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1. INLEIDING 

1.1 ELEKTRISCHE VOERTUIGEN OP POOLSE WEGEN / SITUATIE 

Volgens Jakub Faryś, president van de Poolse vereniging van de auto-industrie (PZPM) weerspiegelt de 

groeiende belangstelling voor elektrische auto's in Polen de Europese trend. De verkoop van nieuwe 

elektrische auto's in de EU is de afgelopen drie jaar met 110% gestegen. Net als in de EU ontwikkelt de 

laadinfrastructuur voor voertuigen zich echter langzamer in Polen. Het aantal oplaadpunten in de EU is 

met slechts 58% gestegen (er zijn er minder dan 200.000) en de investeringen in infrastructuur blijft achter 

bij het groeiend aantal e-voertuigen. De situatie in Polen is gelijkaardig.  In Polen is het aantal registraties 

van nieuwe elektrische auto's in 2020 met 104% gestegen, terwijl het aantal oplaadpunten slechts met 40% 

is toegenomen. Hieruit blijkt duidelijk dat de bestaande infrastructuur niet aangepast is aan het aantal 

gebruikers. Mogelijk zijn lange wachtrijen voor de snelle laadpunten een factor die de vraag naar elektrische 

auto's beperkt. De opgave die voor ons ligt is zeer ambitieus, want in 2030 zijn in Europa minimaal 3 miljoen 

oplaadpunten nodig. De conclusie is simpel: er moet alles aan worden gedaan om ervoor te zorgen dat 

kopers die besluiten een elektrische auto te kopen, gemakkelijk toegang hebben tot oplaadpunten”. (PZPM) 

Volgens de Poolse Electromobility Meter die werd gelanceerd door PSPA (Poolse Vereniging voor Alternatieve 

Brandstoffen) en PZPM (Poolse Vereniging van de Auto-industrie) van eind december 2020, waren er in 

Polen 18.875 elektrische voertuigen officieel geregistreerd (stijging met 104% ten opzichte van 2019) waarvan 

10.041 auto's volledig elektrisch (BEV - Battery Electric Vehicles) en 8.834 plug-in hybride elektrische 

voertuigen zijn.  

De vloot van elektrische vrachtwagens en bestelwagens in de geanalyseerde periode (eind december 2020) 

nam toe tot 839 eenheden. De vloot van elektrische bromfietsen en motorfietsen bleef groeien tot 8.941 

eenheden. 

Eind oktober 2020 waren er 430 elektrische bussen in Polen en in de eerste tien maanden van 2020  groeide 

de vloot van elektrische bussen met 201 emissievrije voertuigen. In vergelijking met dezelfde periode van 

2019 betekent dit een toename met maar liefst 253%. 

Volgens Maciej Mazur, Directeur van PSPA, “bleek 2020 – ondanks COVID-19 - het jaar te zijn van verschillende 

records in de Poolse elektromobiliteit. Vooral in december versnelde de markt sterk. PSPA gaat ervan uit 

dat in 2021 de toename van emissievrij vervoer nog dynamischer zal zijn. Factoren zoals de wijziging van 

de Elektromobiliteitswet, de invoering van het E-tarief, of de lancering van een ondersteuningssysteem 

vanuit het Nationaal Fonds voor Milieubescherming en Waterbeheer voor elektrische voertuigen en 

infrastructuur moeten een positieve impact op de e-mobiliteitsmarkt hebben”. (PSPA)  

De Poolse markt voor elektrische auto’s is jaarlijks ongeveer PLN 2,5 miljard (€557,2 miljoen) waard. 

Bovendien kan deze markt ongeveer 5.000 nieuwe banen creëren. 

https://pspa.com.pl/2021/informacja/licznik-elektromobilnosci-rok-2020-rekordowy-na-polskim-rynku-samochodow-elektrycznych/
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In 2019 was bijna een derde van alle in Polen geregistreerde elektrische auto's geregistreerd in Warschau. 

In de straten van de Poolse steden met 300.000 tot een miljoen inwoners (zoals Gdańsk, Kraków en 

Wrocław) rijden hetzelfde aantal elektrische auto’s als in Warschau. De verwachting is dat in 2025 de 

verkoop van elektrische auto's op de Poolse markt bijna veertig keer groter zal zijn dan in vergelijking met 

2019. Het totaal aantal elektrische auto's in 2025 zal waarschijnlijk meer dan 280.000 bedragen 

(Biznes.Interia.pl 2020).  

1.2 UITDAGINGEN 

Opgemerkt moet worden dat de elektromobiliteit een relatief nieuwe sector is in Polen. Om deze reden zijn 

er enkele problemen in verband met deze sector. Een van de brandende kwesties is dat de 

elektromobiliteitssector juridisch nog steeds niet volledig is gereguleerd. Momenteel worden sommige 

wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de elektromobiliteitssector als vaag en onduidelijk 

beschouwd. Andere urgente problemen zijn de relatief hoge productiekosten en de onstabiele 

energieprijzen. Het illustreert expliciet het feit dat de autofabrikanten actie moeten ondernemen om de 

prijzen stabieler en betaalbaarder te maken. Op dit moment hebben de meeste potentiële klanten, vanwege 

de dure prijzen, niet genoeg middelen om elektrische voertuigen aan te schaffen. In de praktijk worden 

nieuwe elektrische auto's in Polen bijna uitsluitend geregistreerd door bedrijven en ondernemers. Een 

andere reden waarom elektrische auto's niet populairder zijn geworden bij de doorsnee bevolking, is de 

beperkte infrastructuur voor het opladen van dergelijke elektrische voertuigen (PZPM - Poolse Vereniging 

voor de Auto-industrie 2019). 

Momenteel is een van de basisdocumenten die het Poolse overheidsbeleid met betrekking tot de 

elektromobiliteitssector vormgeven, de Strategie voor Verantwoorde Ontwikkeling. Een van de belangrijkste 

zaken die in Het ontwikkelingsplan voor elektromobiliteit aan de orde komen, is de implementatie van de 

elektromobiliteit in Polen op grotere schaal. Volgens de Strategie voor Verantwoorde Ontwikkeling wordt 

aangenomen dat er tegen 2025 ongeveer een miljoen elektrische voertuigen in Polen zullen zijn (PWC). 

De belangrijkste doelstellingen van het document zijn: 

• de noodzakelijke voorwaarden creëren voor de ontwikkeling van de elektromobiliteitsindustrie,  

• de laadinfrastructuur te promoten, 

• de aankoop van elektrische voertuigen te stimuleren, 

• het elektriciteitsnet te stabiliseren, 

• het bewustzijn van potentiële gebruikers te veranderen, 

• een systeem van voordelen en prikkels ontwikkelen voor de gebruiker van een elektrisch voertuig, 

• aanschaf van elektrische bussen en ondersteuning van steden bij de ontwikkeling van emissiearm 

openbaar vervoer. 

file:///C:/Users/wars03/Downloads/DIT_PRE_PL.pdf
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Een ander belangrijk element van de Poolse wetgeving is de implementatie van de EU-richtlijn 2014/94/EU 

betreffende de ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Polen moet als lidstaat van 

de Europese Unie aan de EU-eisen voldoen. Het Poolse Ontwikkelingsfonds is een instelling die toezicht 

houdt op de elektromobiliteitssector in Polen. Deze instelling benadrukte dat de leden van deze instelling 

de elektromobiliteit graag willen ondersteunen door financiële instrumenten te creëren, stedelijke 

infrastructuur te creëren en innovatie op grotere schaal te bevorderen (Rapport 2019 - Poolse Vereniging 

voor Auto-Industrie). 

1.3 IZERA – POOLSE ELEKTRISCHE AUTO 

Polen wil de pionier worden in een elektromobiliteitsmarkt in de internationale arena. Izera is een nieuwe 

merk in de Poolse auto-industrie, die de ambitie heeft om een elektrische auto te maken. Er werd in 2016 

een bedrijf ElectroMobility Poland SA opgericht om dit project te realiseren. Het bedrijf is een initiatief van 

4 Poolse energiebedrijven (PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA en Tauron Polska Energia 

SA), elk met een aandeel van 25 procent.  

In juli 2020 werden door Izera twee prototypes afgewerkt en gepresenteerd (een SUV en een hatchback 

uitvoering). De president van ElectroMobility Polen, Piotr Zaremba, kondigde toen aan dat de eerste Izera’s 

in 2024 van de productielijn zullen komen. Eerder – vanaf Q2 of Q3 2021 - zal een fabriek worden gebouwd. 

De fabriek wordt gebouwd in Jaworzno op het terrein dat behoort tot de Speciale Economische Zone van 

Katowice. Bij het werken aan een elektrische auto wordt het potentieel van het Łukasiewicz Research Network 

benut. Het bestaat uit 33 instituten in heel Polen die onder meer onderzoek doen naar innovatieve 

transportmiddelen, energieopslag en -verwerking (brandstofcellen, supercondensatoren, batterijen en 

accu's), evenals over de selectie, implementatie en configuratie van elektrische aandrijving (BusinessInsider, 

2020). 

2. DE INFRASTRUCTUUR VOOR HET OPLADEN VAN 
ELEKTRISCHE AUTO'S 

In Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol 

van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, wordt aanbevolen dat er tegen 2020 één openbaar 

toegankelijk oplaadpunt in de EU-lidstaten moet zijn voor elke 10 geregistreerde elektrische auto's. De 

Poolse regering heeft de Strategie voor Verantwoorde Ontwikkeling aangenomen die in overeenstemming 

is met de EU-vereisten. Volgens de Strategie zullen er in 2025 een miljoen elektrische auto's in Polen zijn. 

De implementatie van een dergelijke strategie vereist een snelle en dynamische uitbreiding van de 

laadinfrastructuur voor de elektrische voertuigen. Dit is onlosmakelijk verbonden met het aannemen van 

precieze regelgeving en effectieve oplossingen die het mogelijk maken om de noodzakelijke 

laadinfrastructuur uit te breiden ten behoeve van de elektromobiliteitssector (PWC). 

https://izera.pl/
https://lukasiewicz.gov.pl/en/about-us/
https://lukasiewicz.gov.pl/en/about-us/
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In december 2020 waren er bijna 1365 oplaadpunten in Polen, waaronder 912 snelle DC-laadstations en 452  

wisselstroomladers (AC). In december 2020 zijn nog 40 nieuwe, algemeen toegankelijke laadpalen 

gelanceerd. (PSPA, 2020) 

Het ministerie van Klimaat en Milieu heeft een plan om voor eind december 2023 PLN 800 miljoen (€178,6 

miljoen) te co-financieren in de infrastructuur voor het opladen van voertuigen met elektriciteit en 

waterstof. Dit project wordt gesteund door het Nationaal Fonds voor Milieubescherming en Waterbeheer. 

(Forsal.pl) 

De meeste oplaadpunten in Polen zijn 24 uur per dag geopend. Aangenomen wordt dat het aantal 

geïnstalleerde oplaadpunten in de Poolse openbare plaatsen zal toenemen van de huidige 2.100 tot 40.000 

in 2025 en 91.000 in 2030.  

 

In de illustratie hierboven kan u de verdeling vinden van de verschillende soorten locaties waar 

oplaadpunten te vinden zijn.  
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De kaart hieronder illustreert het aantal oplaadpunten voor voertuigen in Polen. 

Bron: https://elektromobilni.pl/stacje-ladowania/ 

  

3. SUBSIDIESYSTEEM VOOR ELEKTRISCHE AUTO'S 

Momenteel worden de elektrische voertuigen voornamelijk aangeschaft door mensen die nieuwe 

technologieën ondersteunen en zich concentreren op de bescherming van het milieu. Het is duidelijk dat 

de hoge kosten van de elektrische auto's en de lage toegang tot infrastructuur een zeer negatieve invloed 

hebben op de ontwikkeling van de elektromobiliteitssector in Polen. De Poolse regering heeft de 

mogelijkheid om meer middelen vast te leggen om de algemene situatie in verband met de elektrische 

auto's op tal van manieren te verbeteren, voornamelijk financieel (PWC). 

Het is duidelijk dat de verlaging van de kosten in verband met de aankoop van de elektrische voertuigen 

wordt beschouwd als de meest effectieve methode van publieke steun voor de aankoop van elektrische 

auto's in Polen. Daarom moet de Poolse regering maatregelen nemen om een reeks kortingen, 

belastingverlagingen en prikkels in te voeren om Poolse consumenten aan te moedigen op grotere schaal 

elektrische voertuigen te kopen (PWC). 

Momenteel worden de meeste kortingen toegekend door de lokale overheid. Zo introduceerde Gdańsk 

algemeen toegankelijke laders voor elektrische voertuigen (Wiła 2020). 

In januari 2020 besloot de Poolse regering het aantal subsidies voor de elektrische auto's aanzienlijk te 

verminderen. Veel experts wezen erop dat een dergelijke beslissing een doorslaggevende factor kan zijn om 

https://elektromobilni.pl/stacje-ladowania/
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af te zien van de aanschaf van een elektrische auto. In het najaar van 2019 kondigde de Poolse regering 

aan dat de subsidie 30 procent van de prijs van de elektrische auto zou moeten bedragen met een maximale 

subsidie van PLN 37.500 (€8.378). In januari 2020 verklaarde het ministerie van Klimaat dat de subsidies 

gehalveerd moeten worden. Het betekent dat de subsidie PLN 18.750 (€4.179) bedraagt. Bovendien 

onderstreepte de Poolse regering in januari 2020 dat de limietprijs van de elektrische auto waaraan de 

subsidie zal worden verleend 125.000 PLN mag bedragen (€27.925) (Michalak 2020). 

De Poolse regering legde uit dat de wijzigingen met betrekking tot de subsidies moesten worden 

doorgevoerd. De belangrijkste reden voor een dergelijk besluit was dat meer mensen kunnen profiteren 

van de hulp van de Poolse regering. De bezuinigingen op de cofinanciering werden bekritiseerd door de 

Poolse Vereniging voor Alternatieve Brandstoffen. De bovengenoemde vereniging is de grootste 

brancheorganisatie die verbonden is met de elektromobiliteitsmarkt in Polen (Autodziennik.pl). 

Rekening houdend met de nieuwe voorwaarden van de cofinanciering (max. 30% van de waarde van de 

elektrische auto, maar niet meer dan 18.750 PLN), kost de goedkoopste elektrische auto in Polen, namelijk 

Škoda CITIGOe iV, nog steeds PLN 63.150 (€14.110). Onder de vorige aannames (de maximale subsidie was 

toen nog 37.500 PLN) zou de prijs van de bovengenoemde elektrische auto kunnen dalen tot PLN 51.310 

(€11.465) (Autodziennik.pl).  

In de nieuwe verordening over gedetailleerde voorwaarden voor het verlenen van steun voor de aanschaf 

van nieuwe elektrische voertuigen staat duidelijk dat subsidies worden verleend aan mensen die geen 

bedrijfsactiviteit uitoefenen. Hierbij moet benadrukt worden dat de meeste elektrische auto's in principe 

door de ondernemers worden gekocht. Over het algemeen proberen de individuele klanten de goedkoopste 

en redelijkst geprijsde auto's te kopen.  

Bovendien wordt de financiële ondersteuning niet automatisch toegekend. De personen die financiering 

willen krijgen om elektrische of waterstofvoertuigen aan te schaffen, moeten dergelijke subsidies officieel 

aanvragen. 

Een ander belangrijk punt is dat de cofinanciering wordt verleend totdat de voor een bepaald jaar 

toegewezen middelen volledig zijn opgebruikt. Er wordt vanuit gegaan dat de voorziene budgetten voor 

het einde van het jaar opgebruikt zullen zijn. Er is dus een ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ -principe. 

Er werd gemeld dat de middelen voor dit project afkomstig zullen zijn uit het Fonds voor Low-Emission 

Transport. 

Momenteel is het om deze redenen moeilijk voor te stellen dat de individuele klanten op grote schaal 

elektrische auto's zullen kopen. Ten eerste is de prijs van elektrische auto's erg hoog. Het is duidelijk dat 

veel potentiële consumenten moeite hebben met het kopen van duurdere elektrische auto's. Ten tweede is 

de oplaadinfrastructuur nog onvoldoende ontwikkeld. Bovendien is er nog een relatief kleiner aanbod van 

elektrische auto's in vergelijking met de traditioneel aangedreven voertuigen. De bovengenoemde factoren 

kunnen duidelijk de ontwikkeling van de elektromobiliteitssector in Polen afremmen (ministerie van 

Energie). 
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Hier zijn de programma's ter ondersteuning van elektromobiliteit die in Polen zijn geïmplementeerd: 

https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/ 

 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/evan/nabor-wnioskow-/ 

4. ELEKTROMOBILITEIT IN HET OPENBAAR VERVOER 

De Poolse regering wil het aantal elektrische bussen in Poolse steden en gemeenten binnen het bestaande 

openbaar vervoer vergroten. De productie van elektrische bussen is zichtbaar een van de meest 

veelbelovende zakelijke sectoren in Polen. Zo proberen veel startende bedrijven op dit gebied met nieuwe 

oplossingen te komen. De belangrijkste bedoeling van de Poolse regering is om een betaalbare en 

technologisch geavanceerde elektrische bus te creëren die voornamelijk uit Poolse componenten bestaat. 

Eind 2016 waren de elektrische bussen amper goed voor 0,3% van alle bussen in het openbaar 

vervoerssysteem. In augustus 2018 waren er 109 elektrische bussen en tussen januari en oktober 2020 

werden 154 nieuwe e-bussen geregistreerd. 

https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/evan/nabor-wnioskow-/
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Uit het onderzoek blijkt dat de toekomst van het stadsvervoer ligt bij emissiearme bussen. Volgens het 

Europees Parlement moet in 2025 de helft van de nieuwe stadsbussen elektrisch worden aangedreven. In 

2030 zouden de elektrische bussen ongeveer 75% van de aankopen moeten uitmaken. In 2019 reden er 

minder dan 4.000 elektrische bussen op de Europese wegen. (BusinessInsider 2020). 

In Polen worden de elektrische bussen geproduceerd door Autosan, Ursus en Solaris. De markt ontwikkelt 

zich snel. Volgens de gegevens van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) 

vertegenwoordigen de elektrische bussen 4,1% van de Europese markt. In Polen vormen de elektrische 

bussen 2,2% van de busmarkt. Dit betekent dat er nog een enorm potentieel is voor de innovatie op dit 

gebied (BusinessInsider 2020). 

Tot 2016 waren er slechts 2% emissiearme bussen. In 2019 was 28% van de openbare bussen die werden 

geregistreerd een elektrische bus. Grote Poolse steden concentreren zich op het kopen van elektrische, 

hybride en CNG-bussen, in 2020 werden er meer dan 200 elektrische bussen in gebruik genomen en het 

aantal blijft groeien. Ook hier zijn de laadstations cruciaal om de elektromobiliteitsmarkt populair te maken. 

In steden zoals Krakau, Warschau en Wrocław worden voor het opladen van bussen over het algemeen 

pantograafladers geïnstalleerd op stelplaatsen. De stroomaansluiting is echter vaak tot op zekere hoogte 

beperkt. (ministerie van Energie).  

Het Poolse Ontwikkelingsfonds heeft een opmerkelijke rol gespeeld in de Poolse elektromobiliteit. Deze 

instelling beheert het E-Bus-programma dat tot doel heeft een ecosysteem op te bouwen dat de ontwikkeling 

van de Poolse markt voor elektrische auto's mogelijk maakt. De Poolse regering heeft een e-busprogramma 

gelanceerd, op grond waarvan de ministerraad de aankoop van elektrische bussen door de lokale 

autoriteiten wil steunen. Het E-Bus-programma heeft tot doel een nieuwe markt voor elektrische bussen te 

creëren met behulp van in Polen vervaardigde componenten. En dit zowel voor het stimuleren van de markt 

voor het ontwerpen, het produceren en het verkopen van Poolse elektrische voertuigen voor het openbaar 

vervoer. Er zijn plannen om dit strategische gebied de komende jaren verder te ontwikkelen. Het is een 

uniek initiatief op Europese schaal. (Pools Ontwikkelingsfonds 2019). 

In 2018 lanceerde het ministerie van Ontwikkeling een officieel plan om het aantal elektrische bussen in het 

Poolse openbaar vervoer systematisch te verhogen. Het document omvat plannen voor de aanleg van 

infrastructuur voor het opladen van elektrische bussen en auto's, de coördinatie van de planningsstrategie 

en het uitvoeren van het onderzoek. Het ontwikkelingsplan voor elektromobiliteit, opgesteld door het 

ministerie van Energie, is in lijn met de wereldwijde trends met betrekking tot de ontwikkeling van de 

elektromobiliteitssector om het innovatieniveau te verhogen en het milieu te beschermen (ministerie van 

Energie). 

Hiertegenover staat dat brandstofcelbussen (waterstofbussen) een zeldzaamheid zijn in het Poolse 

openbaar vervoerssysteem. Momenteel zijn er geen waterstoftankstations in Polen. De kosten van zo'n 

station zijn omvangrijk. De regelgeving met betrekking tot de brandstofcelbussen wordt erkend als vaag en 

ondoorzichtig. Bovendien zijn de waterstofbussen duurder in aanschaf dan elektrische, en worden ze geacht 

veel duurder te zijn in dagelijks gebruik. Het is belangrijk om kennis over de elektromobiliteit te bevorderen 

https://pfrsa.pl/dzialalnosc/programy-sektorowe/e-bus.html
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om de publieke opinie te beïnvloeden, met name door het bewustzijn van de luchtverontreiniging in de 

steeds meer geglobaliseerde wereld te vergroten. 

Volgens voorspelingen van PWC, zal Warschau, direct na Londen, de tweede stad in Europa worden met de 

grootste vloot van elektrische bussen. Dit zou moeilijk haalbaar zijn zonder ondersteuning van EU-fondsen. 

In januari 2020 ondertekende het ministerie van het Fonds en Regionaal Beleid opnieuw een tiental contracten 

voor stadsvervoerprojecten. Dankzij de steun uit het Infrastructuur en Milieu Programma worden 190 

nieuwe elektrische bussen aangeschaft. De totale waarde van de ondertekende contracten is bijna PLN 350 

miljoen (€78,16 miljoen), waarvan PLN 240 miljoen (€53,6 miljoen) van EU-financiering komt.  

5. ELEKTRISCHE SCOOTERS, FIETSEN EN ANDERE 

Eind 2020 waren 8941 elektrische bromfietsen en motoren geregistreerd. De laatste jaren zijn de elektrische 

scooters een enorm populair vervoermiddel geworden in Polen, vooral onder kinderen en tieners. Uiteraard 

hebben de elektrische scooters veel voordelen. Allereerst zijn de elektrische scooters erg snel omdat ze zijn 

uitgerust met motoren die kunnen optrekken tot 25 of soms zelfs 30 km/u. In grotere Poolse steden zoals 

Warschau kunnen mensen elektrische scooters en fietsen huren op straat. De elektrische scooters worden 

erkend als milieuvriendelijk vanwege het feit dat ze geen uitlaatgassen produceren (superubezpieczenia.pl). 

Momenteel zijn er verschillende bedrijven die de elektrische scooters in Warschau ter beschikking stellen: 

Bird (uit de VS), CityBee (uit Litouwen), Hive (uit Duitsland) en Blinkee City (uit Polen). Om een elektrische 

scooter te kunnen gebruiken, moet er enkel een applicatie op de smartphone geïnstalleerd worden. 

(PolskaTimes 2019). 

Ondanks de gebruiksvriendelijkheid en de populariteit van deze elektrische scooters, ontbreekt het nog aan 

de duidelijke regelgeving. In eerste instantie werden de elektrische scooters als voetgangers behandeld 

(d.w.z. zoals gewone scooters) als het gaat om de verkeersregels. Maar het is duidelijk geworden dat het 

wettelijk kader moet worden aangepast. De wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot het gebruik 

van de elektrische scooters in Polen worden momenteel geschreven. Op dit moment behoren de elektrische 

scooters vanuit juridisch standpunt tot de groep van de ‘personenwagens’ (superubezpieczenia.pl). 

Tegenwoordig winnen ook elektrische fietsen steeds meer aan populariteit. De elektrische fietsen verschillen 

qua opbouw niet significant van de traditionele fietsen. Elke elektrische fiets heeft drie belangrijke 

componenten die verantwoordelijk zijn voor elektrische ondersteuning: een batterij, een elektromotor en 

een elektrische controller die de werking van het volledige stuurbekrachtigingssysteem regelt. 

De elektrische fiets wordt erkend als een gemakkelijk vervoermiddel in de stad. De bestuurder van de 

elektrische fiets kan veel voordelen genieten. Door er gebruik van te maken, vermijd je regelmatig files en 

bereik je snel jouw bestemming. Belangrijk is dat de fietsen die worden aangedreven door een elektromotor 

niet hoeven te worden geregistreerd. Als gevolg hiervan is voor de elektrische fietsen over het algemeen 

geen betaling van vaste verzekeringskosten vereist. Bovendien hebben de elektrische fietsen lagere 

gebruikskosten en is het geluid dat door de machine wordt gegenereerd in principe onmerkbaar. Een ander 

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nowe-autobusy-elektryczne-dla-polskich-miast
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belangrijk punt is dat de elektrische fietsen geen uitlaatgassen uitstoten. Bijgevolg hebben ze een gunstige 

invloed op de gezondheid (ecoportal.com.pl). 

Benadrukt moet worden dat de elektrische fietsen en scooters ook nadelen hebben. Ten eerste zijn ze veel 

duurder dan de klassieke varianten. Verder heeft elke batterij een beperkte capaciteit. Na enkele honderden 

oplaadcycli moet de batterij door een nieuwe worden vervangen. Bovendien is het gewicht van de 

elektrische fietsen en scooters veel hoger in vergelijking met de traditionele. Om deze oplossingen nog 

populairder te maken zullen de producenten deze nadelen moeten kunnen oplossen. (centrumrowerowe.pl) 

6. KAART VAN DE POOLSE ELEKTROMOBILITEITSINDUSTRIE 

 

 

De lijst van bedrijven in de elektromobiliteitssector wordt toegezonden op aanvraag via myFit portaal of 

door een e-mail te sturen naar ons kantoor in Warschau: warsaw@fitagency.com 

  

https://myfit.flandersinvestmentandtrade.com/my-fit/sign-in?returnUrl=%2Fhome&vo=0
mailto:warsaw@fitagency.com
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7. BEURZEN & HANDIGE LINKS  

Beurzen 

▪ Targi EkoFlota Motoryzacja Przyszłości – Automotive van de toekomst 

https://menadzerfloty.pl/ekoflota/ 

▪ Electronics Show – De grootste beurs voor consumentenelektronica en nieuwe technologieën  

https://electronics-show.com/en/ 

▪ Targi Poznań - Motor Show 

https://motorshow.pl/pl 

▪ Targi Motoryzacyjne 3TM. 

https://www.3tm.com.pl/ 

▪ Targi Elektrotechnika 

https://elektroinstalacje.pl/main-en/ 

▪ Warsaw Energy Expo. 

https://warsawenergyexpo.com/en/ 

▪ Targi Motoryzacyjne Warsaw Motor Show 

https://warsawmotorshow.com/en/ 

▪ Targi Techniki Motoryzacyjnej - Automobieltechnologiebeurs 

https://www.ttm.mtp.pl/pl 

▪ Pomorski -  Congres voor Intermodaal Transport 

http://kongrestransportuintermodalnego.pl/ 

▪ Targi POL-ECO-SYSTEM. 

https://www.poleco.pl/en 

▪ Bike Show - Festiwal Rowerowy 

https://www.bikeshow.pl/pl 

  

https://menadzerfloty.pl/ekoflota/
https://electronics-show.com/en/
https://motorshow.pl/pl
https://www.3tm.com.pl/
https://elektroinstalacje.pl/main-en/
https://warsawenergyexpo.com/en/
https://warsawmotorshow.com/en/
https://www.ttm.mtp.pl/pl
http://kongrestransportuintermodalnego.pl/
https://www.poleco.pl/en
https://www.bikeshow.pl/pl
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Autoriteiten 

Ministerswto Klimatu i Środowiska (ministerie van Klimaat en Milieu) 

https://www.gov.pl/web/climate 

 

Clusters en organisaties 

• Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności 

Poolse elektromobiliteitsvereniging 

http://www.psem.pl/index_an.html 

• Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) 

Poolse Vereniging voor Alternatieve Brandstoffen 

https://pspa.com.pl/ 

• Stowarzyszenie Energii Odnawialnej 

Vereniging voor hernieuwbare energie 

http://seo.org.pl/en/ 

• Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 

Poolse vereniging van de auto-industrie 

https://www.pzpm.org.pl/en 

• Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich 

Vereniging van Poolse Power Engineers 

https://uprawnieniaelektryka.pl/ 

• Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności 

Initiatief voor milieu, energie en elektromobiliteit 

http://isee.org.pl/ 

• Stowarzyszenie ideaTECH. 

Stichting ideaTECH 

https://ideatech.org.pl/ 

• Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych 

Stichting Promotie  van elektrische voertuigen. 

https://fppe.pl/ 

▪ CIRE - Centrum informacji o rynku energrii 

Informatiecentrum voor de energiemarkt 

https://prawo.cire.pl/ 

https://www.gov.pl/web/climate
http://www.psem.pl/index_an.html
https://pspa.com.pl/
http://seo.org.pl/en/
https://www.pzpm.org.pl/en
https://uprawnieniaelektryka.pl/
http://isee.org.pl/
https://ideatech.org.pl/
https://fppe.pl/
https://prawo.cire.pl/
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▪ LEONARDO ENERGY - Portal na rzecz czystej energii i klimatu 

Portaal voor schone energie en klimaat 

https://leonardo-energy.pl/ 

 

Andere evenementen 

1. Congress MOVE - https://kongresmove.pl 

2. New Mobility Congress - https://kongresnowejmobilnosci.pl 

3. Global e-mobility Forum - https://globalemobilityforum.com 
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Disclaimer: 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen 

met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en 

documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid 

voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 

Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, 

weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de 

interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 

personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

 

Datum van publicatie: januari 2021. 
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