
             Tijdens 8h laden 

 
              

             

Vermogen auto en laadsta-
tion 

Voeding laadstation Aantal kilometers geladen 

3,7kW 230V – 16A (éénfasig) 148km 

7,4kW 230V – 32A (éénfasig) 296km 

11kW 380V – 16A (driefasig) 440km 

22kW 380V – 32A (driefasig) 880km 

 

 

 

Heb ik een zwaardere netaansluiting nodig?  

U wil thuis een elektrische wagen opladen en hiervoor een laadstation installeren. Het is aangeraden 

om op voorhand na te gaan of dit zeker mogelijk is. Naast het opladen van uw wagen zijn er immers 

nog apparaten in uw woning die elektriciteit verbruiken. Om te vermijden dat uw elektriciteit zou 

uitvallen wegens overbelasting dient de capaciteit van uw aansluiting afgestemd te zijn op uw ver-

bruik. 

Wat is een netverzwaring? 

Bij een netverzwaring wordt het vermogen van uw netaansluiting verhoogd. Dit kan gebeuren door 

de zekering van de netbeheerder te vervangen door één met een hoger vermogen, maar soms dient 

hiervoor ook het type netaansluiting gewijzigd te worden.  

Een standaard netaansluiting in Vlaanderen heeft een vermogen van 9,2kW wat overeenkomt met 

een éénfasige aansluiting van 40A. 

 

Heb ik een netverzwaring nodig? 

Eerst en vooral moet u bekijken of u wel een netverzwaring nodig hebt. Hierbij is het belangrijk hoe 

snel u uw wagen wil of kan opladen. Aangezien niet elke wagen even snel kan opladen heeft het 

soms ook geen zin om een netverzwaring aan te vragen. Wanneer de wagen enkel éénfasig kan op-

laden, zoals de meeste plug-in hybrides, is een netverzwaring meestal niet nodig. Ook wanneer u 

relatief weinig kilometers doet per dag en uw wagen meestal de ganse nacht kan opladen is een net-

verzwaring niet steeds nodig. 

In de tabel hieronder berekenen we hoeveel kilometer u op een gemiddelde nacht kan opladen aan 
de verschillende vermogens. Hierbij rekenen we aan een realistisch verbruik van 20kWh/100km. 
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Welke netaansluiting heb ik vandaag? 

Het vermogen van netaansluiting wordt bepaald 
door uw netbeheerder in uw meterkast. In Vlaan-
deren is dit Fluvius. Uw meterkast is de langwerpi-
ge kast waarin de elektriciteitsmeter van de netbe-
heerder geplaatst is. Er bestaan hier verschillende 
versies van en sinds 2019 worden deze stelselma-
tig vervangen door nieuwe digitale exemplaren. 

Onderaan in deze meterkast vindt u een zekering 
(automaat) waarop het vermogen afgelezen kan 
worden. Het cijfer 40A op het voorbeeld hieronder 
toont dat deze aansluiting een capaciteit heeft van 
40 ampère. Aangezien er maar twee draden zijn 
aangesloten (één fase en neuter) is dit een éénfa-
sige aansluiting op 230V. Het vermogen van deze 
aansluiting is dus 9,2kW (= 40A * 230V). 

In het geval van een driefasige aansluiting (380V) 
van 40A zou het vermogen 26,3kW bedragen. 
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Foto: typische meterkast van Fluvius met 40A - automaat 

Welk type netaansluiting heb ik? 
In België bestaan er 2 soorten netaansluitingen. 
Deze noemt men de driehoeksnetten (= TN-net) 
en sternetten (TI-net). Aangezien in beide netten 3
-fasige aansluitingen mogelijk zijn, maakt dit het 
soms een beetje ingewikkeld.  

De driehoeksnetten zijn oude netten die in bepaal-
de wijken en steden nog veelvuldig voorkomen. 
Door het ontbreken van een ‘neuter’ op deze net-
ten ondervinden veel elektrische wagens en laad-
stations problemen bij het opladen. Gelukkig zijn 
hiervoor ook technische oplossingen, maar het is 
wel belangrijk om dit even te laten nakijken voor-
aleer u een laadstation installeert. U kan dit navra-
gen bij de netbeheerder of kijken naar het sym-
booltje (driehoek of ster) op uw elektriciteitsmeter 
in de meterkast. 

Meestal is een netverzwaring naar een 380V-
aansluiting niet mogelijk of heel duur wanneer er 
enkel een driehoeksnet in uw woning of straat aan-
wezig is. De netbeheerder zal u immers de kost 
aanrekenen om een nieuwe kabel te trekken tot 
aan het dichtstbijzijnde aansluiting op 380V. Dit 
kan soms een straat verder zijn. 

Symbool: sternet. Bij driehoeks-

netten is dit een driehoekje. 
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Op welke aandachtspunten moet ik let-
ten? 
Om de netverzwaring mogelijk te maken moet de 
aansluitkabel tussen het elektriciteitsnet in de 
straat en de meterkast in uw woning ook nageke-
ken worden. Dit is de dikke zwarte kabel van de 
netbeheerder. De dikte en het type hiervan dienen 
nagekeken te worden zodat de netbeheerder weet 
of deze eventueel vervangen moet worden. In 
nieuwere woningen is deze normaal gezien ge-
schikt om ook een hoger netvermogen mogelijk te 
maken. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is de confor-
miteit van uw huidige installatie. Bij een omscha-
keling van een éénfasige aansluiting naar een drie-
fasige aansluiting zal immers de ganse zekerin-
genkast opnieuw gekeurd moeten worden vooral-
eer de netbeheerder deze netverzwaring komt uit-
voeren. Eventuele gebreken dienen dan ook eerst 
opgelost te worden. Er dient ook een elektrisch 
schema van de ganse installatie aanwezig te zijn 
of opgemaakt te worden voor deze keuring. 

Wat kost een netverzwaring? 
De kosten die de netbeheerder aanrekent voor een 
netverzwaring zijn wettelijk vastgelegd. Hierbij 
betaalt u enerzijds voor het hogere vermogen dat 
u krijgt en anderzijds voor de interventie en aan-
passing aan uw meterkast. Een typische netver-
zwaring van een standaard éénfasige aansluiting 
van 40A (= vermogen van 9,2kW) naar een driefa-
sige aansluiting van 32A (= vermogen van 22kW) 
kost bij Fluvius ca. €900 (excl. BTW). Deze kost-
prijs houdt geen rekening met de elektrische wer-
ken aan uw zekeringenkast die u door PlugInvest 
kan laten uitvoeren of extra werken wanneer de 
kabel naar de straat vervangen moet worden. 

Hoe kan ik een netverzwaring aanvra-
gen? 
In Vlaanderen kan u op de website (http://
mijnaanvragen.eandis.be/) van de netbeheerder 
Fluvius een offerte aanvragen voor een netverzwa-
ring. Afhankelijk van het vermogen bezorgen zij u 
ofwel binnen de 2 weken een offerte, ofwel een 
voorstel voor het opmaken van een ‘studie’. Deze 
studiekost van ca. €600 betaalt u wanneer u een 
hoger vermogen dan 25kVA (bv. 3-fasig 40A op 
400V) aanvraagt. 

Eenmaal u de offerte goedkeurt zal de netbeheer-
der deze werken typisch komen uitvoeren binnen 
de 6 weken. 

Volgende gegevens hebt u nodig om uw aanvraag 
in te dienen: 

• Adres 
• EAN-code elektriciteit: deze vindt u terug op 

uw jaarafrekening 
• Type meterkast: zie foto 
• Piekvermogen zonnepanelen (indien van toe-

passing) 
• Gewenste energiemeter: dag of dag/nacht 
• Gewenste vermogen 

Foto: verschillende types meterkasten 
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