitwisseling tussen het laadpunt en de netaansluiting noodzakelijk. Dit kan 
worden gerealiseerd door middel van een stroomsensor of een koppeling met de P1-
poort van de slimme meter3. Overigens is deze laatste optie niet toepasbaar bij 3-fasen 
aansluitingen. Via de P1-poort  kan namelijk alleen het totale vermogen en niet het 
vermogen per fase worden uitgelezen. Opgemerkt wordt dat meerdere 
laadpaalfabrikanten en/of exploitanten verschillende technische oplossingen m.b.t. het 
regelen van het oplaadvermogen aanbieden. De uiteindelijke beschikbaarheid en 
bedrijfstijd van het maximale laadvermogen is afhankelijk van de waarde van de 
hoofdzekering én het huishoudelijk belastingpatroon. Indien de beschikbaarheid 
ontoereikend is kan de netbeheerder worden verzocht de hoofdzekering te verzwaren 
naar 35 Ampère of een automaat van 40 Ampère te plaatsen. De mogelijkheden en 
prijzen hiervoor verschillen per netbeheerder (zie tabel 3.1).

2 www.kadaster.nl
3 Bron Netbeheer Nederland DSMR4.0.4 final P1 01-08-2012

2.2.2. Spanningskwaliteit

2.2.3. Gelijktijdige 
belasting.
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In deze paragraaf wordt ingegaan op de raakvlakken van de verlengde private 
aansluiting met de Elektriciteitswet (1998). Hierbij worden de volgende vraagstukken 
onderscheiden: 

Is een leveranciersvergunning vereist voor het private aansluitpunt? 
Dient een netbeheerder te worden aangewezen voor de 
elektriciteitsverbinding? 

Elektriciteitswet (hierna E-wet) 

Artikel 95a lid 1 E-wet: 

Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken 
over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten 
hoogste 3*80 A. 

Artikel 1 lid 1 sub c E-wet

Afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net (…).

Artikel 1 lid 1 sub b E-wet

Aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als 
bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende 
zaken, dan wel tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau. 
Artikel 1 lid 1 sub i E-wet

Net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee 
verbonden transformator-, schakel,-verdeel en onderstations en andere hulpmiddelen, 
behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een 
directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer. 

Is een Leveranciersvergunning vereist voor het verlengde private aansluitpunt?

Artikel 95a lid 1 van de E-wet geeft aan onder welke omstandigheden het verboden is 
om elektriciteit te leveren zonder vergunning (zie kader). Er dient sprake te zijn van 
‘afnemers’ die beschikken over een ‘aansluiting’ op een ‘net’. Ingevolge artikel 1 
eerste lid onderdeel b van de E-wet is een aansluiting één of meer verbindingen tussen 
een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van 
de Wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net en een ander net op een 
ander spanningsniveau. 

Een voertuig is een roerende zaak, zodat de verbinding tussen een voertuig en het 
oplaadpunt niet als aansluiting kan worden aangemerkt. Daardoor is degene die over 
deze verbinding beschikt niet aan te merken als afnemer in de zin van de E-wet. Nu 
geen sprake is van een afnemer die beschikt over een aansluiting in de zin van de E-
wet, is geen leveranciersvergunning vereist om elektriciteit (door) te leveren aan 

2.3 Elektriciteitswet

2.3.1. Leveranciers
vergunning
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degene die zijn voertuig van elektriciteit voorziet door een verbinding te maken met 
het oplaadpunt.4

Dient een netbeheerder te worden aangewezen voor de elektriciteitsverbinding?

Artikel 10 lid 9 van de E-wet stelt dat “degene aan wie een ander net toebehoort dan 
het landelijk hoogspanningsnet of een landsgrensoverschrijdend net, voor het beheer 
van dat net een of meer naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder 
aanwijst”. Voor een “net” dient derhalve een netbeheerder te worden aangewezen. 

Er is sprake van een “net” in de zin van de E-wet wanneer een verbinding voldoet aan 
de definitie van artikel 1 lid 1 sub i: “één of meer verbindingen voor het transport van 
elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel,-verdeel en onderstations 
en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen 
onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een 
producent of van een afnemer”.

Uit de parlementaire geschiedenis5 valt op te maken dat elektriciteitsverbindingen 
waarop alleen de eigenaar is aangesloten niet als “net” worden aangemerkt: “Geen 
ontheffing behoeft te worden aangevraagd door een eigenaar van
elektriciteitsverbindingen waarop slechts de eigenaar zelf is aangesloten. Dergelijke 
«netten» worden voor de toepassing van de regels voor het netbeheer aangemerkt als 
installaties zolang slechts de eigenaar daarop is aangesloten”. 

De conclusie kan worden getrokken dat de elektriciteitsverbinding van het private 
aansluitpunt naar de stroomkast in beginsel geen “net” in de zin van de elektriciteitswet 
is, zolang slechts de eigenaar daarop is aangesloten. Er dient derhalve geen 
netbeheerder aangewezen te worden. 

Exploitant

Bijzondere aandacht verdient de situatie waarbij een exploitant de eigenaar is van het 
oplaadpunt. In dat geval zou er wel sprake kunnen zijn van een net waar een 
netbeheerder voor aangewezen moet worden. Bovenstaande uitzondering gaat dan 
immers niet op. Om niet binnen de definitie van “net” te vallen is de contactuele relatie 
tussen de huiseigenaar en exploitant dus van belang. Zolang de huiseigenaar tevens de 
eigenaar is van het oplaadpunt zal er ook geen sprake zijn van een “net”.    

In 2013 treedt er waarschijnlijk een wijziging op van de algemene voorwaarden voor 
aansluiting en transport voor kleinverbruikers zoals Netbeheer Nederland die met de 
Consumentenbond is overeengekomen. Vooralsnog wordt daarin de volgende clausule 
voorzien: “Het is de contractant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 
de netbeheerder de aansluiting te gebruiken en/of ter beschikking te stellen of houden 
voor het transport van elektriciteit respectievelijk gas naar derden.” Dit betekent dat op

4 Deze conclusie wordt gestaafd in de zienswijze van de Energiekamer van 23 maart 2009 ‘Walstroomproject’, kenmerk 
103098_2/2.B1082. N.a.v vraag van HbR met betrekking tot plaatsing en gebruik van stroomkasten ten behoeve van 
energievoorziening schepen.
5 Kamerstukken, Tweede kamer, vergaderjaar 1998 – 1999 26303, nr 3, p 18.

2.3.2. Aanwezigheid 
netbeheerder

2.4 Voorziene wijziging 
aansluitvoorwaarden 
netbeheerders
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termijn voor de verlengde private aansluiting, evenals overigens voor volledig private 
oplaadpunten, toestemming van de netbeheerders zou zijn vereist.

Niet duidelijk is onder welke condities de netbeheerder deze toestemming zou kunnen 
weigeren, en of er hierbij verschillen tussen de netbeheerders kunnen ontstaan. 
Duidelijkheid hierover wordt verwacht in de eerste helft van 2013.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de eigendomsaspecten en aansprakelijkheid rond 
de verlengde private aansluiting.

Wat betreft de (risico)aansprakelijkheid met betrekking tot het oplaadpunt dient 
onderscheid te worden gemaakt tussen 1) aansprakelijkheid op grond van de wet en; 2) 
aansprakelijkheid op grond van een overeenkomst. 

Het Burgerlijk Wetboek (BW) regelt in artikel 6:174 de wettelijke aansprakelijkheid 
voor de bezitter van een ‘opstal’ (zie kader). 

Artikel 6:174 BW

1.De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de 
gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of 
zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij 
aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien 
hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.
2.Bij erfpacht rust de aansprakelijkheid op de bezitter van het erfpachtsrecht. Bij 
openbare wegen rust zij op het overheidslichaam dat moet zorgen dat de weg in 
goede staat verkeert, bij kabels en leidingen op de kabel- en leidingbeheerder, 
behalve voor zover de kabel of leiding zich bevindt in een gebouw of werk en 
strekt tot toevoer of afvoer ten behoeve van dat gebouw of werk.
3.Bij ondergrondse werken rust de aansprakelijkheid op degene die op het
moment van het bekend worden van de schade het werk in de uitoefening van zijn 
bedrijf gebruikt. Indien na het bekend worden van de schade een ander gebruiker 
wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten tijde van dit bekend 
worden gebruiker was. Indien de schade is bekend geworden na beëindiging van 
het gebruik van het ondergrondse werk, rust de aansprakelijkheid op degene die 
de laatste gebruiker was.
4.Onder opstal in dit artikel worden verstaan gebouwen en werken, die duurzaam 
met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere 
gebouwen of werken.
5.Degene die in de openbare registers als eigenaar van de opstal of van de grond 
staat ingeschreven, wordt vermoed de bezitter van de opstal te zijn.
6.Voor de toepassing van dit artikel wordt onder openbare weg mede begrepen 
het weglichaam, alsmede de weguitrusting.

Lid 1 geeft aan dat de ‘bezitter’ van een ‘opstal’ die niet voldoet aan de eisen die men 
daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen in beginsel aansprakelijk is indien 
zich een incident voordoet.
Het oplaadpunt lijkt, afhankelijk van de gekozen vorm, binnen de definitie van 

‘opstal’ te vallen. Een opstal wordt omschreven als ‘een gebouw of werk, dat 
duurzaam met de grond is verenigd. Bestanddelen van een gebouw of werk vallen ook 

2.5 Aansprakelijkheid
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onder de bepaling (lift, dakpan, schutting, telefoonpaal, etc.)”.6 Indien het oplaadpunt 
aan een woning is bevestigd, of duurzaam met de grond is verenigd is in beginsel 
sprake van een opstal.7

De ‘bezitter’ van de opstal kan aansprakelijk worden gesteld. De ‘bezitter’ van een 
opstal is diegene die de opstal  voor zichzelf houdt (art. 3:107 lid 1 BW), in beginsel is 
dat diegene die als eigenaar in de registers staat vermeld. Wanneer een privaat persoon 
het oplaadpunt op zijn eigen perceel plaatst zal hij doorgaans als bezitter worden 
aangemerkt. 

Als het oplaadpunt in het publieke domein wordt geplaatst (bijvoorbeeld: trottoir of 
parkeerplaats) is het afhankelijk van de gemaakte afspraken met de gemeente wie als 
bezitter is aan te merken. De gemeente kan de private persoon het recht verlenen om de 
het oplaadpunt op de openbare grond te plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door verhuur 
van de gemeentegrond of het verlenen van het recht van opstal. In de daartoe te sluiten 
overeenkomst kunnen nadere afspraken worden gemaakt omtrent aansprakelijkheid en 
verzekering. Wanneer wordt afgesproken dat de private persoon de bezitter van het 
oplaadpunt is kan (en vermoedelijk zal) de gemeente iedere aansprakelijkheid 
contractueel op de bezitter afwentelen. Ook kan de gemeente vastleggen dat de bezitter 
een W.A. verzekering afsluit ten behoeve van het object. In de overeenkomst kunnen 
tevens andere afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld eisen met betrekking tot 
vormgeving, onderhoud, tijdsduur, etc.

Indien een exploitant betrokken is bij het uitbaten van het oplaadpunt zijn de 
contractuele afspraken eveneens van belang. De exploitant kan enerzijds bezitter van 
de het oplaadpunt zijn. Anderzijds kan worden afgesproken dat de exploitant niet de 
bezitter is maar wel verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot het beheer, 
onderhoud  en aansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid kan optreden als het opstal niet voldoet aan de eisen die men “in de 
gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken 
oplevert”. Aan de rechter is overgelaten om aan de hand van de omstandigheden van 
het geval te beoordelen welke eisen men aan de opstal mag stellen. Of een opstal 
voldoet aan de objectieve eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag 
stellen hangt mede af van het te verwachten gebruik en bestemming van de opstal, de 
kans op verwezenlijking van het gevaar voor personen of zaken en welke onderhouds-
en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.8

Het oplaadpunt dient dus te voldoen aan de eisen die men daaraan in de geven 
omstandigheden mag stellen. Daarbij zal het voldoen van het oplaadpunt aan normen 
als NEN1010, IEC61851 en IEC62196 een belangrijke rol spelen.

Een alternatief voor het verkrijgen van opstalrecht dat door stichting e-laad wordt 
toegepast, is het schenken van het oplaadpunt aan de gemeente. In het geval van de 
verlengde private aansluiting leidt deze constructie echter tot problemen met de 
elektriciteitswet. Dan loopt immers een kabel van de woning naar een onroerende zaak 
van een andere eigenaar en is er een netbeheerder vereist. Dit probleem doet zich niet 
voor indien de woningeigenaar eveneens de eigenaar van het oplaadpunt is.

6 Burgerlijk Wetboek, Teks & Commentaar, 9e druk Deventer 2011, p. 2686.
7 Nota bene, verplaatsbare en tijdelijke constructies zijn niet als opstal aan te merken.
8 HR 17 december 2010, LJN BN6236, RvdW 2011, 7
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In deze paragraaf wordt kort ingegaan verzekeringsaspecten en een mogelijk 
modelcontract tussen woningeigenaar en laaddienstexploitant.

Met betrekking tot verzekeringen spelen er bij de verlengde private aansluiting twee 
soorten verzekering: de woonhuisverzekering of opstalverzekering, en de W.A. 
verzekering voor het laadpunt. Deze laatste zal mogelijk door de gemeente worden 
verplicht. 
Indien de verlengde private aansluiting conform de geldende normen is aangesloten, is 
er geen reden om te veronderstellen dat de bestaande woonhuisverzekering niet meer 
geldig zou zijn. Zolang er echter nog weinig ervaring bestaat met de verlengde private 
aansluiting wordt het aanbevolen om dit daadwerkelijk te toetsen bij de verzekeraar in 
kwestie.

Indien bij de realisatie van een verlengde private aansluiting een laaddienstexploitant
een rol beoogt te spelen, zullen tussen deze laaddienstexploitant en de woningeigenaar 
een aantal zaken contractueel moeten worden geregeld, bijvoorbeeld met een 
modelcontract. Een modelcontract tussen woningeigenaar en een laaddienstexploitant
dient in ieder geval de volgende componenten te bevatten:

Eigendom laadpunt: om te voorkomen dat er een netbeheerder dient te worden 
aangewezen, dient een vorm te worden gevonden waarin het eigendom bij de 
woningeigenaar ligt;
Opstal en WA verzekering;
Onderhoud, beheer en verantwoordelijkheid voor werking en beschikbaarheid;
Afrekening energie en vergoeding;
Bereikbaarheid meterkast;
Spanningskwaliteit en gelijktijdige belasting;
Geschillen.

2.6 Verzekering 
en contract

2.6.1. Verzekering

2.6.2. Contractuele 
aspecten
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3 Business case

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de business case van het reguliere oplaadpunt ten 
opzichte van de verlengde private aansluiting.

De gehanteerde uitgangspunten van deze business case zijn relatief eenvoudig. De
meerkosten van de verlengde private aansluiting worden vergeleken met de vermeden 
transportkosten: aansluitkosten en jaarlijkse netwerkkosten. Aangezien deze tarieven 
per netbeheerder verschillen, wordt gewerkt met een indicatieve bandbreedte. In eerste 
instantie niet meegenomen zijn eventuele kostenbesparingen die kunnen worden 
behaald bij het ontwerp van de oplaadpaal. Er hoeft immers niet voldaan te worden aan 
de aanvullende eisen die netbeheerders aan oplaadpunten stellen. 

Bovenstaande inschatting geldt voor de variant waarin sprake is van een oplaadpaal in 
de publieke ruimte. Voor de variant waarin sprake is van een  oplaadpunt gemonteerd 
aan een gevel zijn deze kosten ongeveer € 150 lager (plus de uitgespaarde kosten van 
een goedkoper laadpunt). Daarnaast is aangenomen dat de installatie van een kabel 
tussen de meterkast en de voorgevel redelijk uitvoerbaar is.

Voor de bepaling van de business case is de referentiesituatie een oplaadpunt dat direct 
is aangesloten op het laagspanningsnet van de netbeheerder. De relevante kosten voor 
deze situatie zijn dan ook de eenmalige kosten voor aansluiting en de jaarlijkse 
netwerkkosten. Aangenomen wordt dat netaansluiting een capaciteit heeft van 3x25A 
of 1x40A. Beide varianten vallen binnen dezelfde aansluitcategorie en zowel de 
eenmalige als de periodieke vergoedingen die hiervoor door de regionale netbeheerder 
in rekening worden gebracht zijn voor beide varianten gelijk.
De volgende tabel geeft de tarieven weer van de netbeheerders Alliander, Enexis en 
Stedin.

Tabel 3-1 Kosten netbeheerder voor een aansluiting van 3x25A of 1x40A

 Alliander Enexis Stedin
Eenmalige 
aansluitkosten 

847 773 745

Jaarlijkse 
netwerkkosten 

257 240 261

Verzwaren van 
1x25 naar 1x40 

126 gratis9 Niet mogelijk10

1x25 naar 3x25 offerte

In deze business case wordt uitgegaan van gemiddelde aansluitkosten van  € 800 en 
van gemiddelde jaarlijkse netwerkkosten van € 250.

De kosten van elektriciteit voor kleinverbruikers zoals huishoudens zijn opgebouwd uit 
de elektriciteitsprijs, de energiebelasting en de BTW, waarbij deze BTW overigens ook 

9 Opgevraagd bij call center Enexis
10 Opgevraagd bij call center Stedin

3.1 Uitgangspunten

3.2 Kosten netbeheerder

3.3 Kosten 
energie
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over de energiebelasting wordt geheven. Deze energiebelasting verschilt afhankelijk 
van het gebruik. Zo betaalt een individueel huishouden per kWh voor zijn gebruik in 
de eerste schijf (tot 10.000 kWh) een hogere belasting dan een gebruiker vallende in de 
hogere schijven. Het gemiddelde huishoudelijk verbruik van een woning in een sterk 
stedelijk gebied bedroeg in 2010 3300 kWh per jaar: praktisch alle huishoudens vallen 
in de eerste schijf van de energiebelasting.

Figuur 3-1 Gemiddeld energieverbruik naar stedelijkheid 2010. Bron CBS

De volgende tabel illustreert de verschillende componenten in de prijsopbouw per kWh 
voor een elektrisch voertuig dat jaarlijks 2000 kWh laadt. Dit komt overeen met een 
jaarlijks afgelegde afstand van 10.000 km.

Tabel 3-2 Kosten per kWh: levering, energiebelasting en BTW

 0 tot 10.000 
kWh 

10.001 tot 
50.000 kWh 

50.001 tot 
10 mln kWh 

Directe kosten [Euro/kWh] 0,07 0,07 0,07 
Energiebelasting [Euro/kWh] 0,1165 0,0424 0,0113 
BTW [%] 21% 21% 21% 

    
Energie voor 10.000 km [kWh] 2000 2000 2000 
Directe kosten [Euro] 140 140 140 
Energiebelasting [Euro] 233 85 23 
BTW [Euro] 78 47 34 

    
Totaal [Euro] 451 272 197 

    
Totale kosten per kWh [Euro/kWh] 0,23 0,14 0,10 
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Gezien het huishoudelijk gebruik en de door Movares verwachte bezettingsgraad van 
de verlengde private aansluiting is het reëel om uit te gaan van belastingheffing in de 
eerste schijf tot 10.000 kWh. Dit geldt overigens ook voor het merendeel van de 
regulier aangesloten openbare laadpunten. Momenteel is er een voorstel in 
voorbereiding om exploitanten van meerdere oplaadpunten te beschouwen als 
grootverbruikers met een multi-site contract. Dit voorstel heeft echter geen invloed op 
de te heffen energiebelasting, aangezien die per aansluiting wordt geheven. 

In onderstaande tabellen zijn de meerinvesteringen en extra exploitatiekosten van 
de verlengde private aansluiting en de reguliere netaansluiting met elkaar vergeleken.

Tabel 3-3 Meerinvesteringen verlengde private aansluiting en reguliere netaansluiting

Meerinvesteringen Kosten 
VPA 

Kosten net-
aansluiting 

Hardware   
Materiaalkosten kabel van het oplaadpunt naar de woning € 25  
kWh meter en interne bedrading € 100  
Aardlekschakelaar met beveiliging en behuizing € 50  
Aansluitkosten elektriciteitsnet  € 800 
   
Installatie   
Montage van de kabel aan het oplaadpunt € 75  
Civiele werkzaamheden trottoir € 100  
Montagewerkzaamheden woning € 150  
Civiele werkzaamheden woning € 100  
   
Overige kosten   
Projectmanagement, aanvraag verzwaring aansluiting, 
controle installatie, klic melding 

€ 100  

Onvoorzien € 100  
   
Totaal € 800 € 800 

Bovenstaande tabel is gebaseerd op expertise van Movares. Laaddienstexploitant The New 
Motion was bereid haar eigen kostenindicatie te noemen, te weten € 1000,-, overigens zonder 
een exacte kostenspecificatie.

Tabel 3-4 Extra exploitatiekosten verlengde private aansluiting en reguliere netaansluiting

Extra exploitatiekosten Kosten 
VPA 

Kosten net-
aansluiting 

Jaarlijkse netwerkkosten --- € 250 
   
Totaal --- € 250 

3.4 Kostenvergelijking
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Uit bovenstaande blijkt dat de extra investeringen van de verlengde private aansluiting 
en de aansluitkosten tegen elkaar wegvallen in het geval van een zelfstandige
oplaadpaal. Het financieel voordeel van de verlengde private aansluiting blijkt dan ook 
gelijk te zijn aan de jaarlijkse netwerkkosten van € 250.
In het geval van een oplaadpunt aan de gevel liggen de investeringen in de kabels en 

aansluiting ongeveer € 150 lager. Uitgaande van een afschrijftermijn van 10 jaar (voor 
de aansluiting, niet voor het oplaadpunt zelf), resulteert dit in een jaarlijks extra 
kostenvoordeel van € 15.

In het geval van de verlengde private aansluiting, hoeft een laadpunt alleen te voldoen 
aan de geldende veiligheidsnormen en niet aan aanvullende eisen van de netbeheerder. 
In tegenstelling tot bij een regulier laadpunt, is voor een verlengde aansluiting geen 
apart voor de netbeheerder toegankelijk compartiment ten behoeve van de aansluitkast 
en kWh-meter benodigd. Dit is van invloed op de kosten van het aansluitpunt. Het is 
reëel te veronderstellen dat de orde van grootte van het kostenvoordeel circa € 1000
bedraagt. Bij afschrijving over vijf jaar van het laadpunt zelf, komt het jaarlijkse 
kostenvoordeel voor de verlengde private aansluiting daarmee op € 450.

3.4.1. Kostenbesparing in 
ontwerp oplaadpunt
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4 Gemeentelijk parkeerbeleid

In het kader van het onderzoek naar de Verlengde Private Aansluiting is het gewenst 
meer inzicht te krijgen in de mogelijke relaties met het gemeentelijke beleid op het 
gebied van het parkeren van elektrische voertuigen. 

Een elektrisch voertuig is voor het gebruik afhankelijk van oplaadpalen. Het is daarom 
van belang dat de voertuigen bij de beschikbare laadpalen kunnen parkeren en dus 
opladen. Om deze garantie te kunnen geven is het noodzakelijk dat de parkeerplaatsen 
vrij worden gehouden voor het parkeren en opladen. Deze paragraaf gaat kort in het 
proces dat moet worden doorlopen om dit bewerkstelligen. Het proces bestaat uit een 
juridisch deel en een beleidsmatig deel.

Voor ondersteuning van de verlengde private aansluiting vanuit parkeerbeleid zijn er in 
hoofdlijn twee typen parkeerinstrumenten beschikbaar: het toewijzen van een 
parkeerplaats bij een laadpunt op basis van kenteken, waardoor de parkeerplaats slechts 
voor één gebruiker beschikbaar is, of op basis van parkeerdoel, waardoor de 
parkeerplaats ook kan dienen voor opladen van andere elektrische voertuigen (gedeeld 
gebruik van de laadpaal en de parkeerplaats).

Het reserveren (claimen) van een parkeerplaats is mogelijk door een 
parkeervoorziening toe te wijzen aan een specifieke voertuigcategorie, op kenteken 
(voertuiggebonden) of het parkeren alleen toe te staan wanneer een bepaald doel wordt 
voldaan. Dit in overeenstemming met ‘artikel 24 lid 1, sub d onder 1 en 2’ van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). 

Artikel 24
1. De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren:

a. bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
b. voor een inrit of een uitrit;
c. buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;
d. op een parkeergelegenheid:

1°. voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord 
aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen;

2°. op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het 
onderbord isaangegeven;

3°. op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;
e. langs een gele onderbroken streep;
f. op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;
g. op een parkeerplaats voor vergunninghouders, aangeduid door verkeersbord

E9 van bijlage I, indien voor zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die
plaats is verleend.

Voor het toewijzen van een parkeerplaats aan een specifiek voertuig, aan een bepaalde 
voertuigcategorie of met een bepaald doel is het noodzakelijk dat er een verkeersbesluit 
wordt genomen.

4.1 Juridische aspecten



RM131212 / Onderzoek Verlengde Private Aansluiting / Definitief / 1 maart 2013 23

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een 
verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 
van de BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover 
daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

In bijlage I van het RVV 1990 staat een overzicht opgenomen van de wettelijke 
verkeerstekens voor het toewijzen van een parkeervoorziening. 

Parkeren op kenteken
Het toewijzen van een parkeerplaats kan door het plaatsen van bord E08 met het 
onderbord (onderbord OB309) met daarop het kenteken van het betreffend elektrisch 
voertuig. Zoals aangegeven is de parkeerplaats daarmee niet te gebruiken als 
parkeerplaats voor overige voertuigen.

Parkeerplaats voor meerdere elektrische voertuigen
Er is, voor zover bekend, (nog) geen wettelijk model beschikbaar met als 
voertuigcategorie een elektrische auto. In de praktijk zijn er echter al wel voorbeelden 
van dergelijke borden te vinden (Zie Figuur 4-2 links; geen status RVV1990). Dit bord 
richt zich hoofdzakelijk op het parkeren van een elektrisch voertuig. 

Een hiaat in (eventuele) handhaving betreft het feit dat een elektrisch voertuig hier ook 
mag parkeren zonder dat er wordt opgeladen, waardoor een kostbare parkeerplaats 
mogelijk onnodig bezet wordt gehouden. Het verdient daarom aanbeveling om het 
parkeren te regelen op basis van het doel waarmee wordt geparkeerd (conform hetgeen 
staat vermeld in het RVV 1990 artikel 24 lid 1, sub d onder 2). De parkeerplaatsen 
dienen dan te worden voorzien van verkeersbord E08 met het onderbord waarop de 
doelomschrijving staat: “opladen elektrische voertuigen”. Figuur 4.1 (rechts) geeft dit 
weer (overigens is het bord met de auto met stekker onder de ‘P’ niet opgenomen in 
bijlage I van het RVV1990. Dit neemt niet weg dat de strekking van het bord duidelijk 
is).

Figuur 4-2 Parkeerborden gericht op elektrische voertuigen (links) en elektrisch opladen (rechts)Figuur 4-1 Parkeerborden gericht op elektrische voertuigen (links) en elektrisch opladen (rechts)
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Zoals hiervoor is aangegeven dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het 
toewijzen van een parkeerplaats aan een specifieke voertuigcategorie, een specifiek 
voertuig of met een bepaald doel. Dit verkeersbesluit moet een onderbouwing of 
motivering geven van de keuze voor het toewijzen van de parkeerplaats. In verband
met eventuele bezwaarprocedures is het verder gewenst een belangenafweging toe te 
voegen. In deze afweging moet worden aangegeven welke belangen een rol spelen en 
waarom de uiteindelijke keuze is gemaakt. Hierin ligt een sterk raakvlak met het 
vigerende (parkeer)beleid binnen de gemeente.

Met betrekking tot het parkeerbeleid lijken onder de gesproken gemeenten de 
meningen verdeeld over de volgende drie visies:

Een publiek elektrisch oplaadpunt dient minimaal een deel van de tijd beschikbaar 
te zijn voor de aanvrager van het oplaadpunt;
Een publiek elektrisch oplaadpunt dient toegankelijk te zijn voor alle elektrische 
voertuigen;
Het toestaan van een publiek elektrisch oplaadpunt naast een openbare 
parkeerplaats legt impliciet een claim op die parkeerplaats ten behoeve van 
elektrisch rijden. De gemeente moet zich bewust afvragen of zij dat wel wil.

Alvorens nader in te gaan op het parkeerbeleid is het van belang in te gaan op het 
gewenste of te verwachten gebruik van een parkeerplaats bij een laadpunt. De 
verlengde private aansluiting maakt gebruik van elektriciteit vanuit private panden 
(woningen of winkels), met een relatief beperkt beschikbaar vermogen. Dit betekent 
dat in de praktijk een lange laadduur gewenst zal zijn. In gebieden waar veel 
parkeerwisselingen plaatsvinden, zijn dan ook andere keuzen te verwachten met 
betrekking tot dit concept dan in rustiger gebieden.

Een ander aspect is de parkeerdruk. Hoe hoger de parkeerdruk, des lastiger is de 
inpasbaarheid van een toegewezen parkeerplaats. Zo zijn er meestal meerdere claims 
die op de beperkt beschikbare parkeerruimte worden gelegd door verschillende 
gebruikers. 

Op hoofdlijn (per gemeente kan een andere beoordelingswijze van toepassing zijn) 
wordt hiervoor onderstaande beoordelingswijze gehanteerd:

Tabel 4-1 Beoordeling parkeerdruk

Voor het gemeentelijk parkeerbeleid wordt in deze paragraaf een kader geschetst 
waarin de verschillende manieren van toewijzen worden behandeld. Hierbij wordt een 

4.2 Gemeentelijk beleid

Parkeerdruk Beoordeling Consequentie toewijzing 
parkeerplaats

0% tot 80% geen parkeerdruk Parkeerplaats voor elektrisch voertuig 
kan zonder problemen worden 
aangewezen

beginnende tot hoge parkeerdruk. Bij 
een parkeerdruk hoger dan 100% is 
sprake van foutparkeren binnen het 
gebied

Toewijzen van een parkeerplaats aan 
elektrisch voertuig moet nader worden 
gemotiveerd.
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onderscheid gemaakt naar de verschillende deelgebieden die doorgaans binnen een 
gemeente zijn te onderscheiden, met de volgende eigenschappen:

Centrum: in een centrumgebied is een grote mix aan parkeerders aanwezig, zoals 
bewoners en hun bezoek, winkelend publiek en werknemer. Door de variëteit is 
sprake van kort en lang parkeren door elkaar heen. Ook kennen veel centra 
parkeerregulering, waarbinnen parkeren naar gebruikersgroep reeds wordt geregeld 
(vergunningen en tarifering). De parkeerdruk is sterk gerelateerd aan winkeltijden 
en het aanwezig zijn van bewoners. Parkeren gebeurt vaak in de openbare ruimte
Schil: dit is het gebied direct rondom het centrumgebied. Vaak geldt dit als 
overloopgebied van het centrum. Het aantal winkels neemt af, en woningen krijgen 
de overhand. Parkeren vind hier doorgaans plaats (afhankelijk van de druk en de 
parkeerregulering in het centrum) door een deel centrum gerelateerd verkeer en 
bewoners. Parkeren vindt deels plaats in de openbare ruimte en deels op eigen 
terrein.
Woonwijk: de belangrijkste groep parkeerders zijn de bewoners. De parkeerdruk is 
in de avonden/nachten en weekenden het grootst. Parkeren vindt vaak plaats in de 
openbare ruimte of op eigen terrein. Dit is afhankelijk van het type wijk (bouw-/ 
ontwikkeljaar).
Bedrijventerrein: parkeren geschiedt hier hoofdzakelijk overdag op werkdagen 
wanneer werknemers aan het werk zijn. Het parkeren is grotendeels op eigen 
terrein geregeld.
Buitengebieden: in het buitengebied is de dichtheid aan woningen relatief laag. 
Parkeren vindt overwegend plaats op eigen terrein.

Algemeen geldt dat een verlengde private aansluiting vooral interessant is voor 
langparkeerders. Dit zijn voornamelijk bewoners (overdag/avond) en werknemers in 
een gebied (overdag). Voor bewoners kan de keus worden gemaakt om op basis van 
kenteken en tijdstip een parkeerplaats toe te wijzen aan een elektrisch voertuig. Zo kan
een bewoner ’s avonds gebruik maken van een parkeerplaats om op te laden wanneer 
niet over een eigen parkeerplaats kan worden beschikt. Overdag kan het oplaadpunt 
eventueel worden gebruikt door overige parkeerders. Bij bestaande parkeerregulering 
is het mogelijk het elektrisch rijden (verder) te bevorderen door vrijstelling van het 
parkeertarief (mogelijk gelet op schaarse ruimte ongewenst) of door bezitters van een 
elektrisch voertuig voorrang te geven bij vergunningverlening.

Doorlooptijd aanvraag
De doorlooptijd van een aanvraag van een verlengde private aansluiting loopt niet sterk 
uiteen met die van een publiek laadpunt, te weten drie tot vijf maanden. Bepalend 
hierin is de doorlooptijd voor een verkeersbesluit van 12 weken.
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5 Conclusies

In de zoektocht naar winstgevende business cases voor het opladen van elektrische 
voertuigen, is recentelijk ook de verlengde private aansluiting genoemd. Volgens dit 
concept wordt een oplaadpunt in de publieke ruimte geplaatst en gevoed door een 
kabel die wordt aangesloten ‘achter’ de elektriciteitsmeter van een woonhuis of 
bedrijfspand. Hiermee wordt efficiënter gebruik gemaakt van de bestaande 
netaansluiting en worden aparte aansluit- en netwerkkosten vermeden. In het hier 
gepresenteerde onderzoek worden de juridische, technische, financiële, beleids- en 
vergunningsaspecten behandeld die samenhangen met het mogelijk maken van de 
verlengde private aansluiting.

Installatie. Leidend voor een deugdelijke installatie en veilige bedrijfsvoering van de 
verlengde private aansluiting zijn de normen NEN1010, IEC61851 en IEC 62196. 
NEN1010 betreft de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties en wordt ook 
aangehaald in het Bouwbesluit. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de 
huiseigenaar of zijn installateur. De twee IEC normen behandelen het opladen van 
elektrische voertuigen en de huidige gangbare stekkernorm voor een oplaadpunt. Met 
betrekking tot de meterkast lijkt aansluiting van het oplaadpunt op een aparte groep 
met een eigen aardlekautomaat het meest praktisch.

Laadpunt. Het laadpunt zelf kan worden uitgevoerd als een oplaadpaal in de publieke 
ruimte, maar kan ook aan de gevel worden bevestigd. Hier zal het beleid van de 
gemeente de mogelijkheden bepalen. Het laadpunt zal maximaal 16A kunnen leveren, 
hetgeen overeen komt met 3,7 kW.

kWh-meting. Geadviseerd wordt om de geleverde energie met een aparte kWh-meter in 
de woning te monitoren. Deze meter hoeft niet te voldoen aan de meetcode.

Veiligheid en beheer. Om risico’s in het publiek domein te beheersen dient het 
laadpunt te voldoen aan dezelfde Europese veiligheidsnormen zoals deze van 
toepassing zijn op publieke laadpalen. De uitbreiding van de woonhuisinstallatie tot 
aan het laadpunt (aanpassing meterkast en kabel) dient uitgevoerd te worden conform 
de vigerende norm NEN1010. Met betrekking tot de ligging van de kabel wordt 
geadviseerd deze aan te melden bij de Kadasterdienst KLIC.

Elektriciteitswet. Aangezien een voertuig een roerende zaak is, is voor levering van 
elektriciteit aan een voertuig geen leveranciersvergunning vereist. Eveneens hoeft er 
geen netbeheerder te worden aangewezen, indien het oplaadpunt eigendom is van de 
woningeigenaar. Indien het laadpunt eigendom is van een laaddienstexploitant, dient de 
kabel naar het laadpunt te worden beschouwd als een net en is een netbeheerder 
vereist.

Aansprakelijkheid. Het Burgerlijk Wetboek (BW) regelt in artikel 6:174 de wettelijke 
aansprakelijkheid voor de bezitter van een ‘opstal’, zoals een oplaadpunt. Indien de 
bezitter van het laadpunt niet voldoet aan de geldende normen, is deze aansprakelijk 
indien zich een incident voordoet. Deze normen betreffen hier NEN1010, IEC61851 en 
IEC62196. Als het oplaadpunt in het publieke domein wordt geplaatst (bijvoorbeeld: 
trottoir of parkeerplaats) is het afhankelijk van de gemaakte afspraken met de gemeente 
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wie als bezitter is aan te merken. Indien een exploitant betrokken is bij het uitbaten van 
het oplaadpunt zijn de contractuele afspraken eveneens van belang.

Verzekering. Naast de voor het oplaadpunt af te sluiten W.A. verzekering, is de 
woonhuisverzekering van belang. Indien de verlengde private aansluiting conform de 
geldende normen is aangesloten, is er geen reden om te veronderstellen dat de 
bestaande woonhuisverzekering niet meer geldig zou zijn. Zolang er echter nog weinig 
ervaring bestaat met de verlengde private aansluiting wordt het aanbevolen om dit 
daadwerkelijk te toetsen bij de verzekeraar in kwestie.

Business case. Bij het bepalen van de business case van de verlengde private 
aansluiting zijn de te vermijden netwerkkosten vergeleken met de meerkosten voor de 
realisatie van de aansluiting. De extra installatiekosten van de verlengde private 
aansluiting en de reguliere aansluitkosten op het net blijken bij plaatsing direct voor de 
woning van vergelijkbare grootte te zijn. De vermeden jaarlijkse kosten bedragen circa 
€ 250 per jaar. Omdat het laadpunt niet hoeft te voldoen aan aanvullende eisen van de 
netbeheerder kan dit bovendien eenvoudiger en dus goedkoper worden uitgevoerd,
hetgeen tot een extra besparing op de investering kan leiden in de orde van € 1000.

Gemeentelijk parkeerbeleid. Voor ondersteuning van de verlengde private aansluiting 
vanuit parkeerbeleid zijn er in hoofdlijn twee typen parkeerinstrumenten beschikbaar: 
het toewijzen van een parkeerplaats bij een laadpunt op basis van kenteken, waardoor 
de parkeerplaats slechts voor één gebruiker beschikbaar is, of op basis van parkeerdoel, 
waardoor de parkeerplaats ook kan dienen voor opladen van andere elektrische 
voertuigen (gedeeld gebruik van de laadpaal en de parkeerplaats). Een belangrijk
aspect in de besluitvorming daarbij is de parkeerdruk. Hoe hoger de parkeerdruk, des 
lastiger is de inpasbaarheid van een toegewezen parkeerplaats.
Algemeen geldt dat een verlengde private aansluiting vooral interessant is voor 
langparkeerders. Dit zijn voornamelijk bewoners (overdag/avond) en werknemers in 
een gebied (overdag). Voor bewoners kan de keus worden gemaakt om op basis van 
kenteken en tijdstip (avonduren) een parkeerplaats toe te wijzen aan een elektrisch 
voertuig. Overdag kan het oplaadpunt eventueel worden gebruikt door overige 
parkeerders. Tot slot zal voor de gebiedstypen Centrum, Schil, Woonwijk,
Bedrijventerrein en Buitengebied een andere afweging worden gemaakt, waarbij 
toepassing van de verlengde private aansluiting in de woonwijk het meest voor de hand
liggend lijkt.
Met betrekking tot de rol van de gemeente, blijkt het toestaan van laadpunten in de 
openbare ruimte geenszins een uitgemaakte zaak. Zelfs indien er geen sprake is van 
ondersteunend parkeerbeleid, is er de perceptie dat het toestaan van een laadpunt in de 
publieke ruimte al een bepaalde claim op de naastgelegen parkeerplek legt. Omgaan 
met dit spanningsveld lijkt een proces dat in het huidige groeistadium van elektrisch 
rijden elke gemeente zelf moet doorlopen.

Doorlooptijd aanvraag
De doorlooptijd van een aanvraag van een verlengde private aansluiting loopt niet sterk 
uiteen met die van een publiek laadpunt, te weten drie tot vijf maanden. Bepalend 
hierin is de doorlooptijd voor een verkeersbesluit van 12 weken.
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Op basis van de in dit rapport beschreven bevindingen heeft Movares de volgende 
sterkte-zwakte analyse opgesteld.

Tabel 5-1 Sterkte-zwakte analyse Verlengde Private Aansluiting

Zoals uit bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd, bestaat het grootste pluspunt 
van de verlengde private aansluiting uit het kostenvoordeel. Indien dit voordeel 
wegvalt, zal het potentieel van dit concept beperkt blijven tot niche toepassingen.

Tevens doet de vraag zich voor hoe de verlengde private aansluiting zich verhoudt tot 
andere vormen van elektrische oplaadinfrastructuur: het publieke oplaadpunt en het 
private en semi-private oplaadpunt. Onderstaande tabel geeft hier een indicatie van.
Hierbij is voor de verschillende criteria het publieke oplaadpunt als referentie 
genomen.

Tabel 5-2 Vergelijking verschillende eigendomsvormen oplaadinfrastructuur

Bij het opstellen van deze tabel is het volgende perspectief gehanteerd:
Kosten: het publieke oplaadpunt vergt in de regel de hoogste kosten, onder meer 
door de aansluitkosten en jaarlijkse netwerkkosten;
Opbrengst: het is nog onzeker hoe intensief de verschillende oplaadvormen zullen 
worden benut;

+ -

Intern Sterkten
• Kostenvoordeel installatie en 
beheer (kosten netwerk – installatie)
• Grotere ontwerpvrijheden 
oplaadpunt (extra kostenreductie)

Zwakten
• Impact op parkeerruimte
• Vermogen laadpunt laag en 
afhankelijk van belastingvraag woning
• Meer aandachtspunten installatie en 
beheer voor woningeigenaar (‘gedoe’)

Extern Kansen
• Behoefte aan oplaadconcepten 
publieke ruimte

Bedreigingen
• Verlaging netwerkkosten oplaadpunt
• Verschillende visies gemeenten m.b.t. 
parkeerbeleid en condities
• Voorziene vereiste toestemming 
netbeheerder transport naar derden

Publiek Semi-
publiek

VPA Privaat

Kosten 0 + + +

Opbrengst 0 Onzeker Onzeker Onzeker

Gemak en zekerheid 0 + +/- ++

Vermogen [kW] 0 +/- - +/-

Ruimtelijke ordening 0 + - +

Bijdrage landelijke dekking 0 +/- - --

5.1 Analyse Verlengde 
Private Aansluiting
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Gemak en zekerheid: private laadpunten bieden de hoogste vorm van zekerheid, 
aangezien de eigenaar hier zelf over kan beschikken. Semi-publieke laadpunten 
bieden iets meer zekerheid dan publieke oplaadpunten. Het gemak en de zekerheid 
van de verlengde private aansluiting is sterk afhankelijk van het gemeentelijk 
beleid;
Vermogen [kW]: Het oplaadvermogen van de private en semi-private laadpunten 
wordt bepaald door de keuzes die de eigenaar zelf maakt. De verlengde private 
aansluiting zal gezien de aansluiting achter de meter een lager vermogen hebben.
Ruimtelijke ordening: private en semi-private laadpunten bevinden zich buiten de 
publieke ruimte. Gezien de beperkte flexibiliteit in locatie (voor de voordeur), is de 
verlengde private aansluiting lastiger in de openbare ruimte in te passen dan een 
publiek laadpunt;
Bijdrage landelijke dekking: de verlengde private aansluiting draagt met haar
beperktere beschikbaarheid minder bij aan de landelijke dekking dan het publieke 
laadpunt. Het semi-publieke laadpunt kent een beperktere beschikbaarheid, maar
kan door de combinatie van functies (laden bij meubelboulevard, wegrestaurant)
eveneens sterker bijdragen aan de landelijke dekking dan een publiek laadpunt. Het 
private laadpunt kent de laagste toegankelijkheid.

Voor realisatie van de verlengde private aansluiting bestaan vooralsnog geen 
normtechnische of juridische bezwaren, mits het oplaadpunt eigendom is van de 
huiseigenaar. Wel volgt uit de business case berekening dat het te verwachten 
laadgedrag bepalend is in de keuze voor een verlengde private aansluiting vergeleken 
met een regulier aangesloten oplaadpunt van een laaddienstexploitant (indien deze 
middels een multisite regeling belastingtechnisch kan worden beschouwd als een 
grootverbruiker). Verder wordt het succes voora bepaald doorl het gemeentelijk beleid
ten aanzien van elektrische voertuigen en oplaadpunten met een laag vermogen.

De volgende aanbevelingen worden meegegeven:
Toets de in deze rapportage gegeven interpretatie van de Elektriciteitswet bij 
de Energiekamer;
Toets het concept van de verlengde private aansluiting bij de aanbieders van 
woonhuisverzekeringen;
Stel in overleg met marktpartijen en gebruikers een robuust modelcontract op,
dat mogelijke laadpunteigenaren voldoende vertrouwen en bescherming geeft 
om een relatie met een laaddienstexploitant aan te gaan;
Betrek dit rapport bij het CROW traject van de Taskforce Formule E-team.

5.2 Aanbevelingen
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