
 

Opportuniteiten voor retailspelers bij de elektrificatie van het wagenpark 

De energiecrisis is alomtegenwoordig in de samenleving. Ook retailspelers ontsnappen er niet aan. De 

noodkreten zijn schering en inslag: energiekosten lopen op tot een zesvoud ten opzichte van één jaar 

geleden. De vraag stelt zich dan ook hoe retailspelers met deze crisis het best kunnen omgaan. 

Hieronder lichten we een mogelijke opportuniteit toe die de energietransitie met zich mee kan brengen 

en in het bijzonder de rol van elektrische laadpalen hierin. 

Energietransitie als opportuniteit 

De elektrificatie van ons wagenpark is een ongoing trend. Dit zal alleen maar toenemen, nu enkel 

elektrische wagens fiscaal aftrekbaar zullen zijn voor ondernemers vanaf 2026. De transitie naar een 

meerderheid aan elektrische wagens is hiermee onherroepelijk ingezet. Tegelijkertijd is er op heden 

een significant gebrek aan voldoende bereikbare laadpalen voor deze elektrische wagens. Dit stelt 

beleidsmakers voor stevige uitdagingen: zo wenst de Vlaamse Regering 35.000 laadpalen voor 

personenwagens te realiseren tegen 2050 (dit is één laadpaal per 10 elektrische wagens).  

Voor retailspelers creëert dit mogelijk een nieuw verdienmodel doordat zij inkomsten kunnen 

genereren gebaseerd op de geleverde kWh charge cost aan hun klanten of buurtbewoners.  

Verschillende regels in het Vlaanderen, Wallonië en Brussel  

1. Vlaanderen 

Om de energietransitie te verwezenlijken, verplicht de Vlaamse Regering reeds sedert 11 maart 2021 

de installatie van twee laadpalen bij nieuwe of gerenoveerde parkings vanaf 11 plaatsen. Bovendien 

moeten in dat geval ook elektrische leidingen voorzien worden om later minstens één laadpaal per vier 

parkeerplaatsen te installeren. Deze verplichting bestaat bij de verlening van een omgevingsvergunning 

voor parkings bij winkels en logistiek vastgoed1.  

De Vlaamse Regering ging recentelijk nog een stapje verder: zelfs bestaande parkings vanaf 21 plaatsen 

moeten uiterlijk op 1 januari 2025 voorzien zijn van twee laadpalen2. Deze verplichting is vergaand en 

verplicht retailspelers tot ingrijpende infrastructuurwerken.  

 

 
1 Artikel 9/1.1.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 

2 Artikel 9/1.1.2 Energiebesluit 19 november 2010 



 

2. Brussel 

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legde recentelijk verstrengde regels op om laadpalen te 

voorzien op bestaande parkings3. Zo moet 5% (en minstens 2) van het aantal vergunde parkeerplaatsen 

van openbare parkings van retailspelers op 1 januari 2025 voorzien zijn van een laadpaal. Op 1 januari 

2030 wordt dit 10% (en minstens 2) van het aantal vergunde parkeerplaatsen en op 1 januari 2035 20%. 

Voor parkings bij kantoorgebouwen gelden er strengere normen. 

Bij de aanleg van een nieuwe parking of bij de ingrijpende renovatie van een bestaande openbare 

parking moet de milieuvergunninghouder meteen rekening houden met de normen die gelden in 2035, 

met name moet minstens 20% van het aantal vergunde parkeerplaatsen voorzien zijn van een laadpaal. 

3. Wallonië  

Daarentegen zijn de verplichtingen in het Waals Gewest minder vergaand. Retailspelers moeten enkel 

laadpaalinfrastructuur voorzien indien zij wensen een nieuwe parking aan te leggen of een bestaande 

parking grondig wensen te renoveren, nl. één laadpaal vanaf 11 parkeerplaatsen en 

installatievoorzieningen voor 1 laadpunt per 5 parkeerplaatsen4. Vooralsnog gelden er geen 

verplichtingen voor bestaande parkings die niet worden gerenoveerd. 

4. Overzicht  

 

 

Bij vergunningsaanvraag voor nieuwe 

parking/gebouw of ingrijpende 

renovatie van de parking/gebouw 

Bestaande parkings tegen uiterlijk 

1/1/2025 ongeacht tussentijdse 

vergunningsaanvraag 

Vlaams Gewest Vanaf 11 parkeerplaatsen: minstens 

2 laadpalen 

Voorzieningen voor minstens 

1 laadpaal per 4 parkeerplaatsen 

Vanaf 21 parkeerplaatsen: 

Minstens 2 laadpalen  

 

 
3 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 september 2022 tot vaststelling van de verhouding van de oplaadpunten voor parkings evenals bepaalde 

bijkomende veiligheidsvoorwaarden die van toepassing zijn 

4 Artikel 13/1 van het Decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/09/29/2022033754/staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/09/29/2022033754/staatsblad


 

Waals Gewest Vanaf 11 parkeerplaatsen: minstens 

1 laadpaal 

Voorzieningen voor minstens 

1 laadpaal per 5 parkeerplaatsen 

 

Voorlopig geen verplichting voor 

bestaande parkings 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

Vanaf 11 parkeerplaatsen: 20% vanaf 

het aantal vergunde parkeerplaatsen  

Vanaf 11 parkeerplaatsen: 5% van het 

aantal vergunde parkeerplaatsen met 

een minimum van 2 laadpalen 

 

De laadpaal zelf exploiteren of exploitatie via een laadpaaloperator?  

Verschillende (juridische) werkwijzen zijn mogelijk om deze laadpalen in de praktijk te realiseren. 

Ofwel kan de retailspeler zelf laadpalen installeren waarbij een percentage van de charge-kost hem 

toekomt. Ofwel kan de retailspeler als eigenaar/huurder beroep doen op de knowhow van een 

laadpaaloperator door een gedeelte van de parking (onder) te verhuren tegen een variabele 

huurvergoeding naargelang het geleverde kWh charge cost.  

 

ALTIUS advocatenkantoor 

 

 


