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TOTAL LANCEERT EASYCHARGING : DE GEÏNTEGREERDE
LAADOPLOSSING VOOR ELEKTRISCHE BEDRIJFSVOERTUIGEN
IN BELGIË

Het klimaat is meer dan ooit een actueel onderwerp. Veel bedrijven willen hun

steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming en gaan onder meer hun

wagenpark vergroenen.

Met de introductie van EasyCHARGING, een geïntegreerde oplossing voor elektrische bedrijfsvoertuigen,
anticipeert Total op deze evolutie. De recente overname van G2mobility, een van de Franse marktleiders in
slimme laadoplossingen, bracht alles in een stroomversnelling. Met de levering van groene stroom, slimme
laadmogelijkheden voor elektrische auto's en beheeroplossingen voor een gemengd wagenpark creëert
Total een pasklaar aanbod voor de professionele klanten. Het aanbod voor de Belgische B2B-klanten
bestaat uit:  
 
o   de ontwikkeling, levering, installatie en het beheer van elektrische laadoplossingen op het werk maar
ook thuis bij de werknemers die in het bezit zijn van een hybride of elektrisch voertuig.
o    de toegang tot een netwerk van 40 snellaadpalen bij Total in België – waarvan alle snelwegstations –
maar ook tot 4.000 publieke laadpalen in België en meer dan 75.000 in het Europese partnernetwerk.
o    de Total Card als totaaloplossing voor het volledige wagenpark, ongeacht de brandstof.
o    de levering van groene stroom, eventueel aangevuld met zonnepanelen om de behoeften van de klant
te dekken,
 
De exponentiële ontwikkeling van het elektrische wagenpark vereist een nieuwe benadering van de
mobiliteit. Als bedrijf moet je kunnen rekenen op slimme en duurzame oplossingen. EasyCHARGING biedt
een antwoord op die behoeften. Met één enkele kaart kunnen werknemers hun elektrische wagen voortaan
dus opladen aan meer dan 75.000 laadpalen in Europa, waarvan een 4000-tal in België. Rijden ze met een
hybride voertuig? Dan kunnen ze met dezelfde kaart ook gewone brandstof tanken. Alle uitgaven worden in
het beheersysteem van de klant samengebracht, ongeacht de toepassing of de gebruikte energie. De klant
kan zijn Total Cost of Ownership (TCO) van de verschillende type herlaadbeurten dus steeds via zijn
persoonlijke webruimte in kaart brengen. 
Vraag nu uw EasyCHARGING offerte hier aan !



MEER DAN 4000 EXTRA
TANKSTATIONS TOEGEVOEGD

STEEDS MEER OVERHEDEN,
BEDRIJVEN EN

 
 

NIEUWE NORM ZAL BEDRIJFSWAGENS DUURDER MAKEN

Sinds de dieselgate-affaire weten we dat de opgegeven uitstoot van een wagen niet

altijd overeenkomt met de realiteit. Dat komt omdat de NEDC-norm (New European

Driving Cycle) dateert uit de jaren zeventig en zo goed als geen rekening houdt met

het verbruik in de dagelijkse praktijk.

Sinds 1 september 2018 geldt voor alle nieuwe wagens daarom de nieuwe WLTP-norm. De WLTP-normen
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) en de RDE-cijfers (Real Driving Emissions) moeten
voor meer betrouwbare data zorgen als het over de uitstoot en het verbruik van wagens gaat. Schrik niet
als je merkt dat de officiële cijfers voor verbruik en CO2-uitstoot van een wagen daardoor plots 10 tot 20%
hoger zijn. Dat komt omdat het nieuwe protocol rekening houdt met het potentieel van de motor en de reële
rijomstandigheden. Als gevolg van de stijging van deze parameters zullen bedrijfswagens duurder worden.
Tot eind 2020 zal de impact van WLTP weliswaar nog gemilderd worden door een overgangsregeling. Tot
31 december 2020 hanteren de RSZ en de fiscus voorlopig de NEDC 2.0- methode. Wat is NEDC 2.0?
Onder druk van Europa zijn de autoconstructeurs verplicht om tot eind 2020, naast de uitstoot- en
verbruikswaarden op basis van WLTP, een tweede waarde mee te delen, de zogenaamde “NEDC 2.0-
waarde”. Dat is een techniek om de WLTP-cijfers om te rekenen naar NEDC-waarden. Deze waarden
worden als basis gebruikt voor de autofiscaliteit. De verhoogde CO2-uitstoot zal bedrijfswagens op
(para)fiscaal vlak gevoelig duurder maken voor zowel de werkgever als de werknemer. De CO2-uitstoot
speelt immers een belangrijke rol in de bepaling van onder meer de solidariteitsbijdrage en het belastbaar
voordeel van alle aard. Vanaf 2021 wordt de CO2-uitstoot voor alle nieuwe wagens berekend volgens de
nieuwe WLTP norm.

 



DOOR NIEUWE
OVEREENKOMST 

British Petroleum (BP) en Total maken al hun
stations in Europa toegankelijk voor elkaars
tankkaarten. Door dit onderling akkoord, dat vorig
jaar al in voege trad, kunnen houders van een
BP/ARAL-tankkaart terecht in alle Total
tankstations in België, Frankrijk, Luxemburg,
Nederland en Duitsland. Wie een Total
EUROTRAFIC tankkaart bezit kan daarmee
voortaan ook tanken in de BP/ARAL-stations in
het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Zwitserland,
Polen, Duitsland, Nederland en Luxemburg. Een
gelijkaardig partnerschap werd afgesloten met
MOL. Daardoor krijg je met de TOTAL
EUROTRAFIC kaart toegang tot 980 tankstations
van MOL in Hongarije, Slovenië en Roemenië.
Concreet kan je door de overeenkomsten, in meer
dan 4.000 extra stations, verspreid over 21 landen
in Europa terecht met je Total EUROTRAFIC
tankkaart.

 

PARTICULIEREN DELEN HUN
AUTO'S

Het gebruik van deelauto’s zit in de lift in België.
Ongeveer 180.000 autodelers registreerden zich
de afgelopen jaren. Vooral in de grote steden is
autodelen populair. Brussel, Antwerpen, Gent,
Mechelen en Leuven zijn de koplopers. Het is
hoopvol dat de autodeelvloot steeds groener
wordt. Momenteel rijden er ongeveer 450
elektrische deelwagens in België. Dat is 7% van
de totale vloot. Opvallend is dat ook lokale
overheden (bijna 1 op 10) steeds meer inzetten op
autodelen door buiten de kantooruren één of
meerdere dienstwagens te delen met de
bevolking. Ook privébedrijven en particulieren zijn
steeds meer bezig met het delen van hun eigen
wagen. Door de trend van de deeleconomie zijn
mensen steeds minder op zoek naar bezit, maar
naar eenvoudig te gebruiken flexibele systemen.  
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Total 30 tankstations heeft langs de Belgische snelwegen. Dat is 40%
van het volledige autostradenetwerk in ons land. Met 526 stations over
gans België heeft Total trouwens ook algemeen het grootste aanbod.
Download zeker onze applicatie Total Services, teneinde steeds over
up-to-date info te beschikken over het Total netwerk. 
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