Vooroordelen
over EV’s?

Ontkrachten
die handel …

Tim Briers

Argumenten op sociale media
Vaak niet getoetst of uit proportie
E-mobiliteit is vaak een onderwerp dat voer voor discussie
is, enerzijds voor de EV-rijders, anderzijds voor de
ontkenners. Vooral die laatste groep denkt vaak heel wat te
weten over e-mobiliteit, maar helaas is die kennis
gebaseerd op feiten die op losse schroeven staan of
totaal achterhaald zijn.
Misschien kan je het net als ons niet laten om
daarop te reageren, maar weet je ook dat het
vaak weinig resultaat oplevert. Toch wil je de feiten
rechtzetten.
Daar gaat dit onderdeel over, we willen je helpen met het
weerleggen van de stellingen en het aanleveren van
getoetste gegevens. We vertrekken steeds vanuit het
standpunt van de ontkenner en bouwen een argumentatie
op, gebaseerd op de meest recente - onderzochte - feiten
over e-mobiliteit, maar ook over veranderingen die een
impact hebben op de Europese markt.

"E-mobiliteit is een fase, dat gaat wel
voorbij, die heeft geen toekomst.”
Het is een argument dat je wel vaker ziet passeren
op sociale media van zodra er een nieuw artikel
over een elektrische auto verschijnt. De een zweert
bij zijn diesel, de ander ziet heil in waterstof.
Allemaal hebben ze wel iets te zeggen over emobiliteit, maar vooral dat het iets tijdelijk is.
Wel, ik kan je zeggen dat ze zich vergissen en er zijn
genoeg voorbeelden van technologische
innovaties die snel de markt hebben ingenomen en
die ook door ontkenners uiteindelijk werden
omarmd.
Een gekend voorbeeld is de gsm. Toen die midden
jaren 90 commercieel werd uitgerold, vonden
mensen het maar niets, ze waren thuis ook te
bereiken. Toch had 5 jaar later reeds een
meerderheid een gsm. Idem met de smartphone
die de gewone gsm heeft vervangen.
Bij automobiliteit is dat net hetzelfde. Alleen heeft

het zeer lang geduurd eer we
van een echt nieuwe ontwikkeling zouden spreken. Echter
hebben externe factoren (milieu, klimaat, dieselgate) de
druk op de industrie verhoogd en was actie nodig. Een
goed voorbeeld is wat er zich afspeelde ten tijde van de
eeuwwisseling. Op naar de 20ste eeuw en de eerste auto.

Aan het einde van de 19de eeuw zat men met een
ernstig probleem, nl. een heuse mestcrisis. Net
zoals er vandaag miljoenen wagens rondrijden,
waren dat destijds paarden. Wetende dat een
paard 15 kilo mest/dag genereert, weet je dat dit
een enorm probleem was. Men kon niet volgen,
mest stapelde zich op, de stank werd ondraaglijk.
Een oplossing was nodig.
Er werden mestconferenties georganiseerd en op
een bepaald moment opperden enkele Duitse
ingenieurs de oplossing: laten we een universele
brandstofmotor bouwen die breed kan worden
uitgerold. Het idee van Otto, Benz, Daimler en
Porsche kende veel bijval. Autofabrikanten zoals
Ford sprongen mee op de kar.

Mest stapelde zich op aan de stoeprand.

Snelle omarming innovatie
We spreken hier over 1900, een jaar waarin er in het straatbeeld uitzonderlijk 1 wagen verscheen. 13
jaar later reed echter iedereen in een auto en waren paard en kar de nitief uit het straatbeeld
verdwenen.
We zien hetzelfde met EV’s vandaag. 10 jaar geleden zag je weleens een EV in de straat, nu zie je ze
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almaar vaker verschijnen. Eentje om te onthouden.

"Diesel en benzine zijn nog steeds
de toekomst, ze zijn zeer ef ciënt"
Enkele jaren geleden kondigde Europa de CAFE-normen aan, strenge richtlijnen voor de Europese
autoindustrie. Sinds 2021 gelden er strenge regels, waardoor automerken verplicht zijn om te
elektrificeren indien ze die normen willen halen.
vanaf 2021 opgelegde EU-emissienormen voor autoindustrie (CAFE)
gemiddeld 95 g CO2/km of 3,6 l/100 km diesel of 4,1 l/100 km benzine

fi

vanaf 2030 afname van 37,5%, dus minder dan 3 l/100 km

Die normen zijn bijzonder streng, zeker van zodra

Het gevolg is dat automerken het niet meer zien zitten

we aan EURO 7 in 2025 gaan zitten. Daar zie je dat

om nog miljarden te pompen in R&D om diesel en

de waarden t.o.v. EURO 6 met 66% moeten

benzine nog efficiënter te maken. Vandaar ook de

afnemen; tegen 2030 zelfs met 90%!

beslissing om daarmee te stoppen in dit decennium.
De elektrificatie kan dus niet gestopt worden, ten
nadele van diesel en benzine.

Het gevolg is dat

“EV’s zijn maar beperkt aanwezig, ik
maak me geen zorgen.”
De tijd van 1 LEAF, 1 Zoe of een Tesla in
het straatbeeld is voorgoed voorbij.
Ook in Europa zien we de laatste jaren
een sterke toename van elektrische
voertuigen. Vooral in de laatste twee
jaar zien we een fenomenale groei, wat
te verklaren is door
overheidsinitiatieven, een
milieubewustere aankoophouding en
het grotere aanbod EV’s.

Bronnen: EEA, ACEA, InsideEVs

“EV’s zijn te duur”
EV’s zijn te duur in aankoop. Het wordt vaak gezegd en als je kijkt naar de aankoopprijs in vergelijking
met die van een conventionele wagen, dan zie je inderdaad een prijsverschil. Dat komt vooral door de
prijs van de batterij.
Die prijs blijft dalen en we zien dat ook in de prijsevolutie van elektrische wagens. Tegen 2024/2025
zou de prijs van een EV even hoog zijn als de prijs van een conventionele wagen. Maar we hoeven niet
tot dan te wachten, want er zijn heel wat factoren die een impact hebben op het totaalplaatje.
Wanneer we kijken naar de ‘total cost of ownership’,
zien we heel wat positieve elementen, denk aan:
Lagere verzekering
Lager onderhoud
Geen belastingen
Lagere energiekost
…

Surf naar milieuvriendelijkevoertuigen.be en bereken hoeveel je zou kunnen besparen op basis van enkele
criteria. Houd er enkel rekening mee dat deze tool onderhoudskosten foutief inschaalt.

“Ik kan met mijn wagen
rijden waar ik wil”
Het is niet zo dat je met eender welke benzine- en dieselwagen zomaar overal
binnen kan in de EU. De regels worden almaar strenger en diverse landen
werken al met striktere vignetten. Dat is om de luchtpollutie te doen zakken,
vooral in steden.
Net daarom zien we her en der LEZ’s of lage-emissiezones opduiken, zones
waar wagens met bepaalde EURO-motorisaties niet langer welkom zijn en men
aan de rand van de stad dient te parkeren.

"Er is een slechte
laadinfrastructuur in ons land"
Je kan niet van A naar Z
zonder de bekende
'range anxiety', de angst
om niet op je
bestemming te geraken.
Het is zo oud als de
straat. Ondertussen wordt
er aan een razend tempo
uitgebreid in Vlaanderen:
steden, overheid,
supermarkten,
ondernemingen, thuis ...
Vlaanderen: doel: 30.000
openbare laadpunten
tegen 2025.
2021: 6000 openbare
laadpunten
Wallonië: nog geen
specifieke strategie,
wordt bepaald door de
steden
2021: 220 openbare
laadpunten

Het is een argument dat al 10 jaar wordt aangevoerd en stilaan echt wel
achterhaald is. De tijd van slechte infrastructuur is voorbij. Vanuit de Vlaamse
overheid worden gemeenten verplicht om de beschikbaarheid van laadpalen
uit te rollen. Woon je in een appartement of heb je geen oprit, dan is men in
principe verplicht een laadpunt in je omgeving te plaatsen.
Daarom dat ministers Bart Somers en Lydia Peeters in 2020 en 2021 een
laadpaalplan hebben uitgerold. Met die uitgebreide infrastructuur gaat men
nooit meer het argument van slechte laadopties kunnen aankaarten.
Recent is er trouwens aangekondigd dat er extra middelen worden vrijgemaakt
om alle carpool- en snelwegparkings te voorzien van snelladers.

Onlangs zijn er bovendien
tenders uitgeschreven voor
de toekenning van licenties
voor snellaadinfrastructuur in
België. Die tenders zijn
gewonnen door het
Nederlandse Fastned en het
Duitse Ionity. Beide bedrijven
zijn in razendsnel tempo
infrastructuur aan het
uitrollen.
Zo heeft Fastned in 2021 nog
een snellaadpark laten
plaatsen op de parking Peutie
(beide richtingen) aan de E19.
Ionity heeft net nog een
nieuw snellaadpark geopend
aan de E40 in Luik.

“Het net kan zoveel EV’s niet aan”
De studie van Febiac en Fluvius is erop gericht te kijken naar
Febiac en Fluvius hebben dat
bestudeerd. Ze verwachten
geen onmiddellijke problemen,
zeker niet indien we uitgaan
van ‘smart grids’.

wat we kunnen verwachten in 2030, wanneer we meer
elektrisch zullen rijden. Ze verwachten dat we tegen dan 1,5
miljoen EV’s zullen hebben, enerzijds omdat diesel en
benzine niet zomaar plots verdwenen zullen zijn, anderzijds
omdat men een doorbraak van deelwagensystemen en een
sterker openbaar vervoer verwacht. Het particuliere bezit van
een wagen zal wellicht op termijn verdwijnen (is trouwens
een globale visie).
Door te investeren in smart grids en slimme laadpalen, zullen
stroomnetwerken niet overbelast kunnen worden omdat
energiemeters constant zullen waken over de vraag en
stroom afvlakken waar nodig. Indien er toch een grid zou
geaffecteerd worden, zal dat enkel in 5% van de gevallen op
straatniveau gebeuren (1 feeder per x aantal woningen) en
dan vooral bij 230V-aansluitingen.
Bovendien gaat men ook uit van de hypothese dat woningen
meer zelfvoorzienend worden. Denk daarbij aan de opkomst
van bidirectioneel laden.

"Een EV stoot meer CO2 uit dan een
conventionele auto"
Het wordt graag gebruikt in de argumentatie op Facebook of in de showroom: “Ik heb
gelezen dat een EV meer CO2 uitstoot.” Het is gebaseerd op de productie van de batterij en
het ontginnen van grondstoffen dat daaraan gekoppeld is. Het klopt dat de CO2-uitstoot
hoger is dan die van de productie van een conventionele wagen. Echter wat men vergeet is
dat het daarbij ophoudt. Na de productie van de wagen zal een conventionele wagen hoe dan
ook vanaf dan meer gaan uitstoten en zal een EV de productie-CO2 na twee jaar reeds
hebben weggewerkt. In totaal zou een EV op die manier 3 x minder CO2 uitstoten dan een
brandstofwagen.

Bron: carbonbrief, transportandenvironment

Men durft weleens te vergeten dat de CO2-uitstoot van een conventionele wagen niet enkel
zou mogen worden bepaald door wat er uit de uitlaat komt. Als we dingen dan toch in
perspectief moeten plaatsen, is het goed te kijken naar de CO2-uitstoot van oliewinning,
raf naderij en transport. De CO2-uitstoot van die stappen tot aan de pomp is enorm. Dat
bewijst ook onderstaande infographic, die aantoont dat van de totale emissie van een
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dieselwagen, 3/4 van ‘well-to-wheel’ komt.

Door al die stappen die olie moet doorlopen, zien we ook
dat er om diesel of benzine te raf neren en transporteren,
er uiteindelijk 80% energieverlies is, net omdat je met
zoveel tussenstappen zit.
Als je kijkt naar de stroom die we laden, is dat slechts 30%
verlies en zelfs minder indien we laden met onze
zonnestroom.
Dat is trouwens ook de grootste bottleneck van waterstof.
Er zijn immers mensen die geloven in het heil van
waterstof, maar daar zijn we momenteel echt nog niet. Je
ziet daar ook een energieverlies van 80%, omdat de
elektrolyse van gas een energieverslindend proces is.
Bovendien moet het transport onder hoge druk gebeuren,
waardoor aparte en energieslurpende infrastructuur nodig
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is.

“Ik koop nooit een EV omdat hij
niet groen laadt”
Er wordt weleens vaker gesproken over ‘grijze’ stroom, stroom die een mix
is van groene, maar ook van fossiele oorsprong. Voor België lijkt dat
aandeel in de goede richting te evolueren. Er zijn immers heel wat
zonnepanelen bijgelegd en België blijft investeren in windenergie, ook de
komende decennia. Omdat we vaak stroom importeren, is het ook
belangrijk te kijken hoe dat op Europees niveau is. Daar zie je een duidelijke
daling van het gebruik van fossiele brandstoffen, ten voordele van
renewables, een trend die zich zal blijven verderzetten de komende
decennia (Europese Green deal)

“Kobalt wordt ontgonnen door
kinderen. En jij rijdt elektrisch?”
Je zag het argument vroeger wel vaker passeren dan vandaag, maar het
wordt nog wel geopperd: de kinderarbeid in Congo bij de winning van
kobalt.
Kobalt is een bestanddeel dat in de huidige lithiumbatterijen een essentieel
onderdeel is om foute elektronenbotsing te voorkomen in de batterij.
Kobalt beschermt dus tegen lekkages en spontane ontbranding.
Omdat 60% van de kobalt (restproduct van koper) wordt ontgonnen in
Congo, heeft men daar in het verleden een clandestiene business van
gemaakt. Er werd verhandeld in kobalt zonder enige transparantie te
hebben over de oorsprong of hoe het werd ontgonnen (kinderen).
Vandaar dat de autoindustrie het Responsible Sourcing Blockchain Network
heeft opgericht, een samenwerkingsverband dat de clandestiene mijnen en
kinderarbeid aan banden moet leggen. De autoindustrie wil enkel kobalt
afnemen van erkende en overheidsgecontroleerde mijnen waar garanties
bestaan over het beschermen van de arbeider, een juiste verloning, e.d. Ze
voeren daar ook regelmatig audits uit.
Gevolg is dat de clandestiene mijnen het ontzettend moeilijk krijgen en ze
dus gedwongen worden om zich aan te passen, willen ze overleven.

De mijnen is één ding, maar het netwerk is het engagement aangegaan om de natuur minder te
belasten, wat maakt dat het onderzoek naar duurzamere batterijtechnologie blijft verdergaan. Het doel is
uiteindelijk batterijen te ontwikkelen zonder kobalt. We zijn er gelukkig al met de solid state-batterijen,
die commercieel uitgerold worden vanaf 2025.
Qua recyclage mikken we nu reeds op 97%, waarbij batterijen een tweede leven krijgen als thuisbatterij
(en ze nog eens 10 tot 15 jaar kunnen meegaan) of ze worden ontmanteld en worden de componenten
ervan opnieuw gebruikt in batterijen of andere toepassingen. De Scandinavische fabriek Northvolt is een
goed voorbeeld van hoe gerecycleerde batterijen opnieuw kunnen worden ingezet voor de
autoindustrie.
Enkele weetjes:
Kobalt zit in alles met lithiumbatterijen, dus ook
in je smartphone of laptop
Kobalt is een element dat vaak wordt gebruikt in
de metaalindustrie
Kobalt is een actief component in de
olieraf naderij bij de omzetting naar diesel en
benzine
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Het is dus geen eenzijdig EV-verhaal

"Een EV is alleen goed voor een rit
rond de kerk. Reizen of langere
afstanden zijn uit den boze"
Heb je al eens stilgestaan bij je
gemiddelde dagelijkse verplaatsing?
Die is redelijk beperkt he?
Volgens het Vlaamse departement
mobiliteit en openbare werken, ziet
dat er zo uit uit:

Gemiddeld leggen we dagelijks dus minder dan 40 km af. In 10% (jaarbasis) van de gevallen gaan we met de auto
langere afstanden afleggen, bv. om op reis te gaan. Vraag is of je in functie van de 90% of de 10% een wagen kiest.
Bovendien zullen we met de uitrol van snellaadinfrastructuur veel makkelijker even kunnen bijladen.

Samen sleutelen aan een
groenere toekomst

WATT
SU

P@W
ATTS
N

EXT.B

TIM BRIERS (C) WATT’S NEXT 2022

Volg ons op Facebook of LinkedIn

E

Watt’s Next
Kantoor: Battelsesteenweg 492A
2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 793632

