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EVs are coming . 
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De oplaadstations zijn ofwel privé (Home & Workplace) ofwel openbaar (Street, 
Retail/Destination & Highway). EDI richt zich nu op het privé opladen.

Public on Highways
(long trips only)

Superchargers at service 
stations, mostly on highways

Semi-Public at Retailers or 
hospitalities (“destination”)

Public charging on private parkings in 
commercial areas with high traffic of 
regular customers (supermarkets, 

shopping malls, …)

Workplace
(~30% of charging needs)

Charging in office building parks or 
open area car parks near workplace

Home
(~50% of charging needs)  

Charging at home using wall 
socket or charger in garage 

and driveways

Public on Streets
(opportunistic)

Public charging in the 
streets

Source: McKinsey EV Charging Infrastructure model
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 De focus van EDI vandaag: verkoop en installatie
van laadstations met geconnecteerde dienstverlening.
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EDI is een integrator van oplossingen die alle behoeften van de klant (chauffeur of 
wagenparkbeheerder) op het gebied van opladen aanpakt.

https://www.edi.be/
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2017-2019: EV-projectmanager bij Lampiris (met inbegrip van de elektrificatie van het wagenpark) 
2019-today: hoofd van de "oplaadafdeling" bij D'Ieteren Auto
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1. Een multidisciplinair team opzetten

2. De release opvolgen van nieuwe modellen en impact op TCO

3. Wijzigen van de bestaande carpolicy

4. Installeren van aangepaste laadoplossingen

5. Medewerkers aan boord krijgen

De stappen van een elektrificatieplan
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De negatieve geest ziet in elke oplossing een probleem…
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... het is duidelijk dat EV slechts een stukje van de puzzel is voor een duurzame toekomst.
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Zeer snelle evolutie: de problemen en beperkingen van gisteren verdwijnen vandaag

 Gelanceerd in 2020
 WLTP-bereik: 420 km
 Maximale laadsnelheid: 100 kW (“490 km/u”)
 Nieuw batterij-centrisch MEB-platform

 Gelanceerd in 2017
 WLTP-bereik: 232 km
 Maximale laadsnelheid: 50 kW ( 220 “km/u” )
 Elektro motorisatie op het chassis van een Golf

https://ev-database.org/
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Voor de VW-groep en de hele automobielsector is de revolutie begonnen.
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Het installeren van laadstations impliceert een goed beheer van het beschikbare elektrische vermogen. 
Voor het opladen thuis en op de werkplek is snel opladen vaak niet nodig.

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/note_vision_regionale_bornes_nl.pdf
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Het voorzien van de optimale oplaadsnelheid in overeenstemming met de beperkingen (voertuigen 
en gebouwen) is de essentie van wat we bij EDI doen. We spelen ook in op specifieke Fleet-
behoeften.
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De elektrificatie van de vloten van de Brusselse overheid lijkt op schema te liggen.

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/RAPP_20190912_Voorbeeldgedrag_Evaluatierapport_Wagenparken2018_NL_final.pdf



17

Als er nog vragen zijn over de aanpassing van car policy, zijn er referentiedocumenten beschikbaar 
en kunnen gespecialiseerde partners aan uw specifieke behoeften voldoen. 

https://platformelektrischebedrijfswagens.be/wp-
content/uploads/2019/03/20180329-Model-e-car-policy-Def.pdf
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Er komen tientallen nieuwe modellen op de markt: de concessiehouder blijft het 
primaire aanspreekpunt, maar de informatie is ook online te volgen.
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BEV en verbrandingsmotor moeten niet worden vergeleken op basis van een aankoopprijs, maar 
op basis van de Total Cost of Ownership. De berekening moet regelmatig worden bijgestuurd om 
rekening te houden met de evoluties.

Indicatieve leasebedragen ter illustratie. 
Belastingberekening toegepast in het geval van een 
particuliere onderneming.
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Facility, Fleet, Finance, Communication: de elektrificatie van een vloot impliceert een proces van 
verandering op individueel en organisatorisch niveau.

https://platformelektrischebedrijfswagens.be/peb-tools/

 De winnende combinatie is een multidisciplinair 
team dat de veelheid aan praktische aspecten 
kan beheren en een duidelijk leiderschap, 
waardoor medewerkers samen de overstap naar 
elektrisch willen maken.

 Gespecialiseerde tools, documenten en 
consultants om te helpen bij de implementatie.

 Enthousiasme voor het project is een eerste 
vereiste
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www.edi.be

Bedankt voor je aandacht

nicolas.paris@edi.be

https://www.linkedin.com/in/nicolas-paris-1863075/
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AC 
laadstation

Alternative Current

DC 
laadstation

Direct Current

• Oplaadsnelheid: 10 tot 100 “km/h” (km rijbereik opgeladen per uur)

• Vele keuzes in configuratie (eenfasig / driefasig; wandmontage / op 
voet; niet geconnecteerd / geconnecteerd; zonder / met aangesloten 
kabel) maar slechts één standaardstekker

• Compact materiaal, formaat van een grote schoendoos
• Volwassen technologie met weinig potentieel voor verbetering in 

termen van functionaliteit of kosten.

• Prijs per laadstation: 1.500€ tot 3.000€ (~60% hardware, ~35% 
installatie, ~5% terugkerend abonnement*), afhankelijk van de 
gekozen configuratie.

Audi e-tron 55
30 kWh/100km

Eenfasig AC 
laadstation

Driefasig AC laadstation
aangesloten op 

3x400V+N

Huishoudstekker
10 A

2 kW
~7 ‘km/h’

/
(bestaat enkel monofasig)

16 A
3,7 kW

~12 ‘km/h’
11 kW

~37 ‘km/h’

32 A
7,4 kW

~25 ‘km/h’
22 kW

(niet mogelijk op de e-tron)

• Oplaadsnelheid: 100 à 1.000 “km/h” (km rijbereik opgeladen per uur)

• Weinig mogelijkheden tot configuratie (Faseloze gelijkstroom; altijd op 
voet, geconnecteerd en met een vaste kabel) verschillende
stekkerstandaarden (CHadeMO en CCS)

• Zwaar en omvangrijk materiaal
• Technologie met een groot potentieel voor verbetering in termen van 

kosten / vermogensbereik (koeling, veiligheid, controle,...).
• Prijs per laadstation: 20k€ tot 100 k€ (~50%-80% hardware, 15%-45% 

installation**, 5% abonnement) , afhankelijk van de gekozen
laadsnelheid

Audi e-tron 55
30 kWh/100km

Oplaadsnelheid
Kost per laadstation

(hardware only)

30 kW ~100 ‘km/h’ 15 k€

60 kW ~200 ‘km/h’ 25 k€

100 kW ~335 ‘km/h’ 50 k€

300 kW (niet beschikbaar voor e-tron) 100 k€

* Enkel in het geval van een geconnecteerd laadstation ** Hoge variabiliteit afhankelijk van de aanwezige elektrische installatie (~bedrading) en de bestaande 
verbinding met het netwerk

Twee verschillende laadstation technologieën: langzame maar betaalbare AC; snelle maar 
dure DC


