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Context
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• Europese klimaatwet: wettelijke verplichting van de Unie om tegen 2050 het 
eerste klimaatneutrale continent te worden

• Ter ondersteuning van deze langetermijndoelstelling stelt de klimaatwet ook 
een tussentijdse doelstelling voor 2030 vast, die erop gericht is de 
netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 % te verminderen ten 
opzichte van het niveau van 1990

• Wat is nodig om deze doelstelling te behalen?
>> „Fit for 55” package

Context – EU klimaatambitie



Fit for 55



• Transportsector verantwoordelijk voor 1/4 
van de EU broeikasgasemissies

• Terwijl deze in de meeste sectoren 
afnemen, zijn de broeikasgasemissies 
van transport toegenomen

• Bovendien zijn andere verontreinigende 
emissies van vervoer —stikstofdioxide, 
fijn stof en ozon in de onderste 
luchtlagen/smog— verantwoordelijk voor 
ong. een half miljoen voortijdige 
overlijdens per jaar of meer dan 10% van 
het totale aantal overlijdens in de EU

Het probleem transport



• De Europese Green Deal beoogt om de uitstoot van de transportsector tegen 
2050 met 90 % te verminderen

• EC Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit:  beschrijft trajecten voor de 
overgang naar een volledig duurzaam mobiliteitssysteem 

• Ambitie: minstens 30 miljoen emissievrije auto’s op de EU wegen tegen 2030. 

• Vereist stimulans voor de bijbehorende oplaad- en tankinfrastructuur

Vergroenen van transport



Waarom revisie AFID?



Probleem 1: incoherente uitrol infra

• Meer dan 70% van alle laadpalen 
geconcentreerd in 3 lidstaten

• Volgens planning van lidstaten zou 
discrepatie enkel toenemen bij 
onveranderd beleid (Nationale 
Beleidskaders) 

• Daardoor dreigt tegen 2030 een 
tekort aan ca. 700.000 laadpalen in 
17 lidstaten



• AFID bevatte reeds verschillende technische normen en standaarden voor 
marktharmonisatie

• Nieuwe technologiën en snelle vooruitgang in bestaande technologiën >> 
noodzaak aan nieuwe EU normen en standaarden voor fysieke interfaces 
voor zowat alle alternatieve brandstoffen

• In de elektromobiliteitssector dienen bovendien standaarden voor 
communicatieprotocollen te worden vastgesteld, om concurrentiële 
dienstverlening te ondersteunen (roaming, slim laden)

Probleem 2: Gebrekkige interoperabiliteit



Gebruikers ondervinden nog teveel problemen: 

• Niet eenvoudig om laadpalen / tankinfrastructuur te vinden

• Gebrekkige prijstransparantie (ad hoc en roaming)

• Gebrek aan uniforme en klantvriendelijke betaalmogelijkheid

>> Gebrekkige gebruiksvriendelijkheid en de ontwikkeling van gesloten 
netwerken dreigen de transitie naar alternatieve brandstoffen te vertragen

Probleem 3: Gebruiksvriendelijkheid infra



• Om de ambitieuze CO2 uitstootnormen te ondersteunen, is een 
goed dekkend netwerk van alternatieve brandstoffen essentieel
�  Vermijden dat gebrek aan infra rem zet op uitrol uitstootvrije voertuigen
�  Verzekeren van grensoverschrijdende continuïteit / dekking volledige EU

• Verdere technische harmonisering 
�  Verzekeren van interoperabiliteit
�  Beperken aanpassingskosten aan lokale vereisten / schaalvoordelen

Van Richtlijn naar Verordening



Nieuwe verordening
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Probleem 1: uitrol infrastructuur

Source: eleqtron

Source: Schuttevaer

Source: denf.nl

Source: Het Financieele Dagblad



• Laadpalen voor lichte voertuigen (auto’s en betelwagens) (Art 3)
• Op basis van het wagenpark, uitgedrukt in geïnstalleerd vermogen (kW) per elektrisch voertuig 
• Op basis van afstand, langs volledig trans-Europese vervoersnetwerk (maximale afstand en vermogen)

• Laadpalen voor zware voertuigen (vrachtwagens) (Art 4)
• Op basis van afstand, langs volledig TEN-V netwerk (maximale afstand en vermogen)

• Op veilige en beveiligde (“safe and secure”) parkings (nachtelijk opladen) 

• Bij stedelijke knooppunten (mn voor stadsbezorging)

• Tankinfrastructuur voor waterstof, LV / ZV (Art 6) 
• Op basis van afstand, langs volledig TEN-V netwerk (maximale afstand en capaciteit) 

• Bij stedelijke knooppunten (mn voor stadsbezorging)

• LNG, beperkt tot 2025 (Art 8)

Doelstellingen infra wegtransport



• Walstroom (OPS) in zeehavens (Art 9)
• (grotere) TEN-V zeehavens dienen voldoende OPS infrastructuur te voorzien om aan vraag van 

passagiers- en containerschepen te voldoen

• Walstroom in binnenhavens (Art 10)
• Minstens 1 walstroominstallatie in elke binnenhaven op het TEN-V kern- en uitgebreid netwerk

• LNG in zeehavens (Art 11)
• Bestaande doestellingen blijven behouden

• Luchthavens (Art 12)
• Alle gates en buitenposities (vrachtvervoer) van luchthavens op het TEN-V kern- en uitgebreid netwerk 

moeten worden uitgerust met infra voor de levering van elektriciteit aan stationair draaiende vliegtuigen

Doelstellingen infra watertransport en luchtvaart



Probleem 2: Gebrekkige interoperabiliteit

Source: OmniSci



• Bestaande normen: Annex II
• Blijven behouden
• Bv. laadpalen, waterstof-tankinfrastructuur, CNG-tankinfrastructuur, OPS etc.

• Mandaat aan COM om Annex II aan te vullen met nieuwe normen:
• Domeinen/scope bepaald in Annex II
• Desgewenst via standardiserings-mandaat aan Europese normeringsorganisaties
• Latere vaststelling dmv gedelegeerde verordeningen

Normering (Art 19 en Annex II)  1/2



• Nieuwe fysieke normen
• Wegvervoer (bv. ultrasnelle oplaadbeurten voor vrachtwagens, aanvullende normen voor waterstof)
• Watertransport (bv. oplaadpunten voor batterijen, normen voor waterstof, methanol en 

ammoniak-tankpunten)
• Luchtvaart (bv. waterstof-tankinfrastructuur)

• Nieuwe communicatienormen en -protocollen (e-mobiliteit)
• Communicatie tussen voertuig en oplaadpunt
• Communicatie tussen oplaadpunt en CPO-back-end
• Communicatie tussen oplaadpunt/CPO en roaming platformen
• Communicatie tussen oplaadpunten en elektriciteitsnet

Normering (Art 19 en Annex II)  2/2

Source: Province of North-Brabant (NL)



Probleem 3: Gebruiksvriendelijkheid infra

Source: IntelligentOnline



• Exploitanten van oplaad- en tankpunten moeten 
bepaalde statische en dynamische gegevens 
kosteloos ter beschikking stellen:

• Statisch: Geografische locatie, aantal connectoren, aantal parkeerplaatsen voor 
personen met een handicap, contactgegevens. Alleen voor laadpalen: Identificatiecodes, 
soort connector, stroom (gelijkstroom of wisselstroom), geleverd vermogen (kW)

• Dynamisch: Operationele status, beschikbaarheid, ad hoc prijs

• Lidstaten zorgen voor niet-discriminerende toegang tot die gegevens via hun 
Nationale Toegangspunten (Richtlijn 2010/40EU)

• Mandaat COM om gedelegeerde verordeningen vast te stellen: 
• Aanvullende gegevenssoorten, gegevensformaat/frequentie/kwaliteit, procedures voor 

het verstrekken en uitwisselen van gegevens

Beschikbaarheid data (Art 18)



• Voor laadpalen en waterstof-tankstations
• Uniforme en gebruiksvriendelijke betaalmethode voor ad hoc laden

• Betalen met in de EU-breed gedragen betaalmiddel (betaalkaart) 
moet mogelijk zijn bij alle laadpalen 

• Nieuwe: betaalterminal, NFC lezer of < 50kW unieke QR code

• Bestaande > 50 kW: retrofit tegen 2027

• Verplichtingen prijstransparantie
• CPOs: ad hoc prijs (price per sessie, minuut, kWh) weergeven op laadstation

• MSPs (laden onder contract): all prijscompomenten beschikbaar stellen vóór het begin van de 
oplaadsessie, op maat van de beoogde oplaadsessie

Eenvoudig betalen, transparante prijzen (Art 5/7)



• Specifiek voor elektromobiliteit

• Vermijden van gesloten netwerken 
• verduidelijking “publiek toegankelijk”
• opt-out ingeval van automatisch laden (‘plug&charge’)

>> Consument moet telkens kunnen kiezen voor ad hoc laden of laden onder ander contract

• Algemeen non-discriminatie principe 
• ad hoc vs contract-laden

• CPO vs MSPs 

>> prijsdifferentatie moet proportioneel zijn en gerechtvaardigd kunnen worden

Concurrentieversterkende bepalingen (Art 1/5)



• Alle laadpalen moeten digitaal verbonden zijn

• Alle ‘trage’ laadpalen (P ≤ 22 kW) moeten slim 
kunnen laden

• Bewegwijzering naar laadpalen op rustplaatsen
(rest areas) langs snelwegen 

• DC-laders moeten uitgerust zijn met een 
vaste laadkabel

Elektromobiliteit: overige (Art 5)
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Targets for Road transport



• Fleet based target
• 1 kW power output per BEV
• 0.66 kw power output per PHEV
• Target date: 31 December of every year
• To be met the year after legislation comes into force

• Distance based target
• TEN-T core, every 60 km in each direction

• 300 kW power output (at least one 150 kW recharging station) by 2025

• 600 kW power output (at least two 150 kW recharging stations) by 2030

• TEN-T comprehensive, every 60 km in each direction
• 300 kW power output (at least one 150 kW recharging station) by 2030
• 600 kW power output (at least two 150 kW recharging stations) by 2035

Art 3, Electric Recharging LDV 



• Distance based target
• TEN-T core, every 60 km in each direction

• 1400 kW power output (at least one 350 kW recharging station) by 2025

• 3500 kW power output (at least two 350 kW recharging stations) by 2030

• TEN-T comprehensive, every 100 km in each direction
• 1400 kW power output (at least one 350 kW recharging station) by 2030
• 3500 kW power output (at least two 350 kW recharging stations) by 2035

• Location based target
• At least one 100 kW recharging station at every safe and secure parking by 2030
• Recharging stations at urban nodes

• 600 kW of min. 150 kW recharging stations by 2025
• 1200 kW of min 150 kW recharging stations by 2030

Art 4, Electric Recharging HDV 



• Distance based target
• TEN-T core and TEN-T comprehensive network, every 150 km serving both directions by 

2030
• 2 t capacity 

• 700 bars

• Every 450 km also liquid hydrogen

• Location based target
• 1 refuelling station in every urban node by 2030

• 2 t capacity 
• 700 bars

Art 6, Hydrogen refuelling (LDV & HDV) 



• Member States shall ensure until 1 January 2025 that an appropriate number 
of publicly accessible refuelling points for LNG are put in place, at least along 
the TEN-T core network, in order to allow LNG heavy-duty motor vehicles to 
circulate throughout the Union, where there is demand, unless the costs are 
disproportionate to the benefits, including environmental benefits.

Art 8, LNG road 



Targets for waterborne and aviation



• minimum shore-side electricity supply for seagoing container and passenger 
ships to be provided in maritime ports 

• Targets only if certain minimum conditions are met (> large ports), based on:
• number of port calls in last three years

• gross tonnage of those calls

• types of ships involved: seagoing container ships / seagoing ro-ro passenger ships and 
high-speed passenger craft / cruise ships

• If conditions met >> ports to install shore-side power output sufficient to 
satisfy at least 90% of demand (port calls)

Art 9, Shore side electricity supply maritime



• TEN-T core inland waterway port
• 1 installation by 2025

• TEN-T comprehensive inland waterway port 
• 1 installation by 2030

Art 10, Shore side electricity supply IWW



• Member States shall ensure that an appropriate number of refuelling points 
for LNG are put in place at TEN-T core maritime ports referred to in 
paragraph 2, to enable seagoing ships to circulate throughout the TEN-T core 
network by 1 January 2025. Member States shall cooperate with 
neighbouring Member States where necessary to ensure adequate coverage 
of the TEN-T core network.

• Member States shall designate in their national policy frameworks TEN-T 
core maritime ports that shall provide access to the refuelling points for LNG 
referred to in paragraph 1, also taking into consideration actual market needs 
and developments.

Art 11, LNG maritime



• TEN-T core and TEN-T comprehensive airports:
• All gates used by commercial air transport operations by 2025

• All outfield positions used by commercial air transport operations by 2030

• Electricity to come from the electricity grid or from electricity generated on site 
from renewable sources

Art 12, electricity supply stationary aircraft



• Annex II: detailed specification of areas
• Electricity Supply for road transport

• Communication exchange in the electric vehicle recharging ecosystem

• Hydrogen supply for road transport

• Electricity supply for maritime transport and inland navigation

• Hydrogen bunkering for maritime transport and inland navigation

• Ammonia bunkering for maritime transport and inland navigation

• Natural Gas refuelling points

• Fuel Labelling / fuel price comparison (implementing Art 17(2) and 17(3))

Art 19-21 & Annex II – areas for technical 
harmonisation


