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EVBox Group is medeoprichter van ChargeUp
Europe: nieuwe alliantie voor duurzame
mobiliteit in Europa
Één gezamenlijk front voor de sector laadinfrastructuur

Drie industrieleiders in de sector voor laadinfrastructuur werken nauw samen

om de implementatie van gerelateerd consumentenbeleid in Europa te

ondersteunen. EVBox Group, Allego en ChargePoint, die samen meer dan 150,000

laadstations beheren, kondigden de oprichting van ChargeUp Europe aan tijdens

het online evenement REVOLUTION Digital en riepen gelijkgestemde bedrijven

op zich hierbij aan te sluiten.

Brussel, 31 maart 2020—ChargeUp Europe bestaat nu uit drie leden, maar is al bezig

nieuwe leden te werven. Het doel van ChargeUp Europe is om de uitrol van de elektrische

laadinfrastructuur in Europa zo snel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Samen willen ze

ervoor zorgen dat het Europese beleid: investeringen in de laadinfrastructuur aanmoedigt,

toetredingsbarrières opheft, de adoptie van elektrische voertuigen stimuleert en een feilloze

ervaring voor elektrische bestuurders faciliteert.

ChargeUp Europe wordt midden in een tijd opgericht waarin de EU, door de Green Deal, tegen

2050 klimaatneutraal wil zijn en een tijd waarin de vraag naar elektrische voertuigen sterk

stijgt. De verwachting is dat er tegen 2030 zo’n 44 miljoen elektrische voertuigen op de

Europese wegen zullen rondrijden. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de

infrastructuur het hoge tempo van de energietransitie aankan, zal ChargeUp Europe de juiste

marktcondities proberen te creëren voor een gunstig investeringsklimaat. Als gevolg hiervan zal

er een klantgerichte, open markt voor de Europese laadinfrastructuur ontstaan.

De officiële oprichting van ChargeUp Europe zal deze zomer plaatsvinden in Brussel. Gezien de

huidige omstandigheden omtrent het coronavirus (COVID-19), kan dit veranderen. Om op de

hoogte te blijven van alle ontwikkelingen kun je op de website kijken: www.chargeupeurope.eu.
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http://news.evbox.com/
https://www.revolutionconference.com/page/1506680/revolution-digital
https://www.chargeupeurope.eu/
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/01%202020%20Draft%20TE%20Infrastructure%20Report%20Final.pdf
http://www.chargeupeurope.eu/


Citaten van de oprichters

EVBox Group (EVBox en Everon)

“Dit is de eerste keer dat de gehele elektrische laadinfrastructuur met één
mond spreekt. Wij moeten namens én in het voordeel van alle elektrische
bestuurders spreken, in plaats van anderen dit voor ons te laten doen.
ChargeUp Europe zal een eenduidig beleid voeren om een open en
klantgerichte markt in Europa te kunnen creëren. De sleutel tot succes is het
ontwikkelen, implementeren en opereren van hoogwaardige laadinfrastructuur.
Dit alles moet uiteraard voldoen aan de praktische behoeften van elektrische
bestuurders.”
— Kristof Vereenooghe (CEO van EVBox en Everon)

Allego

https://evbox.com/nl-nl/
https://everon.io/
https://www.allego.eu/nl-nl


“De oprichting vindt plaats in onzekere tijden waarin de gedachten van mensen
vooral gericht zijn op COVID-19. Maar, terwijl we allemaal ons steentje
bijdragen om die crisis te managen, denken wij dat het ook belangrijk is om
ons nog steeds bezig te houden met andere grote crises, zoals
klimaatverandering. ChargeUp Europe is een unieke kans voor de sector om
samen de ontwikkeling en uitrol van de laadinfrastructuur in Europa te
versnellen. We moedigen iedereen aan om zich bij dit initiatief aan te sluiten.”
— Mathieu Bonnet (CEO van Allego)

ChargePoint

“Wij geloven dat dit de juiste tijd is om samen één front te vormen en de
Europese laadinfrastructuur te representeren. We zijn vastbesloten samen te
werken met EU-beleidsmakers en belanghebbenden om te kunnen
identificeren wat voor beleid en welke investeringen nodig zijn om de enorme
groei aan elektrische voertuigen in Europa aan te kunnen. Deze
energietransitie is essentieel om klimaatneutraal te worden en daarvoor is
deze samenwerking in het leven geroepen. Wij zijn toegewijd om een positieve
invloed op de elektrische infrastructuur en adoptie van elektrische voertuigen
uit te oefenen.”
— Christopher Burghardt (Managing Director Europe van ChargePoint)

Over ChargeUp Europe

ChargeUp Europe, gevestigd in Brussel, is een alliantie die de sector voor laadinfrastructuur

representeert. Wij jagen een snelle en soepele uitrol van de elektrische laadinfrastructuur in

Europa na en pleiten voor beleidsvoering die de groei daarvan bevordert. Wij zijn het

expertisecentrum van de sector met als doel om beleidsmakers, belanghebbenden en het grote

publiek te onderwijzen en te informeren over de belangrijke rol die elektrische voertuigen en de

daarbij behorende infrastructuur hebben in het bereiken van emissievrij transport. Voor meer

informatie en de laatste ontwikkelingen: www.chargeupeurope.eu.

Over EVBox Group

https://www.chargepoint.com/nl-nl/
http://www.chargeupeurope.eu/


OVER EVBOX

EVBox is de internationale leverancier van laadinfrastructuur en laadbeheersoftware voor elektrische auto’s. Als
de dochteronderneming van ENGIE, heeft EVBox vandaag meer dan 115.000 laadpunten in 55 landen
geplaatst. Met behulp van slimme en schaalbare (snel)laadoplossingen voor onderweg, op het werk en thuis,
draagt EVBox bij aan een emissievrije toekomst voor ons dagelijks vervoer. Ga voor meer informatie naar
evbox.nl.

EVBox Group bestaat uit EVBox en Everon; beiden dochterondernemingen van ENGIE. Deze

bedrijven stimuleren duurzame mobiliteit door het bieden van slimme en schaalbare

laadinfrastructuur en laadmanagementsoftware aan consumenten en bedrijven over de hele

wereld. EVBox heeft meer dan 115.000 laadpunten geplaatst in meer dan 55 landen en bouwt

op deze manier mee aan een toekomst waar dagelijks vervoer emissievrij is. Everon is een

laadmanagementplatform dat ieder bedrijf helpt zijn eigen dynamische laadnetwerk te creëren.

Het platform van Everon ondersteunt 21 verschillende talen en is hardware-agnostisch, wat het

mogelijk maakt om met verscheidene APIs te integreren. Voor meer informatie kijk je op

evbox.com and everon.io. 
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