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Persbericht 
Kortenberg, 26/08/2021 
 
 

Publiek-private partnerships zijn cruciaal voor voldoende laadinfra   
 

Breed en toegankelijk netwerk aan laadpunten boost elektrisch wagenpark  
 
Onlangs heeft Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters, haar projectoproep kracht bijgezet om 
(semi-)publieke laadinfra uit te rollen op privéterrein. Het gaat bijvoorbeeld om parkings aan horeca en 
supermarkten of tankstations waar iedereen haar of zijn elektrische wagen kan laden. De bouw- en 
installatiesector ondersteunen ten volle dit initiatief dat bijdraagt aan de ambitie om tegen 2025 
bijkomend 30.000 extra laadpunten te realiseren. De minister maakt 3 miljoen euro vrij voor deze 
projectoproep. Bedrijven kunnen nog tot 1 september hun project voorstellen.  
 
Vlaanderen telt momenteel 4.700 publieke laadpalen. De Vlaamse regering maakt binnen het relanceplan 
Vlaamse Veerkracht middelen vrij om in 30.000 extra publieke laadpalen te voorzien tegen 2025. En in 2030 
beoogt de Vlaamse regering tot één laadpunt per 100 inwoners of 66.000 laadpunten in totaal. Om deze 
ambities waar te maken, wordt er ook sterk ingezet op laadpunten op privéterrein. Want experts geven aan dat 
in 2030 de helft van de nieuw verkochte wagens uit zero-emissiewagens zullen bestaan. Zo zien we vandaag 
reeds dat de laadinfrastructuur aan uitbreiding toe is om de huidige elektrische vloot van de nodige laadpalen te 
voorzien. Een breed en toegankelijk netwerk met o.a. de nadruk op woon-werkverkeer is daarbij een belangrijke 
driver. Ook bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren en zo het verschil helpen maken op weg naar 
groene mobiliteit.    
 
“Elektrische wagens maken steeds meer opgang en bestuurders willen vooral dicht bij huis, op en naar het werk 
kunnen laden. De ambities en deze projectoproep van Vlaams minister Peeters sluiten in deze fase van de 
marktontwikkeling aan bij deze reële behoeften. Een breed en toegankelijk laadnetwerk komt bovendien de 
wendbaarheid van een elektrisch wagenpark ten goede. Nabij, snel en gebruiksvriendelijk kunnen laden, zal de 
uitrol ervan versterken”, zegt Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw.  
 
Innovaties vergroten intussen de troeven van een elektrisch wagenpark in Vlaanderen. Zo zijn er vandaag 
ontwikkelingen rond snelladers voor bedrijventerreinen die tweerichtingsverkeer mogelijk maken: niet alleen zou 
je elektrische wagens opladen, ook zou bijv. een kantoorgebouw op een bewolkte dag stroom uit de batterij van 
datzelfde wagenpark kunnen halen. Zo hoeft een bedrijf minder beroep te doen op het net.  
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https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tijd.be%2Fondernemen%2Fmilieu-energie%2Flimburgers-toveren-gewone-stekkers-om-tot-snelladers%2F10327582&data=04%7C01%7Csofie.lapiere%40techlink.be%7C20a7a3fa67ef43a49e9708d96b8cd303%7C8e3b18eb3b564e33b680a55cffd04282%7C0%7C0%7C637659076025054698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lhVkBIrIxzyOI%2F0fmLje9H9sTJiMWez8x2MbNGqG%2FAg%3D&reserved=0
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“Installatiefederatie Techlink is verheugd over bijkomende aanmoedigingen voor extra laadinfrastructuur en over 
deze uitdaging voor haar elektrotechnische installateurs. Onze installateurs bereiden zich intussen gedegen 
voor op het versneld plaatsen van laadpalen. Wij anticiperen op die verwachte verhoogde vraag door het 
opzetten van heel wat opleidingen”, besluit Kris Van Dingenen, General Director van Techlink.  
 
Klik hier voor de opleidingen van Techlink 
 
De projectoproep van Vlaams minister Lydia Peeters kan je terugvinden 
op: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be 
 
Voor meer informatie: 
 

• Kris Van Dingenen, Algemeen Directeur Techlink, kris.vandingenen@techlink.be, 0477/33.29.34 
• Marc Dillen, Directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, marc.dillen@vcb.be, 

0475/72.01.72 
 
 

+++ Einde persbericht +++ 
 
Over Techlink  
Techlink is de nationale beroepsfederatie voor Belgische technieken en installatiebedrijven - elektriciteit & 
HVAC (warmte, ventilatie, airconditioning en sanitair). Techlink vertegenwoordigt de belangen van meer dan 
3.000 leden en vertaalt beleid op Europees, nationaal en lokaal niveau naar praktische handvaten voor 
Belgische installatiebedrijven. 
 
Als sectorfederatie is Techlink één van de leidende stemmen in het maatschappelijke debat over de 
energietransitie in België: van fossiele energiebronnen over hybride oplossingen tot hernieuwbare systemen, 
energiebeheer en -opslag. 
 
Over de Vlaamse Confederatie Bouw 
In Vlaanderen telt de Confederatie Bouw meer dan 10.000 aangesloten bedrijven. Bij de Confederatie Bouw zijn 
zowel kleine en middelgrote als grote ondernemingen aangesloten. Daarbij gaat het om alle bouwberoepen, 
niet alleen de algemene aannemers, de uitvoerders van infrastructuurwerken en de wegenbouwers maar ook 
de voltooiings- en installatiebedrijven. 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.greenenergypark.be%2Fgep-opleidingen%2Fwebinar-basisopleiding-installatie-laadpalen%2F&data=04%7C01%7Csofie.lapiere%40techlink.be%7C20a7a3fa67ef43a49e9708d96b8cd303%7C8e3b18eb3b564e33b680a55cffd04282%7C0%7C0%7C637659076025054698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rRCEicJ1S6MFqWFEU0cLR0botxzqWmZphgeIUoLRgyU%3D&reserved=0
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