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De jongste jaren ondergaat mobiliteit een forse (r)evolutie. De crisis die we hebben door-        
gemaakt, samen met de jongste aankondigingen van de regering rond de fiscaliteit voor 2026, 
zullen bedrijven ertoe aanzetten om hun transitie naar een elektrische en duurzame mobiliteit 
te versnellen. Total Belgium heeft niet op die evoluties gewacht om zijn business model te 
laten evolueren.

We profileren ons nu al een paar jaar als een speler in alternatieve mobiliteit door massaal te 
investeren in oplossingen die ons dagelijks leven zullen bepalen. Het Bedrijf wil tegen 2025 
zijn netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen vergroten tot meer dan 150.000 stuks 
in Europa. Die laadpalen zijn te vinden in ons netwerk van tankstations, maar er komen ook 
snellaadpalen langsheen grote verkeersassen.

In Brussel hebben we al bijna 400 laadpunten geïnstalleerd via het project charge.brussels: 
een project in samenwerking met de lokale overheden geeft burgers de mogelijkheid om de 
stad te vragen om een laadpunt in de nabijheid van hun woning te installeren.
Bedrijven ondersteunt TotalEnergies bij hun energietransitie door hen de installatie van laad-
punten aan te bieden samen met de noodzakelijke processen voor het dagelijkse gebruiks- 
beheer.

Tot slot kijkt TotalEnergies ook verder dan de auto en wordt het een speler in de multimobiliteit 
voor zijn klanten. Dankzij de multi-energiekaart kunnen werknemers vandaag ook toegang 
krijgen op alternatieve transportmodi in aanvulling van hun bedrijfswagen. Die oplossing past 
perfect bij het mobiliteitsbudget dat steeds meer bedrijven beginnen in te voeren.

Met al deze innovaties en degene die er nog aankomen is TotalEnergies vandaag meer dan 
ooit de partner voor bedrijven en hun medewerkers in hun transitie naar een duurzamere           
mobiliteit.

Stefaan De Ganck
Directeur Mobility & New Energies, TotalEnergies

TotalEnergies gaat volledig voor 
duurzame mobiliteit

Wij bevestigen ons engagement ten aanzien van het klimaat door een zeer 
duidelijk doel te stellen, namelijk om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.

Edito
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TotalEnergies is een wereldwijd actieve multi-energie- 
onderneming die energie produceert en levert: olie en 
biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare 
energiebronnen en elektriciteit. Haar 105.000 werk-     
nemers zetten zich in om energie steeds betaalbaarder, 
schoner, betrouwbaarder en toegankelijker te maken 
voor zo veel mogelijk mensen. TotalEnergies is aan-    
wezig in meer dan 130 landen en plaatst duurzame     

ontwikkeling in al haar dimensies centraal in haar          
projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn 
van de mensen.

De nieuwe naam en visuele identiteit belichamen de        
dynamiek die TotalEnergies resoluut heeft omarmd:        
die van een multi-energiebedrijf dat zijn missie vervult 

om steeds meer betaalbare, beschikbare en schone 
energie te produceren en te leveren.

Volgens de Overeenkomst van Parijs moet de samen- 
leving in de tweede helft van deze eeuw koolstof-          
neutraal zijn. De onderneming heeft de ambitie om al         
in 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, in overeen- 
stemming met de samenleving, voor al haar wereld-     

wijde activiteiten, van haar productie tot het gebruik van 
de verkochte energieproducten door haar klanten. De 
Onderneming zal dit niet alleen kunnen doen; wij zullen 
dit uiteraard doen met onze klanten, maar ook met de 
bedrijven en regeringen van de landen waar wij actief 
zijn.

TotalEnergies, 
een multi-energiebedrijf

Wij bevestigen ons engagement ten aanzien van het klimaat door een zeer 
duidelijk doel te stellen, namelijk om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.
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Volgens een recente studie gebeurt 40 procent van 
de oplaadbeurten van elektrische voertuigen thuis en 
40 procent op kantoor, 15 procent gebeurt onderweg 
en 5 procent aan een tankstation. Het is dan ook 
van essentieel belang dat bedrijven investeren in 
infrastructuur op hun site, maar ook bij hun werknemers 
thuis als zij een elektrische auto hebben. 

TotalEnergies past zich aan de noden en specificiteit 
van uw bedrijf aan om u een op maat gemaakte, kant-en-
klare oplossing aan te bieden die gaat van de uitrusting 
van uw parking, over het onderhoud tot het dagelijks 
beheer via een online platform. 

TotalEnergies kan u voorzien van oplaadstations met 
normale en/of versnelde oplaadcapaciteit. Externe 
bestuurders kunnen dan tijdens en buiten de kantoor-
uren tegen betaling hun voertuig op uw infrastructuur 
opladen.

Thuis en onderweg
TotalEnergies kan ook laadpunten installeren bij uw 
werknemers thuis. We organiseren ook de terugbetaling 
van de oplaadkosten door de werkgever.

Voor het opladen onderweg geven wij toegang tot een 
breed netwerk van meer dan 4.000 laadpunten in de 

De energietransitie van uw wagenpark moet vanaf vandaag worden voorbereid door laadpunten te 
plaatsen op de site van uw onderneming, onderweg en thuis. Bij TotalEnergies hebben we alle oplos-   
singen die nodig zijn om bedrijven te helpen deze overgang soepel te laten verlopen, en we investeren 
nu al fors in de mobiliteit van de toekomst.

Opladen van elektrische voertuigen

Oplossingen op maat,  
daar waar u ze nodig heeft
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openbare ruimte in België, met snelladers (50 kW) tot zeer 
snelle laders (175 kW) in bepaalde tank-stations. Onze 
laadpalen zijn aangepast aan alle vandaag beschikbare 
elektrische voertuigen op de markt, zelfs al bestaan er 
meerdere types van kabels. 

Om deze laadpalen te kunnen gebruiken kunnen we uw 
werknemers betalingsoplossingen aanbieden zoals de 
multi-energiekaart (zie bladzijden 6-7).

Indien u meer informatie wenst over de installatie van 
laadpunten op uw bedrijf of bij werknemers thuis, dan 
surft u naar:

TotalEnergies ontwikkelt openbare laadinfrastructuur in grote Europese steden

De ontwikkeling van publieke laadpunten is essentieel om 
de mobiliteit van de toekomst te verzekeren. Daarom is 
TotalEnergies betrokken bij talrijke Europese projecten om 
de ontwikkeling van de infrastructuur te ondersteunen.

In Parijs bijvoorbeeld, gaat TotalEnergies de 2.300 bestaande 
laadpunten van het bestaande Bélib’-netwerk uitbaten en 
zal het nog 1.830 extra punten installeren. In Londen heeft 
TotalEnergies via de overname van het bedrijf Blue Point 
London het beheer en de exploitatie van 1.600 laadpunten 
op zich genomen. 

TotalEnergies heeft ook de grootste publieke markt van Europa ingelijfd door de plaatsing van 20.000 
oplaadpunten in Metropoolregio Amsterdam (Metropoolregio Amsterdam Elektrisch of MRA-E), die de 
provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bestrijkt.
De ambitie van TotalEnergies is duidelijk: tegen 2025 wil het 150.000 laadstations in heel Europa uitbaten.
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TotalEnergies ondersteunt zijn klanten bij hun 
energie- en digitale transitie. Met de TotalEnergies 
Fleet card beschikt u over een totaaloplossing voor 
al uw voertuigen, ongeacht het type energie dat 
wordt gebruikt. In combinatie met het Mobility-
portaal kunt u zo ook uw wagenpark en chauffeurs 
effi  ciënter beheren en uw kosten onder controle 
houden.

Beheer al uw energiebehoeften effi  ciënt:
alle tools ter beschikking in één enkel 
platform

Zoals u al gemerkt zult hebben wanneer u bij een 
van onze stations stopt, is ons brandstofaanbod de 
afgelopen jaren aanzienlijk geëvolueerd. Naast de 
traditionele diesel- en benzinepompen bieden veel 
van onze stations nu CNG-, bioCNG- en LNG-pompen, 
evenals oplaadpunten voor elektrische voertuigen en, in 
de nabije toekomst, waterstof.

Ook de TotalEnergies Fleet card werd aangepast om 
u een oplossing te bieden die beantwoordt aan de 
behoeften van al uw medewerkers, want u kunt er nu 
al deze energieën mee tanken. De optie voor elektrisch 
opladen gaat zelfs nog verder doordat u toegang 
hebt tot openbare oplaadpunten, oplaadpunten bij 
uw werknemers thuis kunt beheren of zelfs uw eigen 
oplaadpunten kunt beheren.

De portaalsite Mobility: 
een complete beheersoplossing
Het doel is de klanten een instrument aan te bieden 
waarmee zij hun mobiliteit en hun wagenpark kunnen 
beheren en hen te ondersteunen bij hun energietransitie. 

Doordat TotalEnergies reeds alle brandstoffen in zijn 
gamma aanbiedt, is het bedrijf noodzakelijkerwijs 
het best geplaatst om mobiliteitsoplossingen aan te 
bieden”, verklaart Yassin Korchi, medeoprichter van 
Mobility Connect. 

Het Mobility-portaal beheert niet alleen de vlootkaarten 
en de oplaadpassen, maar biedt ook een volledige 
oplossing voor vlootbeheer. Het Mobility Connect 
apparaat dat in het voertuig is geïnstalleerd, kan een 
hele reeks gegevens over de auto en de bestuurder 
verzamelen. Bijvoorbeeld verbruiksstatistieken, rijge-
drag, onderhoudstermijnen, enz. 

“De Mobility portal integreert ook de TotalEnergies 
Fleet Card en alle informatie die daaraan gekoppeld 
is. Dankzij de informatie die op een geautomatiseerde 
en proactieve manier wordt doorgestuurd, kan de 
vlootbeheerder zijn kosten beter beheersen en zijn vloot 
effi  ciënter beheren, en dus zijn TCO beter onder controle 
houden.”

Het Mobility-portaal beheert niet alleen de vlootkaarten 



ENERGY LINE / 7

Over het Mobility-portaal:  
Het Mobility-portaal is een intuïtief online fl eet-       
managementplatform waarmee u uw wagenpark, 
uw contracten, maar ook uw Fleetcards effi  ciënt      
en eenvoudig kunt beheren. Het doel is wagen-  
parkbeheerders te helpen hun dagelijkse taken te 
optimaliseren en hun productiviteit te verhogen 
door middel van rapportering en TCO-optimalisatie-
tools.

Over Mobility Connect:
Mobility Connect is de oplossing van TotalEnergies 
voor ‘connected’ wagenparkbeheer die wordt gele-
verd in de vorm van boxen die rechtstreeks en snel 
in uw voertuigen worden geïnstalleerd. 
De Mobility Connect-oplossing is geschikt voor    
alle auto’s en alle activiteitensectoren en is recht- 
streeks gekoppeld aan het Total Mobility-portaal 
voor een effi  ciënte rapportage van de verzamelde 
gegevens over elk van uw voertuigen. Met Mobility 
Connect kunt u tijd en TCO besparen, uw wagen- 
park in real time beheren en tegelijk de veiligheid 
van uw bestuurders en de vertrouwelijkheid van 
de gegevens garanderen.

Maar het instrument biedt ook andere mogelijkheden, 
waaronder analyse- en adviesinstrumenten. “Als het 
wagenpark van de klant nog steeds uit diesel- en 
benzinevoertuigen bestaat, kan Mobility Connect op 
basis van de analyse van de verzamelde gegevens de 
motor voorstellen die het beste bij elk bestuurders-
profi el past.”

Mobiele app voor bestuurders
”De bestuurders blijven niet achter, want er is een 
mobiele applicatie voor hen.  Het geeft hen ook toegang 
tot hun statistieken en geeft hen advies over ecorijden 
en veiligheid,” legt Yassin Korchi uit. 

Met deze vier tools – de Mobility fl eet management 
software, de mobiele applicatie, de TotalEnergies Fleet 
Card en het Mobility Connect telematica-apparaat –                                                     
biedt TotalEnergies een complete oplossing die 
bestuurders helpt geld te besparen en veilig te blijven. 
De 4 instrumenten zijn gekoppeld in één enkel platform, 
wat uniek is op de markt.



EV Charge
Laad uw wagen overal
en op elk moment op!

Vraag vrijblijvend uw off erte aan!

Op het werk

Neem voor meer informatie contact op met:
ev-charge.belgium@totalenergies.com       www.services.totalenergies.be

Thuis

Op de baan


