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Fastned groeit, maar omzet blijft nihil. 
 

 
 

Bedrijf loopt tegen de grenzen aan van elektrificatie 

 
Amsterdam Laadpalenbedrijf Fastned zag zijn omzet bijna verdubbelen in het derde 

kwartaal van dit jaar. Toch blijft die omzet zeer gering, waarbij het laadpalenbedrijf nog 

altijd volop bezig is om te bouwen. 
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Edwin van der Schoot 

In plaats van 45 laadstations met meerdere laadpalen worden het er dit jaar 55. En hoewel de meeste 

reeds geopende laadstations in ons land staan, 125 van de 164, is in Groot-Brittannië, België, 

Frankrijk, Duitsland en Zwitserland ook de schop de grond in gegaan. 

Ook Fastned loopt daarbij inmiddels tegen de grenzen van de elektrificatie aan. Netwerkbedrijven 

kunnen soms minder snel dan gewenst stations aansluiten, meldt het bedrijf. 

 

Fastned werd in 2012 opgericht door Michiel Langezaal en Bart Lubbers, de huidige topman en 

voorzitter. Destijds won het een concessie bij Rijkswaterstaat om op 201 locaties langs de snelweg 

snelladers te bouwen. Die concessie loopt vijftien jaar. 

 

Voor Fastned, dat in het derde kwartaal een omzet noteerde van 3,2 miljoen euro (+96 procent) komt 

daarmee ook langzaam maar zeker 2028 in beeld, het jaar waarin de eerste concessie voor 

snellaadpalen afloopt en het bedrijf de portemonnee zal moeten trekken om te voorkomen dat rivalen 

de met veel pijn en financieringsmoeite gebouwde locaties overnemen. Fastned waarschuwt 

beleggers daar in zijn meest recente prospectus overigens ook nadrukkelijk voor in de kleine lettertjes 

van de risicoparagraaf. 

 

Het bedrijf rekent op een exponentiële omzet- en winstgroei vanaf het moment dat een aanzienlijk 

deel van Nederland elektrisch rijdt. In het derde kwartaal was 22 procent van de in Nederland 

verkochte auto’s elektrisch, en dat geeft Lubbers en Langezaal moed. 

Fastned is beursgenoteerd in Amsterdam. Het beursleven is een dollemansrit geweest voor een 

overwegend grote groep particuliere beleggers. Inmiddels is het bedrijf grofweg 1 miljard euro waard, 

ondanks de nog beperkte omzet. Nettowinst wordt er nog niet gemaakt. 

Op 26 februari wisselden ruim 700.000 aandelen boven de 100 euro van eigenaar. Wie toen stukken 

kocht, kijkt nu aan tegen een verlies van zo’n 50 procent. Maar wie voorafgaand aan de beursgang 

voor 10 euro instapte, mag zich rijk rekenen. 

 

Begin 2021 profiteerde Fastned van die beurskoers boven de 100 euro per aandeel door een emissie 

van 150 miljoen euro te doen onder professionele beleggers. Daarmee is de schuldenlast fors 

verminderd. Na de emissie op 80 euro per aandeel zakte de koers in tot net boven de 50 euro per 

aandeel. Gisteren verloor Fastned 2 procent tot 52,40 euro. 

Het bedrijf won deze zomer rechtszaken, maar verloor er ook. De consequenties zijn dat klassieke 

tankstations definitief ook tot vier snelladers per locatie mogen neerzetten, zonder daarmee inbreuk 

op een exclusief recht van Fastned te maken. 

 

Tegelijkertijd mag Fastned winkeltjes met koffie en broodjes bij zijn snelladers plaatsen. 


