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Veel te duur, dat is de veelgehoor-
de reactie als het gaat over elek-
trisch rijden. Tot voor kort klopte 
dat: het aanbod van elektrische 

wagens was nog heel beperkt en door de 
extreem hoge kost van de batterij waren de 
catalogusprijzen astronomisch hoog. Onder 
andere daardoor was elektrisch rijden enkel 
weggelegd voor de happy few.

Intussen is het aanbod van elektrische 
wagens spectaculair aangegroeid, met 
elektrische versies in alle segmenten, van 
kleine stadswagens (Kia Soul, Corsa-e ...) 
over middenklassers (Polestar 2, Hyundai 

Alle uitgavenposten bijeengeteld kost een elektrische 
wagen je binnenkort voor de hele gebruiksperiode minder 
dan een benzine of diesel. Koop je tweede- of derdehands, 

dan ben je nu al goedkoper af.
Kristel Blommaert en Leo Muyshondt

VANAF 2025 ALTIJD DE 
GOEDKOOPSTE OPTIE

ELEKTRISCH AUTORIJDEN



Er worden geleidelijk meer elektrische wagens ingeschreven, maar 
in de totale autoverkoop vormen ze nog een heel kleine minderheid.
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Ioniq 5 ...) tot grote wagens en suv’s (Tesla 
Model S, BMW iX3 ...).  

Het prijsverschil ten opzichte van wagens 
met verbrandingsmotor wordt geleidelijk 
kleiner als gevolg van de dalende batterij-
prijzen en de productie op grotere schaal.

Benzine- en dieselwagens zijn weliswaar 
op dit moment meestal nog goedkoper in 
aanschaf, maar om de kosten van elektri-
sche en andere wagentypes correct te ver-
gelijken, mag je je niet blindstaren op de 
eenmalige aanschafprijs. Je moet over de 
volledige gebruiksperiode van de auto alle 
kosten in de weegschaal leggen, dus naast 
de aankoopsom ook de prijzen aan de pomp 
of de laadpaal, taksen en belastingen, verze-
keringen en onderhoudskosten, en last but 
not least de herverkoopwaarde, die bepaalt 
hoeveel je uiteindelijk van je aanvankelijke 
investering kunt terugverdienen.

Elektrisch stilaan synoniem 
van goedkoop
In samenwerking met het Europees Bureau 
van Consumentenverenigingen (BEUC) be-
rekenden we de totale gebruikskosten, ook 

aangeduid met de Engelse term Total Cost 
of Ownership (TCO), voor verschillende mo-
torisaties: benzine, diesel, klassieke en op-
laadbare hybride, 100 % elektrisch en zelfs 
modellen met brandstofcellen om te rijden 
op waterstof. Rekening houdend met de te 
verwachten prijsevolutie van brandstoffen, 
elektriciteit en batterijen, konden we becijfe-
ren hoeveel de verschillende motortypes je 
over een gebruiksperiode van 16 jaar kosten, 
bij aankoop van nu tot in 2030. 

Wat blijkt? Vanaf 2025 valt de eindbalans 
altijd gunstiger uit voor 100 % elektrische 
auto’s, inclusief kleine stadswagens en de 
high-endmodellen. Met een middenklasser 
ben je vanaf 2022 al goedkoper af als je kiest 
voor elektrische aandrijving. Dat is voorna-
melijk te danken aan de lagere verbruiks-
kosten van e-auto’s. Opladen is goedkoper 
dan benzine of diesel tanken, zeker als je 
het thuis kunt doen tijdens de daluren aan 
goedkoop energietarief. De nieuwe gene-
raties van elektrische wagens verbruiken 
bovendien minder kWh door een lichtere, 
meer aerodynamische bouw en meer per-
formante batterijen. Wat je eenmalig meer 
betaalt voor de aankoop, heb je er al snel 
uit door wat je uitspaart aan verbruik. Met 
andere woorden, hoe langer je met een 
elektrische wagen rijdt, hoe voordeliger hij 
wordt vergeleken met een conventionele 
wagen met verbrandingsmotor.

Je hebt ook minder onderhoudskosten 
omdat er minder onderdelen in zitten die 
onderhevig zijn aan slijtage. De batterij gaat 
gemakkelijk 300 000 à 400 000 km mee, 
waardoor het risico op grote kosten voor 

vervanging of revisie miniem is. E-auto’s 
worden stilaan betaalbaarder als gevolg 
van de dalende prijs van de batterijen en 
doordat ze op steeds grotere schaal worden 
geproduceerd. Ook neemt de restwaarde 
een elektrische auto, d.w.z. wat je ervoor 
krijgt als je hem van de hand doet, op ter-
mijn sterk toe.

Een benzine of diesel mag dan op dit mo-
ment nog goedkoper zijn, autoconstructeurs 
moeten steeds meer technologieën inbou-
wen om te voldoen aan de alsmaar strenge-
re Europese uitstootnormen, en dat wordt 
doorgerekend in de prijs. Je geeft ook meer 
uit aan brandstof en met name de restwaar-
de van diesels zal kelderen door de dalende 
vraag op de occasiemarkt.

Het bedrieglijke voordeel 
van plug-inhybrides
Een hybride wagen dan maar, om het beste 
van twee werelden te combineren? Op het 
eerste gezicht lijkt dat inderdaad de ideale 
overgangsoplossing, maar opgelet: om de 
hogere aankoopprijs en geringere restwaar-
de te compenseren moet je er veel kilome-
ters mee afleggen in elektrische modus, en 
dat is in de praktijk vaak niet het geval.

De gewone hybride maakt gebruik van 
de momenten waarop de brandstofmotor 
minder belast wordt om de energie naar 
de batterij te sturen. Dat geeft een reserve 
waarmee je tot een 25-tal km zuiver elek-
trisch kunt rijden. Ze zijn dus maar voor 
korte afstanden een schonere en iets zui-
nigere optie.

Plug-in- of stekkerhybrides, die je kunt 



Ontdek hoeveel de verschillende motorversies van een kleine, middelgrote en grote wagen je in totaal zullen kosten.
(aankoopprijs + belastingen, brandstof, energie, onderhoud enz. - doorverkoopprijs)

Voor de berekening van de totaalkost gingen we uit van 190 000 kilometer gereden over een periode van 16 jaar.

WAT EEN AUTO JE IN TOTAAL KOST
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opladen aan een wallbox of laadpaal, heb-
ben tegenwoordig een elektrisch rijbereik 
tot ongeveer 50 km. Hun totale gebruikskost 
hangt zeer sterk af van je laadgedrag. Rijd 
je veel kilometers grotendeels elektrisch, 
dan zijn ze samen met 100 % elektrische 
wagens de voordeligste en het meest mili-
euvriendelijke van alle motortypes. Hang je 
een plug-inhybride echter nauwelijks aan de 
stekker, of rijd je grote afstanden waarvan 
slechts de eerste 50 km elektrisch, dan slaat 
de balans helemaal om. Door het gewicht 
van de dubbele aandrijving en de batterij is 
een plug-in enkele honderden kilo’s zwaar-
der, waardoor hij in brandstofmodus meer 
verbruikt. De gepeperde  brandstofrekening, 
gecombineerd met een hoge aanschafprijs 
doen de totaalkost dan zelfs uitstijgen boven 
die van een diesel- of benzineversie.

Voor bedrijven zijn plug-ins fiscaal interes-
sant, waardoor ze vaak als firmawagen wor-
den ingezet. In de praktijk worden plug-in-
bedrijfswagens vaak nauwelijks opgeladen 
en wordt er vaak op brandstof mee gereden, 
wat het ecologische voordeel compleet on-
deruit haalt. Als je thuis, op kantoor en op 

RIJDEN OP WATERSTOF, 
LPG EN CNG

In onze studie bekeken we ook wagens 
op waterstof. Die bevatten een soort van 
minicentrale die zelf elektriciteit produ-
ceert. De technologie is echter nog niet 
breed genoeg uitgerold om de aankoop 
van dergelijke wagens rendabel te maken, 
het aanbod is nog erg klein en ze zijn ook 
duur in aanschaf. Er zijn overigens nog 
maar twee plaatsen in het Brusselse 
waar je waterstof kunt tanken. Hoewel 
waterstof voor vrachtwagens en bussen 
van het openbaar vervoer wel degelijk 
een toekomst heeft, is die voor personen-
wagens nog zeer onduidelijk, vandaar dat 
we ze niet hebben opgenomen in de tabel 
hiernaast. 
Wagens op LPG (vloeibaar petroleum-
gas) en CNG (samengedrukt aardgas) 
hebben een verbrandingsmotor, en vallen 
dus in dezelfde categorie als benzines. 
De brandstoffen zijn goedkoper, maar je 
kunt ze niet overal tanken. Ze vereisen de 
inbouw van een extra tank in de wagen, 
aanpassingen aan motor en sturing  en 
er zijn een aantal praktische beperkingen 
aan verbonden. Zo mag je  met LPG-wa-
gens niet in ondergrondse parkeergarages 
en sommige tunnels.

verplaatsing kunt opladen, is een volledig 
elektrische firmawagen de meest duurzame 
keuze. Je helpt ook op termijn het aanbod 
van echt groene wagens op de tweede-
handsmarkt te vergroten. Struikelblok kan 
wel zijn dat het voordeel van alle aard voor 
een elektrische bedrijfswagen hoger ligt. Dat 
betekent dat je binnen je beschikbare budget 
wellicht een iets minder luxueus uitgevoerde 
bolide kunt kiezen.

Tweedehands elektrisch nu al 
de voordeligste optie
In het totale kostenplaatje van een tweede-
handsauto weegt het verbruik veel zwaarder 
door dan de - lagere - aankoopprijs, en dat 
speelt in het voordeel van e-auto’s. Als je 
de totale gebruikskosten bekijkt, zijn twee-
dehands gekochte kleine en middenklasse 
elektrische wagens op dit moment al goed-
koper dan alle andere motortypes. 

Als voorbeeld vergeleken we een Volk-
wagen Polo met benzinemotor met een 
elektrische Renault Zoe. Als je met beide 
gedurende 4 jaar gemiddeld 15 000 km per 
jaar rijdt en ze dan van de hand doet, ben je 
met de Polo in totaal € 1 600 goedkoper af. 
Hij kan duurder worden doorverkocht dan 
de elektrische wagen, waardoor je meer van 
je aankoopsom terugverdient. Dat verschil 
kan de elektrische Zoe niet goedmaken met 
lage oplaadkosten aan daltarief thuis.

Maar als je dezelfde wagens tweedehands 
koopt en er vijf jaar lang 12 000 km per jaar 
mee doet, wordt de elektrische Zoe globaal 
gezien 2 200 euro goedkoper dan de Polo. 
Koop je hem derdehands en rijd je nog zeven 
jaar 10 000 km per jaar, dan wordt de Zoe 
€ 4 900 goedkoper.

Grote elektrische auto’s genre Tesla Mo-
del X, Audi e-Tron e.d. worden in tweede-
handsverkoop in 2023 het voordeligst van 
alle motortypes. Aangezien veel bedrijven 
hun wagenpark vergroenen en bedrijfswa-
gens traditioneel afgeschreven worden op 4 
jaar, zullen er geleidelijk meer van die grote 
e-auto’s op de tweedehandsmarkt terecht-
komen, en daar kun je als particulier een 
goede zaak mee doen.

Een elektrische wagen op jouw maat
Puur financieel bekeken zijn elektrische wa-
gens de toekomst, zoveel is duidelijk. Als 
thuisopladen mogelijk is, loont het zeker 
om de overstap naar elektrisch rijden te 
overwegen. Neem een kijkje in onze onli-
nekoopwijzer www.testaankoop.be/ver-
gelijkauto om een e-auto op jouw maat en 
in jouw budget te vinden.

Met de onlinetool MILE21 kun je uit een 
groot aanbod van wagens de modellen kie-
zen die de beste realistische verbruikscijfers 
voorleggen.

Om je te begeleiden in het kiezen van 
minder vervuilende auto’s wordt verder ook 
gewerkt aan de GVI (Green Vehicle Index), 
een Europese score die aangeeft hoe mili-
euvriendelijk voertuigen zijn op basis van 
uitstoot, energie-efficiëntie en broeikasgas-
sen. Men wil de constructeurs er ook mee 
stimuleren om groenere auto’s te bouwen. 

Op naar een groen mobiliteitsbeleid
Onze studie toont aan dat de consument 
er alvast alle baat heeft om te kiezen voor 
elektrische wagens: ze zijn financieel in-
teressanter of worden dat binnenkort, en 
dragen bij tot een gezonder leefmilieu door 
hun zero uitstoot.

Maar om meer schone wagens op de baan 
te krijgen, moeten er meer betaalbare kleine 
modellen bijkomen, zodat je ook met een 
bescheiden budget de overstap kunt ma-
ken. Door een lichtere batterij in te bouwen 
zouden de constructeurs de relatief hoge 
aankoopprijs bijvoorbeeld kunnen drukken. 
Aangezien je een kleine stadswagen voorna-
melijk voor kortere ritten gebruikt, hoeft dat 
geen nadeel te zijn. 

Ook de overheid heeft een cruciale rol te 
spelen. Zij kan elektrisch rijden financieel 
aantrekkelijker maken met aankooppremies 
en een gunstige belastingregeling. En door 
het obstakel van de ontoereikende laadin-
frastructuur op het openbaar domein aan 
te pakken. Niet iedereen kan opladen thuis 
in de garage of op de oprit. In een drukke 
straat kun je moeilijk je auto tien uur aan 
de laadkabel hangen met de draad over de 
stoep, als je al vlakbij je voordeur kunt par-
keren. Woon je in een appartement zonder 
wallbox in de garage, dan is thuisladen al 
helemaal onmogelijk. Maar dat is weer een 
ander verhaal. 

Als je thuis aan laag 
tarief kunt opladen, 
wordt elektrisch rijden 
alsmaar goedkoper


