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EVBox sluit zich aan bij de EVRoaming
Foundation
EVBox, de wereldwijde marktleider van slimme en schaalbare
laadoplossingen voor elektrische auto’s, sluit zich aan bij de EVRoaming
Foundation en is, naast E.ON, Freshmile, Last Mile Solutions en NKL, een
van de eerste leden. Het voornaamste doel van de stichting is ervoor te
zorgen dat elektrische bestuurders beschikken over een toereikende
laadinfrastructuur, waar ze zich ook bevinden.

Amsterdam, 16 juli 2020—Om ervoor te zorgen dat alle huidige en toekomstige elektrische

bestuurders de best mogelijke rij- en laadervaring hebben, is het belangrijk dat alle

belanghebbenden in de branche voor duurzaam vervoer werken naar volkomen

informatietransparantie, zowel in het binnen- als buitenland. Laadinfrastructuur moet voor

iedere elektrische bestuurder toegankelijk zijn, ongeacht het land, het laadstation of de laadpas.

Dit scenario is realistischer dan je denkt dankzij het OCPI-protocol (Open Charge Point

Interface).
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Open standaarden voor alle laadinfrastructuur
Met OCPI wordt het een stuk makkelijker om informatie uit te wisselen over laadlocaties en

prijzen, waardoor elektrische bestuurders altijd en overal toegang hebben tot duidelijke

informatie. Het uiteindelijke doel is om elke elektrische bestuurder te kunnen laten laden op

een willekeurig laadstation, ongeacht welke laadpas of welk laadabonnement ze hebben.

De EVRoaming Foundation wil minder complexiteit
Het doel van de EVRoaming Foundation is om roaming voor het laden van elektrische

voertuigen mogelijk te maken. Daarbij is het belangrijk dat er transparante informatie over

laadlocaties en prijzen beschikbaar is voor de consument. Met het open en onafhankelijke

OCPI-protocol is dit mogelijk. Het uiteindelijke doel is dat elke elektrische bestuurder op ieder

laadstation kan laden.

De EVRoaming Foundation ondersteunt de OCPI-community die bijdraagt aan nieuwe

ontwikkelingen op dit gebied en die baat heeft bij het slagen van roaming op grote schaal. Deze

community bestaat onder andere uit CPO’s (Charge Point Operators), MSP’s (Mobility Service

Providers) en bedrijven uit verschillende branches. Ze streven naar het vereenvoudigen van de

implementatie van OCPI op functioneel en zakelijk niveau.

https://evroaming.org/about-us/


Samen met Last Mile Solutions, E.ON, NKL en Freshmile is EVBox een van de eerste

bestuursleden.

Ik ben trots dat wij de EVRoaming Foundation kunnen helpen met het
verbeteren van elektrisch laden over de hele wereld. OCPI zorgt voor
transparante informatie, waardoor consumenten alle informatie over locaties
en prijzen binnen handbereik hebben. Het gemak van de elektrische
bestuurder staat namelijk voorop. Je auto laden moet net zo makkelijk zijn als
je mobiel opladen. We doen flink ons best om dit mogelijk te maken.
— Kristof Vereenooghe (CEO van EVBox Group)

Ik ben blij om te zien dat we al enkele belangrijke leden aan boord hebben en
kijk ernaar uit om de stichting nog meer te zien groeien. Deze snelgroeiende
markt vereist dat nieuwe spelers snel, gemakkelijk en transparant verbonden
worden. Ik heb het volste vertrouwen dat we dit proces met behulp van de
EVRoaming Foundation kunnen faciliteren.
— Arnaud Mora (CEO van Freshmile)

In de laatste twee jaar werkten we aan een project, gefinancierd door Electric
Mobility Europe, dat zich richtte op protocolontwikkeling,
managementorganisatie en grensoverschrijdende roaming. Ik ben trots op wat
we al bereikt hebben en werk graag samen met de EVRoaming Foundation
met als uitgangspunt dat de gebruiker centraal staat.
— Roland Ferwerda (Managing Director van NKL Nederland)

Om de transitie naar uitstootvrij vervoer en slimme steden te versnellen,
moeten we verder kijken dan de eigen landsgrenzen. We moeten standaarden
creëren en die vanuit klantperspectief ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat
het werk van de EVRoaming Foundation verandering teweeg gaat brengen en
het laden van elektrische auto’s op internationaal niveau zal verbeteren én
verduidelijken.
— Eric van Voorden (CEO van Last Mile Solutions)

https://www.lastmilesolutions.com/
https://www.eon.com/en.html
http://www.nklnederland.nl/
https://www.freshmile.com/en/
https://evbox.com/


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 125.000 laadpunten in 70 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.

Sluit je bij de stichting aan
De EVRoaming Foundation verwelkomt graag nieuwe leden om verdere ontwikkelingen te

stimuleren. Geïnteresseerde bedrijven en organisaties kunnen contact opnemen met Cecile Post

(Business Development Roaming bij EVBox en Everon) via cecile.post@evbox.com.
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