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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag 

T   070-456 0000 

F   070-456 1111 

Ons kenmerk 

IenM/BSK-2017/37564 

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

Datum 23 februari 2017 

Betreft Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 

Geachte voorzitter, 

Hierbij informeer ik u over de implementatie van EU-richtlijn 2014/94/EU 

betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en bied ik 

u, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van 

Economische Zaken, het bij de richtlijn horende nationaal beleidskader aan. Het 

beleidskader biedt een overzicht van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve 

brandstoffen (elektriciteit, waterstof, CNG en LNG) voor vervoer en de 

bijbehorende streefcijfers met betrekking tot de laad-, tank- en 

bunkerinfrastructuur. Het beleidskader is mede gebaseerd op de visie op de 

laadinfrastructuur, welke op 6 december door de minister van Economische Zaken 

aan uw Kamer is gestuurd. Nederland dient het beleidskader tevens aan de  

Europese Commissie te sturen. 

Doel van de richtlijn is het negatieve effect van de EU-transport- en 

mobiliteitssector op het klimaat terug te dringen en de afhankelijkheid van olie te 

verminderen. De richtlijn betreft alle alternatieven (inclusief LPG en 

biobrandstoffen) voor de huidige vloeibare fossiele brandstoffen die worden 

ingezet voor auto’s, bussen, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen. De richtlijn 

bevat verplichtingen voor die alternatieven waarvoor nog een aparte infrastructuur 

aangelegd moet worden om het gebruik ervan mogelijk te maken en te 

stimuleren: elektriciteit, waterstof en aardgas (CNG en LNG).  

Het Nederlandse beleid is al geruime tijd gericht op het streven naar zo schoon 

mogelijke en zo efficiënt mogelijke vervoer- en transportmodaliteiten. Dit beleid is 

onder meer vormgegeven in het SER Energieakkoord en de daarbij behorende 

akkoorden en convenanten1, de SER Duurzame Brandstofvisie met LEF2 en de 

Rijksbrede Maritieme Strategie3. Het nationaal beleidskader betreft reeds ingezet 

nationaal beleid en heeft als zodanig geen financiële gevolgen. Het nationaal 

beleidskader is vormgegeven in overeenstemming met de eisen van richtlijn 

2014/94/EU en opgesteld en afgestemd met de betrokken stakeholders. 

1 Kamerstuk 30 196, nr. 202 
2 Kamerstuk 30 196, nr. 353 
3 Kamerstuk 31 409, nr. 70 
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De kern van het beleidskader zijn de nationale streefcijfers voor de nodige 

infrastructuur en de maatregelen om de markt voor alternatieve brandstoffen 

(verder) te ontwikkelen. De lidstaten zijn vrij in het bepalen van de nationale 

streefcijfers. Deze mogen ook bijgesteld worden als de marktomstandigheden 

wijzigen. De lidstaten hebben wel een resultaatsverplichting. Voor elektriciteit, 

waterstof, CNG en LNG zijn de lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat er 

berijdbare en bevaarbare netwerken ontstaan, die waar nodig ook 

grensoverschrijdend zijn. De streefcijfers zijn bedoeld om te bevorderen dat de 

netwerken tot stand worden gebracht.  

 

De streefcijfers die in het nationaal beleidskader zijn opgenomen, betreffen 

gezamenlijke ambities van marktpartijen en de overheid. Het realiseren van 

infrastructuur voor alternatieve brandstoffen is echter in eerste instantie aan de 

markt. Afhankelijk van de marktfase waarin de alternatieve brandstof zich 

bevindt, ondersteunt de overheid op passende wijze de private sector bij de 

aanleg van de infrastructuur.  

 

Hoogachtend, 

 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

Sharon A.M. Dijksma 

 

 

 

























Bijlage 2.2 Batterijgarantie en accucheck 

Batterijgarantie en accucheck 

 Een motie van de Kamerleden Van Veldhoven en Hoogland “verzoekt de regering om met

het Formule E-Team, de grote verzekeraars en de autofabrikanten zorg te dragen voor de

introductie van een batterijgarantie.”

 Uitgangspunt: Minister Kamp heeft tijdens het VAO aangegeven dat hij de motie heeft

ontraden. Hij is van mening dat het aan marktpartijen zelf is om garanties te bieden, en

zich daarmee te onderscheiden van anderen.

 Tijdens het AO EV heeft de minister aangegeven zich samen met FET partijen hard te

willen maken voor een accucheck.

 Toelichting Batterijgarantie:

o Op dit moment geven de meeste fabrikanten en dealers behoorlijke garanties op

(de batterij van) elektrische voertuigen. Tesla hanteert bijvoorbeeld een

garantietermijn van acht jaar op de batterij. Daarbij is er geen limiet wat betreft

het aantal gereden kilometers, en gaat de garantie bij verkoop over op een nieuwe

eigenaar. Ook zijn er merken die het batterijpakket verhuren. Een voorbeeld

daarvan is Renault, dat de consument de keuze biedt uit een huurbatterij of een

koopbatterij bij het model Zoe. In geval van huur heeft de klant geen zorg over de

staat van de batterij.

o Informatievoorziening over batterijgaranties is goed beschikbaar. Zo verscheen

onlangs in Autovisie een vergelijking tussen een zestal verschillende elektrische

voertuigen. Het artikel gaf onder meer inzicht in de garantietermijnen die deze

merken hanteren.1

 Voor zover verzekeringen een rol kunnen spelen bij tweedehands voertuigen, hebben wij

het beeld dat het voor verzekeraars van belang is om goed te kunnen inschatten wat de

restwaarde van een product is. Een accucheck zou daarbij mogelijk als basis kunnen

dienen. Dit zouden FET  partijen kunnen checken bij verzekeraars.

 Toelichting accucheck:

o Vaak bieden merken de consument inzicht in de staat van de batterij bij

tweedehands aanschaf. Bij aanschaf van een tweedehands Nissan Leaf bij een

dealer, krijgt de consument standaard  een zogenaamd ‘State of Health’ rapport.

Ook Renault biedt inzage in de staat van de accu.

 Als één van de acties binnen de Green Deal Elektrisch Vervoer zal BOVAG haar netwerk

inzetten om een te ontwikkelen gecertificeerde accucheck naar de particuliere markt te

brengen.

Voorstel voor aanpak door het FET (initiatief ligt bij de markt) 

 Uitgangspunt: Elektrische voertuigen zijn nog niet lang genoeg op de markt om te

kunnen inschatten hoe de prijs/waarde zich in het algemeen ontwikkelt. Bij de waarde van

tweedehands voertuigen speelt de kwaliteit van een batterij uiteraard een rol. Een

accucheck kan daarbij een instrument zijn.

 Analyse van relatie tussen batterijgarantie en accucheck en verschil in definiëring.

1
 Autovisie nr. 5. ‘Grote Elektrische Autotest’, 3 maart 2017 

182e







1-07 Consumentendag in 
Appelscha 

http://www.emotiondag.nl/ 
 

Wordt nog over 
gesproken 

 juni 
2017           
                

Relatiedag EVnetNL 
voor gemeenten  
 

  

16-17 

september 

European 

Mobilityweek 

http://www.mobilityweek.eu/ I en M Wordt 

nog over 
gesproken 

09-11 
oktober 

EVS 2017 http://www.messe-
stuttgart.de/en/evs30/visitors/symposium-
call-for-papers/submit-paper-now/ 

Diverse FET 
leden, RVO en 
EZ 

10,12, 13 
oktober 

Ecomobiel http://www.ecomobiel.nl/ 
 

 

17-21 
oktober 

Equip Auto 2017 
Parijs 

  

19-21 
oktober 

Autonomy Parijs   

najaar 
2017 /  
 najaar  
 

oktober    Elaadlezing 
Roadshow Living Lab 
Smart Charging 

  

 





2

PS Ten overvloede / voor de achterban: titel en ondertitel komen NIET van mij. Kiest 
redacteur altijd.  

Op 6 april 2017 om 14:38 schreef @fastned.nl>: 

Hallo allemaal, opiniestuk staat online! Is wat sneller gegaan dan gedacht: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/06/rechts-nederland-likt-zn-vingers-af-bij-
dit-groene-autoplan-7976005-a1553458 

Zaterdag of maandag in de papieren krant! 

Goed werk! 

Op 6 april 2017 om 10:09 schreef  
  

Hallo allemaal, even een update. 

FD stuurde terug dat ze de timing van het stuk niet goed 
vonden (er waren immers al veel oproepen aan het kabinet). 
Heb het stuk daarom direct doorgezet naar het NRC. Daar werd 
direct positief gereageerd. Vandaag kreeg ik bevestiging dat er 
wordt gemikt op publicatie in de vrijdagkrant. 

Ik hou jullie op de hoogte. 

Op 4 april 2017 om 10:18 schreef  
fastned.nl>:  

Geachte opinie-redactie,  

Bij dezen een bijdrage die wellicht geschikt is 
voor uw opiniepagina. Wij bieden deze bijdrage 
als eerste exclusief bij het FD aan. 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 
  

// Steden en kabinet, stimuleer de elektrische 
auto als een dienst 
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De straten van steden staan vol met auto’s die 
nauwelijks gebruikt worden. Deze auto’s 
worden gemiddeld steeds ouder, en zijn 
nagenoeg allemaal fossiel. Ze zijn meestal in het 
bezit van één persoon (of familie), en worden 
gemiddeld in 18 jaar helemaal opgereden. Zelfs 
als er vanaf volgend jaar alleen nog maar 
elektrische auto’s verkocht zouden worden, 
duurt het twee decennia om dit oude 
vervuilende wagenpark te vervangen met nul-
emissie auto’s. 

Dit kan beter. 

Elektrische auto’s beschikbaar maken als een 
dienst, is een oplossing waarvan de tijd 
gekomen is. De deeleconomie is volwassen 
geworden en de smartphone heeft het mogelijk 
gemaakt om auto’s eenvoudig te ontgrendelen 
(en daarmee makkelijk te delen). Door in steden 
niet alleen het bezit, maar ook het gebruik van 
elektrische auto’s te stimuleren, kan het 
Nederlandse wagenpark in de komende 
kabinetsperiode in hoog tempo schoner worden, 
terwijl stedelingen aan het einde van de maand 
minder geld kwijt zijn aan mobiliteit.  

Een groeiend aantal partijen is inmiddels op 
allerlei manieren bezig met het aanbieden van 
mobiliteit als een dienst. Denk aan 
Greenwheels, Snappcar, Mywheels, Car2go, 
Toogethr, deelootoo, Buurauto en 
WeDriveSolar. Wat al deze initiatieven gemeen 
hebben, is dat ze het gebruikers mogelijk maken 
om auto te rijden zonder er een te bezitten. 

Wat er echter nog ontbreekt is een 
georkestreerde stimulans om juist de elektrische 
auto door heel Nederland als deelauto of als 
dienst aan te bieden.  

Hoewel elektrische auto’s steeds goedkoper 
worden, blijven ze voorlopig prijzig voor de 
modaal verdienende Nederlander. Elektrische 
auto met een range van meer dan 300 kilometer 
zullen naar verwachting rond de EUR 40.000 
kosten. Door een nieuwe elektrische auto als 
dienst aan te bieden, komt het gebruik ineens 
wél binnen bereik van de meeste Nederlanders. 
Gebruikers rekenen immers af naar gebruik. 
Ouderen, mensen met een kleine portemonnee, 
studenten en gezinnen die soms een tweede auto 
nodig hebben zullen de toegang tot het gebruik 
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van elektrische auto als een dienst 
verwelkomen. 

Risico's voor gebruikers zijn er op die manier 
niet. Geen zorgen over de levensduur van het 
accupakket, de garantievoorwaarden en de 
verkoopwaarde. Verzekering, onderhoud, 
belastingen en financiering zijn geregeld. Het is 
een kwestie van direct instappen en gaan. De 
drempel om elektrisch te gaan rijden wordt 
daarmee zeer laag. 

Voor steden kan het gebruik van elektrische 
auto’s niet snel genoeg komen. Door 
luchtvervuiling - voor een aanzienlijk deel 
veroorzaakt door de uitstoot van auto’s - gaan 
mensen onnodig vroeg dood of ontwikkelen ze 
aandoeningen aan hun luchtwegen. De potentie 
van de elektrische auto als een dienst is hier 
enorm. Een gedeelde elektrische auto kan in één 
keer meerdere vieze auto's vervangen - 
gewoonweg omdat er veel meer ritten mee 
gemaakt worden. Een gedeelde elektrische auto 
telt voor tien. Het laden kan slim, snel en 
exclusief met groene stroom plaatsvinden. 

Bijkomend voordeel voor steden en gemeenten 
is dat er op termijn een stuk minder 
parkeerplaatsen nodig zijn in de publieke 
ruimte. Parkeernormen en nieuwe 
parkeergarages kunnen op de schop. Er blijft 
meer ruimte over voor fietsers, voetgangers en 
groen. Steden kunnen zo kosten besparen én de 
openbare ruimte aantrekkelijker maken. 

Auto’s als dienst hebben als bijkomend 
voordeel dat eindelijk per reis een echte 
afweging mogelijk wordt tussen de 
verschillende vervoersopties: auto, trein, tram, 
bus of fiets. De elektrische deelauto stimuleert 
dus juist het gebruik van fiets en openbaar 
vervoer. 

Steden kunnen samen met het nieuwe kabinet de 
juiste voorwaarden scheppen voor de elektrisch 
deelauto. Aantrekkelijke laadmogelijkheden in 
de de stad (snel, slim en schoon) en een 
vrijstelling van parkeerkosten voor de 
elektrische deelauto zijn een goed begin. Ook 
zou het helpen als de aanschaf van gedeelde 
elektrische auto onder een gunstig fiscaal 
regime komt te vallen, zoals nu al gebeurt met 
elektrische lease-auto’s.  
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De elektrische auto als een dienst stimuleren, 
biedt iets voor alle partijen in de formatie. Het 
maakt elektrische rijden toegankelijk voor alle 
inkomensgroepen, vermindert het aantal 
geparkeerde auto’s, verbetert de luchtkwaliteit 
tegen minimale investeringen én leidt tot een 
beter gebruik van het openbaar vervoer. Een 
mooier begin kan een groen-rechts kabinet zich 
niet wensen. 

Bert Klerk, Formule E Team 

Michel van Lindert, Dutch Organisation for 
Electric Transport 

Olof van der Gaag, Nederlandse Vereniging 
Duurzame Energie 

Koos Burgman, Vereniging Elektrische Rijders 

Pepijn Vloemans, Fastned 

(nog onder voorbehoud, Natuur & Milieu) 

--  

 / Public Affairs & 
Communication FASTNED B.V. 
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

 
fastned.nl / fastned.nl 

 

--  

 / Public Affairs & Communication 
FASTNED B.V. 
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

@fastned.nl / fastned.nl 

 

--  

 / Public Affairs & Communication FASTNED B.V. 
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

fastned.nl / fastned.nl 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



6

 

--  

 / Public Affairs & Communication FASTNED B.V. 
James Wattstraat 77-79 / 1097 DL Amsterdam 

@fastned.nl / fastned.nl 

 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

















 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Pagina 3 van 5 
 

Directoraat-generaal 
Bedrijfsleven & Innovatie 
Directie Topsectoren en 
Industriebeleid 

 
Kenmerk 
DGBI-TOP / 17158677 

daarbij ingezet op het creëren van prikkels om de netinfrastructuur 
efficiënter te gebruiken. De markt en regulering worden dus zo ingericht 
dat investeringen in flexibiliteit – waaronder batterijopslag in EV’s - 
vanzelf aantrekkelijk worden.  

• Netbeheerders verwachten overigens de grootste transportuitdagingen pas 
na 2030. 

 
Elektrisch vervoer als bron van flexibiliteit 

• Los van het feit dat de groei van EV in eerste instantie kosten zal 
meebrengen voor de elektriciteitsnetwerken, zijn er ook kansen. 

•  De batterijen van elektrische auto’s kunnen namelijk gebruikt 
worden om elektriciteit op te slaan wanneer deze “overtollig” (goedkoop) 
is, en mits uitgerust met Vehicle to Grid (Vtg) applicaties, later terug te 
leveren aan het net bij schaarste aan elektriciteit. 

•  Deze flexibiliteit, al dan niet gebundeld over meerdere auto’s 
(aggregatie), kan ook gebruikt worden: 

o  door marktpartijen (programmaverantwoordelijken) om via 
de Day ahead markt (DAM) of Intraday markt (IDH) hun 
portefeuille op orde te brengen, of  

o door de TSO om de balans in het elektriciteitssysteem te 
handhaven, of  

o door (regionale) netbeheerders om eventuele congestie te 
voorkomen.  

• In Nederland lopen er meerdere pilots op dit gebied (o.a. Lomboxnet 
Utrecht en Stedin, New Motion en Tennet). 

 
Maatregelen 

• In het transitiepad Kracht & Licht wordt een aantal maatregelen 
voorgesteld die: 

o De markt voor flexibiliteit helpen versterken en op die wijze ook 
verdienmodellen opleveren voor flexibiliteit uit elektrische auto’s, 

o Netbeheerders de ruimte geven om flexibiliteit in te kopen als 
alternatief voor netverzwaring. Om een efficiënt gebruik van de 
netten te stimuleren helpt het als piekverbruik zoveel mogelijk 
wordt afgevlakt. Zo kan de verzwaring van netten of assets in de 
netten worden uitgesteld of voorkomen. Deze aanpassing in de 
regelgeving betekent dat netbeheerders marktpartijen daar 
marktconform voor mogen belonen.  

o Een zogenoemd ‘time-of-use’  element invoeren in de 
nettarievenstructuur. Dergelijke beprijzing zorgt dat degenen die 
op slimme momenten meer of minder gebruik maken van het 
netwerk, daarvan kunnen profiteren. In de werkgroep van de 
Overlegtafel Energievoorziening wordt nagedacht over degelijke 
tariefhervormingen.  

• Mogelijk geeft FastNed aan last te hebben dat de opslag van elektriciteit 
twee keer belast wordt met energiebelasting (zowel bij het opladen, als bij 
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het ontladen bij VtG); u kunt aangeven dat het Ministerie van Financiën 
onderzoekt hoe dit kan worden gecorrigeerd.  

 
4. Marktordening openbaar laden/afbakening markt en gereguleerd domein 
(netbeheerders). De casus Allego (Alliander) versus marktpartijen. 
 

• Dit onderwerp wordt door FastNed opgeworpen omdat zij meent als 
private marktpartij last te hebben van Allego, een zusje van netbeheerder 
Liander en onderdeel van netwerkbedrijf Alliander.  

• Allego beheert eveneens laadpalen. Dit past binnen de wettelijk kaders 
aldus ACM.  

• ACM heeft ook onderzocht of netbeheerder Liander zijn zusje Allego op 
ontoelaatbare wijze heeft bevooroordeeld. Marktpartijen vermoedden dat 
netwerkbedrijf Alliander of netbeheerder Liander Allego voordelen toekent 
die “verder gaan dan in normaal handelsverkeer gebruikelijk is” (en dus 
bij wet verboden). Deze voordelen zouden bestaan uit financiële steun 
door netbeheerder Liander en het vermoeden dat Liander aansluitingen 
van Allego sneller en onder gunstiger voorwaarden realiseert dan die van 
de concurrentie. Op basis van informatie van Allego en andere 
marktpartijen is ACM niet gebleken dat netbeheerder Liander Allego 
bevoordeelt. 

• Fastned klaagt regelmatig bij EZ over activiteiten van Allego. Het liefst 
zien zij dat netbeheerders en netwerkbedrijven zich niet meer bezig 
houden met laadpalen. In het wetsvoorstel Voortgang energietransitie 
(VET) hebben we laadpalen echter opgenomen als activiteit die 
netwerkbedrijven mogen uitvoeren. Dat is een duidelijke afbakening (ook 
al is het niet de afbakening die FastNed wenselijk vindt).  

• In het Clean Energy Package zijn netbeheerders verplicht met iedereen die 
laadpalen exploiteert zonder discriminatie samen te werken. Alleen onder 
strikte voorwaarden mag een netbeheerder zich bezig houden met 
laadpalen. Bijvoorbeeld als na een tender blijkt dat er geen marktpartij 
geschikt is (could not be awarded) en de ACM tevoren de tender uitvraag 
heeft beoordeeld. Elke vijf jaar moet vervolgens opnieuw bekeken worden 
of er inmiddels voldoende marktinteresse is.  

• Tegelijkertijd hebben wij ambtelijk in de transitiepaden opgenomen dat 
het ons op termijn, mits voldoende concurrerend en mits publieke doelen 
daarmee niet in het geding komen (zoals de uitrol van een bepaalde 
hoeveelheid laadpalen), logisch lijkt om de rol van netbeheerders en 
netwerkbedrijven in de laadpalenmarkt uit te faseren.  

• Dit laat echter onverlet dat een komend kabinet of nieuw bewindspersoon 
daar anders in kan staan. 
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• Historie 
• Er is door ACM in februari van 2016 uitspraak gedaan in de Allego casus, 

na klachten van RWE en NUON.  
• ACM constateerde dat Allego de stroom voor het laden van de auto’s zelf 

inkocht en de kosten via de Mobility Service Provider in rekening bracht bij 
de klant. Volgens ACM was daarbij sprake van verkoop van stroom en dat 
staat op gespannen voet met het verbod voor netwerkbedrijven om 
stroom te produceren, verhandelen of verkopen. 

• Na een gesprek met de ACM heeft Allego haar handelswijze aangepast. De 
stroom wordt nu afgenomen van een zelfstandige leverancier 
(Vandebron). Alleen de kosten voor het gebruik van de laadpaal worden 
door Allego in rekening gebracht.  

 
Toelichting 
Rijkswaterstaat en Fastned 

• Rijkswaterstaat bezit circa 288 Voorzieningsplaatsen langs het 
hoofdwegennet, waarvan circa 75 zonder voorzieningen. Voorheen waren 
er 3 soorten basisvoorzieningen vastgelegd in de Kennisgeving 
‘Voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs rijkswegen’: benzinestations, 
wegrestaurants en servicestations (combinatie van tankstation en 
restaurant/winkel). In 2011 is de kennisgeving aangepast en is een vierde 
basisvoorziening toegevoegd: het energielaadpunt.  

• Aanleiding voor deze wijziging was dat de bestaande partijen op 
verzorgingsplaatsen geen elektrische laadpunten wilden aanbieden.  

• In 2012 is voor circa 200 verzorgingsplaatsen door middel van loting een 
aanbieder voor het energielaadpunt aangewezen. De partijen die 
meededen aan de loting waren Greenflux, MisterGreen, Breesaap (later 
Fastned), ANWB (heeft zich teruggetrokken), NewMotion.  

• Inmiddels (2017) zijn er circa 63 stations door Fastned gebouwd, 6 door 
MisterGreen en heeft Allego een aantal stations van Greenflux 
overgenomen.  

 
Ontwikkeling rechtszaak Fastned – RWS 

• Op dit moment heeft Fastned een rechtszaak lopen tegen RWS. 
• De beroepsprocedure bij de rechtbank had betrekking op twee besluiten 

van de minister in relatie tot twee verzorgingsplaatsen.  
• Fastned B.V. exploiteert op deze verzorgingsplaatsen een energielaadpunt 

voor elektrische auto’s (ook wel laadstations genoemd). Zij wenst bij deze 
energielaadpunten een aantal aanvullende voorzieningen mogelijk te 
maken: een gebouw van 50 m2 voorzien van toiletten, een zithoek of 
lounge en een ruimte waar klanten een kop koffie en een broodje kunnen 
kopen. 

• De rechtbank heeft geoordeeld dat de bestreden besluiten onvoldoende 
zorgvuldig zijn voorbereid en onvoldoende draagkrachtig zijn gemotiveerd.  

• Om die reden heeft de rechtbank de beroepen van Fastned gegrond 
verklaard en de bestreden besluiten vernietigd.  

• De minister van I&M kan zich niet vinden in (onderdelen van) de 
overwegingen van de rechtbank en voert daartegen hogerberoepsgronden 
aan. Op dit moment is men in afwachting van het hoger beroep. 
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