
EVBox gaat voor 1 miljoen laadstations in 2025
Laadpaal specialist wil 1.500 procent groeien in 7 jaar
Amsterdam, 14 september 2018 - EVBox, een van de grootste leveranciers van laadpalen voor

elektrisch rijden ter wereld, wil in 2025 1 miljoen actieve laadstations hebben. Die doelstelling

heeft Kristof Vereenooghe, CEO van EVBox, vandaag op het podium van de Global Climate

Action Summit in San Francisco uitgesproken. EVBox heeft nu 60.000 laadpunten.

We leven in extreem moeilijke tijden. Door de opwarming van de aarde en de
stijging van de zeespiegel lopen we risico op permanente gezondheidsschade
voor de mensheid. In grote steden ademt 90% van de mensen ongezonde
lucht door een te hoge co2-emmissie. Bijna een kwart van deze uitstoot wordt
veroorzaakt door het verstoken van fossiele brandstof voor transport. Met
elektrische mobiliteit gaan we het tij keren. EVBox committeert zich daarom
aan de doelstelling om in 2025 1 miljoen laadstations actief te hebben. Dat is
ambitieus, maar noodzakelijk als we de wereld willen verduurzamen.
— Kristof Vereenooghe, CEO EVBox

http://globalclimateactionsummit.org/


Groei van 1.500%
EVBox heeft nu 60.000 operatieve laadpunten, waaronder 700 snelladers. Het doel van een

miljoen laadstations vraagt om een groei van 1.500%. EVBox verwacht dat die groei andere door

de volgende zaken gerealiseerd wordt:

De verkoop van elektrisch aangedreven auto’s blijft de komende jaren exponentieel stijgen. De

BNEF voorspelt dat er in 2025 11 miljoen elektrisch aangedreven voertuigen worden verkocht

en dat er meer dan 30 miljoen elektrisch aangedreven auto’s op de weg zullen rijden. In 2017

werden er 1,1 miljoen elektrische auto’s verkocht. 

De vraag naar laadstations stijgt mee met de groeiende verkoop van elektrische auto’s.  

Door de snelle opkomst van het elektrisch rijden wordt het gemakkelijk voor de industrie om

schaalvoordelen te creëren. Voertuigen, laadstations en batterijen worden allemaal goedkoper

door schaalvoordeel en innovatie. Hierdoor worden de kosten voor laadstations lager. 

EVBox blijft zijn portfolio uitbreiden. Er worden laders met gelijkstroom (DC) en

wisselstroom (AC) ontwikkeld. Daarbij wordt er geïnvesteerd in nieuwe partnerships om

massaproductie van laadstations efficiënter en goedkoper te maken.

Ahmed Aboutaleb

Om de verduurzaming van de mobiliteit te realiseren werkt EVBox nauw samen met landen,

steden, organisaties die de waarden delen en ook streven naar het reduceren van de CO2-

uitstoot. Eén van die samenwerkingspartners is de gemeente Rotterdam.

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/


OVER EVBOX

EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
60.000 laadpunten in meer dan 45 landen, wil EVBox mobiliteit verduurzamen door haar laadoplossingen
wereldwijd aan te bieden. EVBox heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen, Oslo, Milton Keynes,
Madrid, München, Parijs, Bordeaux, New York en Los Angeles. Sinds maart 2017 is EVBox een onderdeel van
ENGIE.

Alle Rotterdammers hebben recht op een gezonde, groene stad. Daar hoort
schoon vervoer bij. Om die ambities waar te maken, hebben we ook de inzet
van het bedrijfsleven nodig. Bijvoorbeeld EVBox, dat samen met Engie, de
laadpalen levert voor het opladen van elektrische auto’s in de publieke ruimte.
EVBox heeft ook bedacht om een defibrillator (AED) in de laadpaal te
integreren. Zo wordt de stad niet alleen duurzamer, maar ook veiliger.
— Ahmed Aboutaleb, burgemeester

Meer informatie over de AED integratie in de EVBox laadpaal kan hier worden gevonden.

Grootste klimaattop sinds Parijs 2015
Vereenooghe deelde zijn ambities op de Global Climate Action Summit. Op deze klimaattop zijn

thought leaders, beleidsmakers en organisaties bijeen om te kijken hoe de negatieve invloed van

klimaatverandering gestopt kan worden. Onder andere Al Gore (voormalig Amerikaans

vicepresident), Paul Polman (CEO Unilever), Eric Garcetti ( Burgemeester Los Angeles), Anne

Hidalgo (burgemeester van Parijs) en Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) zijn

aanwezig.
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