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De context
Elektrisch rijden is voor de ANWB en haar leden  
een zeer relevant onderwerp. De ANWB heeft 
als doelstelling te komen tot zero-emissie-  
mobiliteit. Het verschonen van het wagenpark  
door de instroom van elektrische auto’s brengt  
deze doelstelling dichterbij. Elektrisch rijden
is in Nederland in ontwikkeling. De overheid  
optimaliseert haar zero-emissie-mobiliteitsbeleid  
voortdurend en veel autofabrikanten zetten 
in op zero-emissie-technologieën en innovatie.

De uitdaging
Om op termijn zero-emissie-mobiliteit te  
realiseren is het belangrijk om inzicht te krijgen  
in hoe de eerste generatie elektrische rijders 
het elektrisch rijden ervaart. Welke voordelen 
waarderen zij en tegen welke obstakels lopen 
ze aan. Kloppen de verwachtingen die zij 
hebben van de overstap? Door de ervaringen 
van elektrische rijders inzichtelijk te maken kan 
de ANWB zich inzetten om verbeteringen te 
realiseren voor de elektrische rijder zodat ook de 
toekomstige elektrische rijder hiervan profiteert 
en zorgeloos de overstap naar elektrisch rijden 
kan maken.

De hoofdvraag
Hoe beleven elektrische rijders het elektrisch 
rijden? Hoe kijken zij aan tegen de voor- en 
nadelen van elektrisch rijden. Wat is hun profiel? 
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt 
tussen de groepen volledig elektrische rijders en 
plug-in hybride rijders. Waar mogelijk vergelijken 
we de resultaten met de antwoorden van de 
niet-elektrische rijders (benzine/diesel rijders)  
uit de Elektrisch Rijden Monitor (2021).

Voorwoord
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Inhoudsopgave

Leeswijzer

Wanneer in dit rapport gesproken wordt over elektrische rijders, gaat 
het om elektrische rijders die een ANWB laadpas hebben aangevraagd. 

Binnen de groep elektrische rijders wordt een onderscheid gemaakt 
tussen volledig elektrisch en plug-in hybride. Op pagina 5, 6 en 18 wordt 
een directe vergelijking tussen deze groepen gemaakt. In de rest van het 
rapport wordt gefocust op de groep ‘volledig elektrisch’, deze groep  
wordt aangeduid met de term ‘elektrische rijders’. 

Op sommige plekken in het rapport wordt de ervaring van de elektrische 
rijder afgezet tegen de verwachting of mening van de Nederlander. 
Deze data is afkomstig uit de Elektrisch Rijden Monitor 2021 en vormt 
een representatieve afspiegeling van Nederland. 
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3. Voor- en nadelen van elektrisch rijden
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Management-
samenvatting
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De elektrische rijder 
is tevreden over 
elektrisch rijden
De elektrische rijder ziet veel voordelen 
van elektrisch rijden. De vaakst genoemde 
voordelen: (1) elektrisch rijden is beter voor 
het milieu, (2) elektrisch rijden heeft prettige 
rijeigenschappen, zoals comfortabel en stil. 
(3) elektrisch rijden is op de lange termijn 
goedkoper. De groep elektrische rijders die 
beschikken over een eigen parkeerplek en eigen 
energie opwekken geven nog een belangrijk 
voordeel aan, namelijk het kunnen rijden op 
eigen energie. De elektrische rijder is daarnaast 
ook genuanceerder over de bezwaren die 
genoemd worden door niet-elektrische rijders. 
83% van de elektrische rijders geeft aan dat  
de volgende auto wederom een elektrische 
auto zal worden. Slechts 1% zou terug gaan naar 
een benzine of diesel auto.

Actieradius punt  
van kritiek
Ondanks dat de actieradius voor een groot 
deel van de elektrische rijders voldoende is, 
wil men bij een volgende elektrische auto graag 
een grotere actieradius. De beloofde actieradius 
wordt in de praktijk vaak niet gehaald. 
Daarnaast is de actieradius op dit moment nog 
een belemmering om met de elektrische auto op 
vakantie te gaan, omdat men hierdoor te vaak 
moet stoppen onderweg. 

Tegelijkertijd zien we dat de barrière omtrent 
vakantie in de praktijk wel mee valt. De 
daadwerkelijke ervaring met laden in het 
buitenland is positief.

Elektrisch rijden niet 
uitsluitend meer voor 
de voortrekkers
De EV-mark is in ontwikkeling. Wanneer we 
de recente elektrische rijder vergelijken met 
de automobilist die al langer elektrisch rijdt 
dan zien we een verschuiving. Het gemiddelde 
inkomen verschuift van 2 X modaal naar 1-2 keer 
modaal, de betaalde aanschafkosten liggen lager 
en het aandeel occasions is toegenomen bij de 
meest recente groep. Een signaal dat elektrisch 
rijden voorzichtig aan toegankelijker wordt.
Uit de Elektrisch Rijden Monitor (2021) blijkt 
dat met name de Nederlander met een privé 
parkeerplek (en zonnepanelen) bovengemiddeld 
geïnteresseerd is in elektrisch rijden. Het aantal 
Nederlanders dat eigen energie opwekt is 
groeiende. De verwachting is dat de groei van 
het aantal elektrische rijders de komende jaren 
vooral binnen deze groep zal plaatsvinden. 
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Profiel van de 
elektrische rijder  
in dit onderzoek
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Doelgroep van  
dit onderzoek
Aan dit onderzoek hebben zowel volledig 
elektrische rijders deelgenomen, als plug-in 
hybride rijders. Op pagina 8 t/m 10 schetsen we 
de achtergrond van deze twee doelgroepen. De 
hoofdstukken die daarna volgen betreffen alleen 
de resultaten van de volledig elektrische rijder 
tenzij anders vermeld.

Dit onderzoek is gedaan onder ANWB-
laadpashouders. Het profiel elektrische rijders 
uit dit onderzoek bestaat uit mensen die de 
elektrische auto privé rijden. Dit wijkt af van 
het totale markt profiel elektrische rijders in 
Nederland, waar veel meer zakelijke rijders 
in zitten. Dit onderzoek laat een afspiegeling 
zien van de particuliere rijder en is hiermee 
en is hiermee naar verwachting een goede 
representatie van de groep mensen die de 
komende 5 jaar over zullen stappen op een 
elektrische auto.

Profiel volledig 
elektrische rijder
Elektrische rijders die aan dit onderzoek hebben 
deelgenomen bestaan voor een groot deel 
uit nieuwkopers en hebben voornamelijk een 
hoog inkomen (boven modaal). Het merendeel 
heeft een eigen parkeermogelijkheid en heeft 
meerdere auto’s. 

 

Profiel plug-in  
hybride rijder
Net als bij de elektrische rijders, hebben we 
ook bij de plug-in hybride rijders de zakelijke 
automobilisten buiten beschouwing gelaten. 
De particuliere plug-in hybride rijder koopt 
vaker dan dat ze leasen, in tegenstelling tot de 
zakelijke rijders. 

Daarnaast zien we in het profiel van de plug-
in hybride rijder uit dit onderzoek voornamelijk 
hoge inkomens (bovenmodaal), een relatief
grote groep mensen met een eigen parkeer-
mogelijkheid en een grote groep met een plug-in 
hybride occasion. 



Niet-elektrisch

0% 20% 40% 60% 100%

30%

Nieuw 

80%

57%

Plug-in hybride 40% 60%

Elektrisch 61% 29%

Occasion

Niet-elektrisch

0% 20% 40% 60% 100%

71%

1 auto 

80%

29%

Plug-in hybride 43% 57%

Elektrisch 31% 69%

Meer dan 1 auto 

Niet-elektrisch

0% 20% 40% 60% 100%

88%

Koop 

80%

12%

Plug-in hybride 86% 10%

Elektrisch 66% 29%

Lease 

* De antwoordcategorie ‘soms nieuw, soms tweedehands’ niet meegenomen in de grafiek.

** De antwoordcategorie ‘overig’ niet meegenomen in de grafiek.
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De elektrische rijder koopt vaker nieuw en heeft  
meerdere auto’s t.o.v. de niet-elektrische rijder

7 op de 10 elektrische rijders gebruikt meer dan 1 auto. 
De EV wordt vaak naast een benzine auto gebruikt. 
Bij niet-elektrische rijders is te zien dat het merendeel 
maar over 1 auto beschikt.

Een groot deel van de elektrische auto’s is gekocht (66%). 
Het aandeel dat leaset is onder elektrische rijders groter 
dan onder plug-in hybride rijders, en onder niet-elektrische 
rijders is dit een heel klein aandeel. Dit betreft zakelijk en 
private lease.

6 op de 10 elektrische auto’s is nieuw gekocht. Onder 
plug-in hybride rijders is 6 op de 10 auto’s juist een occasion. 
Onder niet-elektrische rijders is het aandeel occasionkopers 
nog groter.

Aantal auto’s

Koop vs lease*

Nieuw vs occasion**



Niet-elektrisch

0% 20% 40% 60% 100%

29%

Wekt eigen energie op

80%

71%

Plug-in hybride 56% 44%

Elektrisch 74% 26%

Wekt geen eigen energie op

0% 20% 40% 60% 100%
Eigen laadpaal 

80%

Plug-in hybride 38% 62%

Elektrisch 64% 36%

Geen eigen laadpaal

Niet-elektrisch

0% 20% 40% 60% 100%

47%

Eigen parkeermogelijkheid

80%

53%

Plug-in hybride 67% 32%

Elektrisch 83% 17%

Geen eigen parkeermogelijkheid 
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Huidige elektrische rijder heeft vaak een eigen 
parkeermogelijkheid en wekt eigen energie op

Het merendeel van de elektrische rijders heeft een 
eigen laadpaal (64%). Onder plug-in hybride rijders is 
dit aandeel een stuk lager.

Een groot deel van de elektrische rijders (83%) beschikt 
over een privé parkeerplek. Onder plug-in hybride rijders 
is dit aandeel wat lager (67%) en onder niet-elektrische 
rijders is dit minder dan de helft. 

Driekwart van de elektrische rijders wekt eigen energie 
op. Onder plug-in hybride rijders is dit iets meer dan de 
helft, terwijl dit voor niet-elektrische rijders slechts 1 op 3 is.

Eigen laadpaal

Eigen parkeermogelijkheid

Eigen energie opwekken



0% 20% 40% 60% 100%80%

Elektrisch

*Antwoordcategorie ‘weet niet/wil ik niet zeggen’niet meegenomen in de grafiek.

Bovenmodaal

Benedenmodaal 

Modaal

Plug-in hybride 69%

Niet-elektrisch 33% 16% 31%

2%6% 87%

2%6% 86%
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Huidige elektrische rijder heeft bovenmodaal inkomen

Zowel onder elektrische rijders als plug-in hybride rijders 
heeft het merendeel een bovenmodaal inkomen. 
Voor niet-elektrische rijders is dit evenredig verdeeld.

Inkomen*
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Voor- en nadelen 
van elektrisch 
rijden 



Beter voor het milieu

Rijeigenschappen 
(stil/comfortabel/snel)

Lagere kosten op 
lange termijn

Voordelig in gebruik

Kunnen rijden op 
eigen energie

Nooit meer hoeven tanken

Gemak van een eigen
parkeerplek en laadpaal

Betrouwbare techniek

Het zijn mooie auto’s

0% 20% 40% 60% 80% 100%

86%

78%

62%

62%

50%

39%

26%

24%

15%

De auto’s zijn duur 
om aan te schaffen

Te kleine actieradius

Het laadnetwerk in het 
buitenland is te beperkt

Met een elektrische auto 
kan ik niet op vakantie

Ik maak me zorgen over de 
kwaliteit/levensduur accu

Er zijn weinig snelladers

Ik heb geen laadpaal thuis

Lage (onzekere) restwaarde

De laadpunten in de  
straat zijn altijd bezet

De maandelijkse kosten  
zijn hoger dan verwacht

Anders

Geen van bovenstaande

0% 10% 20% 30% 40% 50%

48%

46%

36%

26%

17%

14%

12%

12%

7%

8%

9%
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De elektrische rijder ziet vele voordelen, rijeigenschappen 
scoren hoog 
Actieradius blijft punt van kritiek

Voordelen elektrische rijder Nadelen elektrische rijder



Beter voor het milieu

Rijeigenschappen 
(stil/comfortabel/snel)

Voordelig in gebruik

Lagere kosten op  
lange termijn

Kunnen rijden op 
eigen energie

Nooit meer hoeven tanken

Gemak van een eigen 
parkeerplek en laadpaal

Betrouwbare techniek

Het zijn mooie auto’s

87%
89%

78%
78%

62%
54%

62%
59%

63%
26%

41%
28%

25%
27%

30%
10%

13%
21%

Eigen parkeermogelijkheid en eigen energie

Geen eigen parkeermogelijkheid = Significant hoger dan totaal
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Te kleine actieradius

De auto’s zijn te duur  
om aan te schaffen

Het laadnetwerk in het 
buitenland is te beperkt

Met een elektrische auto 
kan ik niet op vakantie

Ik maak me zorgen over de 
kwaliteit/levensduur accu

Ik heb geen laadpaal thuis

Er zijn weinig snelladers

Lage (onzekere) restwaarde

De laadpunten in de  
straat zijn altijd bezet

De maandelijkse kosten 
zijn hoger dan verwacht

43%
50%

47%
52%

35%
35%

24%
29%

17%
19%

40%

12%
12%

21%

13%
9%

5%

Eigen parkeermogelijkheid en eigen energie

Geen eigen parkeermogelijkheid = Significant hoger dan totaal

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Zorgen omtrent laden nemen af bij de groep ‘eigen 
parkeergelegenheid en eigen energie
Kunnen rijden op eigen energie is een groot voordeel voor deze groep

Voordelen elektrische rijder Nadelen elektrische rijder



0% 100%20% 40% 60% 80%

Elektrisch: volledig elektrisch 
geen brandstofmotor

Hybride: combinatie elek-
trisch en benzine/diesel

Plug-in hybride

Benzine

Diesel

Anders

Ik verwacht geen volgende
auto aan te schaffen

Weet niet

83%

5%

1%

1%

0%

4%

2%

4%

14

Merendeel kiest de volgende keer weer voor een  
elektrische auto
Slechts 1% zou weer terug willen naar een benzine/diesel

Aandrijfvorm volgende auto
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De recente 
elektrische rijder 



0% 20% 40% 60% 100%80%

Rijdt 2 jaar of  
langer elektrisch

Meer dan € 40.000€ 20.000 of minder € 20.001 - € 40.000

Rijdt 0-2 jaar 
elektrisch

23% 45% 30%

= Significant hoger dan totaal

17% 40% 43%

Benedenmodaal 
(€ 14.100 - € 36.500)

Modaal
(€ 36.500 - € 43.000)

Tussen 1 en 2 keer modaal
(€ 43.500 - € 73.000)

Twee keer modaal  
of meer (€ 73.000)

Weet niet/zeg ik liever niet

0% 60%10% 20% 30% 40%

6%

6%

42%

33%

43%

54%

5%

6%

50%

0-2 jaar 2 jaar of langer

= Significant hoger dan totaal
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Recente EV rijder (0-2 jaar) verschuift van 2x modaal 
naar 1-2x modaal 
De gemaakte EV aanschafkosten zijn afgelopen jaar gedaald. 

Rijdt 0-2 jaar 
elektrisch

Rijdt 2 jaar of langer 
elektrisch

50%
0-2 jaar

50%
2 jaar of 
langer

Kosten aanschaf EV

Inkomen



De auto’s zijn te duur  
om aan te schaffen

Te kleine actieradius

Het laadnetwerk in het 
buitenland is te beperkt

Met een elektrische auto
kan ik niet op vakantie

Ik maak me zorgen over de 
kwaliteit/levensduur accu

Er zijn weinig snelladers

Ik heb geen laadpaal thuis

Lage (onzekere) restwaarde

De laadpunten in de 
straat zijn altijd bezet

De maandelijkse kosten  
zijn hoger dan verwacht

0-2 jaar 2 jaar of langer =Significant hoger dan totaal

0% 60%10% 20% 30% 40% 50%

53%
43%

6%
9%

9%
15%

12%
13%

13%
15%

17%
18%

26%
26%

35%
37%

48%
43%
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Ondanks daling aanschafkosten blijft prijs de grootste 
barrière onder de recente elektrische rijder

De groep die het afgelopen jaar elektrisch is gaan rijden verschuift 
iets richting het modale inkomen. De betaalde prijzen van een 
elektrische auto zijn gedaald en hiermee werd de aanschaf van een 
EV voor de recente EV rijder betaalbaarder. Echter voor deze groep 
blijft een elektrische auto nog duur om aan te schaffen.

Nadelen elektrische rijder



0% 20% 40% 60% 100%80%

0% 20% 40% 60% 100%
Nieuw 

80%

Sinds 0-1 jaar 56% 44%

Sinds 2 jaar  
of langer 65% 35%

Tweedehands
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Gekocht

80%

67%

Private lease Zakelijk lease Anders

Sinds 0-1 jaar 64% 19%

Sinds 2 jaar  
of langer 68% 10%

13% 4%

16% 6%

67%
Sinds 0-1 jaar 37% 23%

Sinds 2 jaar  
of langer 37% 22%

23% 10%

20% 12%

West Oost Zuid Noord 3 grote steden Randgemeenten

3%5%

6% 3%
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De recente elektrische rijder schuift wat meer  
op naar het profiel van de reguliere autobezitter

Onder de groep die recent elektrisch rijdt zitten meer 
occasionkopers. De verwachting is dan ook dat het aandeel 
elektrische occasions zal toenemen de komende jaren, 
gezien de uitbreiding van het aanbod.

Opvallend is het hogere aandeel private lease in de groep 
die in het afgelopen jaar elektrisch is gaan rijden. Dit kan 
te maken hebben met een scherpe private-leasedeal vanuit 
de ANWB.

We zien weinig verschillen in de regio’s waar elektrische 
rijders wonen. Er lijkt in de groep recente EV-rijders een 
kleine daling te zijn bij mensen woonachtig in de drie grote 
gemeenten en een lichte stijging in regio Zuid.

Nieuw vs occasion

Koop vs lease

Regio
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EV nieuwkoper 
en occasionkoper 



0% 20% 40% 60% 100%80%

Occasion

4-5 jaar0-2 jaar 2-4 jaar

Nieuw 45% 37% 11%

= Significant hoger dan totaal
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20

Elektrische occasions vaker in het afgelopen jaar gekocht
Door toename van occasions, wordt elektrisch rijden toegankelijker voor  
midden inkomens

Rijdt in een nieuwe
elektrische auto

Rijdt in een tweedehands
elektrische auto

61%
nieuw

39%
occasion

Sinds wanneer elektrisch rijden Inkomen

Kosten aanschaf elektrische auto



Te kleine actieradius

De auto’s zijn duur  
om aan te schaffen

Met een elektrische auto
kan ik niet op vakantie

Het laadnetwerk in het 
buitenland is te beperkt

Ik maak me zorgen over de 
kwaliteit/levensduur accu

Lage (onzekere) restwaarde

Er zijn weinig snelladers

Ik heb geen laadpaal thuis

De laadpunten in de  
straat zijn altijd bezet
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Occasion Nieuw
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Occasion 73%

38% 62%

27%

30% 40% 50%
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Nieuwkopers zien actieradius minder vaak als  
een barrière t.o.v. occasionkopers

Nadelen elektrisch rijden Aantal auto’s
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Actieradius 
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37%
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Meer dan 
500km

Weet niet

Anders

Weet niet

26%

25%
23

Beloofde actieradius wordt vaak vaak niet gehaald  
in praktijk
Elektrische rijder wenst een grotere actieradius dan EV op dit moment kan bieden

Of de actieradius gehaald wordt hangt af van de weersomstandigheden: 
bij goed weer zo’n 10% minder en bij koud weer zo’n 30% minder. 

Het percentage is sterk afhankelijk van type verkeer. Of ik in de stad 
rijd of bijvoorbeeld op de snelweg. 

Actieradius volgens de fabriek

Ervaring actieradius in praktijk

Acceptabele actieradius - Nederland



0% 20% 40% 60% 100%80%

Nieuw

300km of minder 301-500km

Occasion 26%

35% 57%

72%Ja, dit wordt gehaald

Nee, 10% minder  
kilometers

Nee, 20% minder  
kilometers

Nee, 30% minder  
kilometers

Anders 

Weet niet

23%

26%

21%

28%

24%

25%

16%

5%

8%

15%

9%

Occasion

Nieuw

0% 5% 10% 30%15% 20% 25%

Meer dan 500km Weet niet

8%

24

Bij nieuwe elektrische auto’s wordt de  
fabrieksactieradius vaker gehaald

Actieradius volgens fabriekWordt fabrieksactieradius gehaald?

Dat de fabrieksactieradius vaker gehaald wordt bij nieuwe elektrische 
auto’s dan bij occasions komt onder andere doordat de capaciteit 
van de accu na verloop van tijd wat afneemt. Een occasion komt dus 
doorgaans minder ver op een volle accu dan een nieuwe auto. Daarnaast 
is men enkele jaren terug overgestapt van de NEDC- naar de WLTP-
meetmethode, waardoor de fabriekscijfers van nieuwe auto’s een beter 
beeld geven van de praktijk.
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is vaak te klein

Minder dan 10.000km 10.000 - 30.000km

=Significant hoger dan totaal

Meer dan 30.000km

0% 10% 20% 60%30% 40% 50%

30%
23%

19%

47%
52%

58%

7%
13%

9%

7%
5%

8%
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Huidige actieradius wordt als voldoende beschouwd,  
echter de wens voor een grotere actieradius blijft

De actieradius is voldoende voor 84% van de elektrische 
rijders. Wel zou een ruime meerderheid hiervan liever een 
grotere actieradius willen. Het zijn met name elektrische 
rijders die jaarlijks minder dan 10.000 km rijden voor wie 
de actieradius precies genoeg is. 

Mate waarin huidige actieradius voldoende is

Mate waarin huidige actieradius voldoende is
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93%

0% 10% 20%

18%

Privé

Om van en 
naar mijn werk 
te gaan

Om naar 
werkafspraken 
te gaan

Om op vakantie 
te gaan

Anders

34%

49%

68%

Door een beperkte actieradius moet ik 
te vaak stoppen om te laden onderweg

Ik vind het ingewikkeld om rekening te 
moeten houden met het laden van accu

Ik denk dat er te weinig laadpalen 
zijn onderweg

Ik denk dat ik de auto op mijn 
vakantiebestemming niet kan opladen

Ik heb onvoldoende informatie over 
waar ik onderweg kan opladen

Ik kan niet met mijn caravan op 
vakantie (onvoldoende trekvermorgen)

Anders

Niet van toepassing, ik ga niet buiten 
NL op vakantie/niet met de auto

60%

20%

8%

14%

16%

26%

29%

52%

30% 40% 50%
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Actieradius reden om niet met EV op vakantie te gaan
Frequent moeten stoppen belangrijkste nadeel van vakantie met de elektrische auto

71%
71% Nooit op vakantie buiten Nederland geweest met EV
Een groot deel van de elektrische rijders gaat nog niet met EV op vakantie naar het buitenland. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat men door de beperkte actieradius onderweg te vaak moet stoppen. Het is dus niet zo zeer het gebrek aan laadmogelijkheden, 
maar de moeite die men ervan weerhoudt om met de EV op vakantie te gaan. Ook de niet-elektrisch rijdende Nederlander 
verwacht dat dit de belangrijkste barrière is om met de elektrische auto op vakantie te gaan. 

Reisdoel Barrières vakantie buiten NL met EV 



De auto’s zijn duur  
om aan te schaffen

Te kleine actieradius

Het laadnetwerk in het 
buitenland is te beperkt

Met een elektrische auto
kan ik niet op vakantie

Ik maak me zorgen over de 
kwaliteit/levensduur accu

Ik heb geen laadpaal thuis

Er zijn weinig snelladers

Lage (onzekere) restwaarde

De laadpunten in de  
straat zijn altijd bezet

De maandelijkse kosten 
zijn hoger dan verwacht

46%

48%

36%

26%

17%

12%

12%

14%

7%

0% 10% 20% 60%30% 40% 50%

0% 20% 40% 60% 100%80%

Zeer gemakkelijk Gemakkelijk

Elektrisch
rijder 19%

Neutraal Lastig

70%

33% 24% 14% 9%

Erg lastig
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De barrière beperkte laad mogelijkheden in het buitenland 
valt mee in de praktijk 
Slechts 23% ervaart laden in het buitenland als lastig

Nadelen elektrisch rijden
1 op 4 elektrische rijders geeft aan niet met de elektrische 
auto op vakantie te kunnen. Wanneer men dit wel doet, 
geeft 52% aan dit gemakkelijk te vinden. Het lijkt er dus op 
dat er een perceptie is over het laden in het buitenland is 
moeilijk, terwijl dit in de praktijk wel meevalt.

Ervaring laden in het buitenland
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Vergelijking



86%

78%

62%

62%

50%

26%

15%

24%

Beter voor het milieu

Rijeigenschappen 
(stil/comfortabel/snel)

Lagere kosten op 
lange termijn

Voordelig in gebruik

Kunnen rijden op 
eigen energie

Nooit meer hoeven 
tanken

Gemak van een eigen
parkeerplek en laadpaal

Betrouwbare techniek

Het zijn mooie auto’s

80%

74%

54%

52%

43%

17%

10%

11%

Beter voor het milieu

Rijeigenschappen 
(stil/comfortabel/snel)

Voordelig in gebruik

Lagere kosten op 
lange termijn

Kunnen rijden op 
eigen energie

Gemak van een eigen
parkeerplek en laadpaal

Betrouwbare techniek

Het zijn mooie auto’s

Nooit meer hoeven 
tanken

51%

32%

30%

24%

23%

13%

9%

13%

Beter voor het milieu

Nooit meer hoeven 
tanken

Voordelig in gebruik 

Rijeigenschappen 

Voorbereid op techniek 
van de toekomst

Kunnen rijden op 
eigen energie

Het zijn mooie auto’s

Gemak van een eigen
parkeerplek en laadpaal

Betrouwbare techniek

39% 23% 22%

* ‘ Lagere kosten op lange termijn’ niet meegenomen voor deze groep.  
Daarnaast is ‘voorbereid op techniek van de toekomst’ wel uitgevraagd. 
Bron: Elektrisch rijden monitor
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De elektrische rijder ziet meer voordelen dan de 
niet-elektrische rijder
Met name de rijeigenschappen scoren hoger onder elektrische rijders

Voordelen elektrische rijder Voordelen plug-in hybride rijder Voordelen niet-elektrische rijder*



Websites van diverse 
automerken

ANWB

Mijn eigen dealer

Familie/vrienden/collega’s

EV Database

(Rijks)overheid

Consumentenbond

BOVAG

Tweakers

Vereniging Elektrisch Rijders

Milieucentraal

Anders
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BOVAG

Consumentenbond

Familie/vrienden/collega’s

(Rijks)overheid

Mijn eigen garage

Websites van diverse 
automerken

Vereniging Elektrisch Rijders

Milieucentraal 

Tweakers 

EV Database 

Anders

Geen van bovenstaande
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39%

28%

23%

14%

12%

10%

5%

5%

4%

4%

3%

2%2%

16%

54%

25%

25%

23%

23%

19%

5%

15%

6%

16%
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ANWB speelt grote rol in informatievoorziening  
onder niet-elektrische rijders

Oriëntatiekanalen elektrische rijders + 
plug-in hybride rijders

Welke partijen raadplegen niet-elektrische rijders  
over elektrisch rijden
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Onderzoeks-
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Onderzoeksverantwoording

De doelgroep van dit onderzoek zijn Nederlanders van 
18 jaar of ouder die een laadpas hebben aangevraagd 
bij de ANWB. Dit betreft zowel ANWB-leden als niet-leden.

Als steekproefkader is een databestand gebruikt met 
mensen die bij de ANWB een laadpas hebben aangevraagd. 

Bij de start van het veldwerk is eerst een kleine batch 
verstuurd. De data van deze eerste groep is gecontroleerd 
op routing en consistentie. Bij de controle zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd.

Methode

Kwantitatief 
gegevensverzameling

online

Veldwerkperiode

28-10-2021 - 02-11-2021 Gemiddelde invulduur

Totale steekproef 
n=1257

Volledig elektrisch 
n=976

Plug-in hybrid
n=305

5 
minuten
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Onderzoeksverantwoording

•  De vragenlijst is in nauwe samenwerking met de ANWB opgesteld. 

•  Waar mogelijk zijn de vragen gerouleerd en gerandomiseerd om  
 eventuele volgorde-effecten te voorkomen. 

✓ Dataverwerking

Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde databestand 
gecontroleerd op volledigheid en consistentie en geschikt gemaakt voor 
statistische analyse. 

✓ Weging

De bruto dataset is voor de ANWB-leden middels poststratificatie 
weighting gewogen op de volgende variabelen: geslacht, leeftijd, inkomen 
en regio. De totaalcijfers vormen hierdoor een representatief beeld van de 
ANWB-leden in het laadpasbestand. 

✓ Rapportage

Waar in dit rapport wordt gesproken over een verschil gaat het om een 
significant verschil bij een alfa van 0,05. Dit houdt in dat de kans kleiner is 
dan 1 op 20 dat het gevonden verschil op toeval berust. 


