
Voor het behalen van haar klimaat- en milieudoelstellingen, heeft de Brusselse regering beslist om de plaatsing van 
oplaadpunten voor elektrische voertuigen te versnellen. Zo wil Brussel tegen 2035(1), 22.000 publiek toegankelijke 
oplaadpunten installeren om aan de groeiende vraag naar elektrificatie van vervoer te voldoen.

In deze context is deze informatiesessie bedoeld om alle professionals uit de bouwsector en met name de beheerders en 
ontwikkelaars van projecten (gebouwen, parkings, wegen, wagenparken, enz.) die bij de installatie van deze laadinfrastructuur 
betrokken zullen zijn, te informeren.

30 november 2022 : The HUBB, Kunstlaan 20, 1000 Brussel

Infosessie:
Laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

13u30 – 17u15
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  (1) https://www.rtbf.be/article/les-parkings-bruxellois-bientot-equipes-de-bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques-11080868

https://www.wtcb.be/agenda/


Inschrijving
Kostprijs: € 35/persoon (excl. btw).
Om organisatorische redenen en vermits het aantal deelnemers beperkt is, is vooraf inschrijven verplicht en dit ten minste één 
week voor aanvang van de meeting. De inschrijving moet gebeuren via de website www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’). Uw inschrij-
ving wordt steeds vooraf bevestigd. 
Voor bijkomende informatie kunt u contact met ons opnemen via Bernice De Strooper bernice.de.strooper@bbri.be

Iedere annulering van deelname moet via mail gemeld worden aan de dienst Vorming van het WTCB (cursus@bbri.be), vóór aanvang 
van het event. In dat geval wordt 50 % van de inschrijvingskosten terugbetaald. Bij afwezigheid zonder tijdige verwittiging komt het in-
schrijvingsgeld aan de organisator toe. Indien de organisator de sessie zelf schrapt, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.  
De betaling vindt plaats na facturatie.

Doelgroep

Ontwerpers en beheerders van gebouwen, 
wagenparkbeheerders, bouwprofessionelen, 
architecten en studiebureaus, alle geïnteres-
seerde bedrijven, installateurs, fabrikanten, 
projectontwikkelaars, investeerders, …

Dit is een tweetalig event met simultaanvertaling 
(via een applicatie op uw smartphone).

Programma

Plaats 

EMBUILD
The HUBB
Kunstlaan 20
1000 BRUSSEL

Infosessie:
Laadinfrastructuren voor elektrische voertuigen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

13u30 Onthaal 
14u00 Welkomstwoord: presentatie van C-TECH
 Gregor Probst, Volta 
14u10 State of the art,  William Stinissen, Volta  
 • Verschillende soorten oplaadsystemen (technologieën/fabrikan-

ten/…) in laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (AC/DC-
laden)

 • Oplaadsnelheid
14u50 Pause café
15u05 Ervaring vanuit het perspectief van de installateur/gebruiker, 
 Thierry Biz, Volta  
 • Welke impact op:
  - een residentiële installatie
  - een installatie voor appartementen
  - een onderneming
 • Regels van goede praktijk voor brandveiligheid
 • Facturatiemogelijkheden 
15u25 Sessie vraag & antwoord, William Stinissen & Thierry Biz, Volta
15u35 Standpunt van de Administratie (BHG) Damien Sury (en de faci-

litator van de laadinfrastructuur, nog te bevestigen), Leefmilieu 
Brussel

 • Laatste implementatieplan laadinfrastructuur in het BHG 
(inhoud, specificaties enz.)

	 • Subsidies, ondersteunende dienst en beschikbare hulp voor 
bedrijven en particulieren

	 • Rol van de facilitator van de laadinfrastructuur (nog te bevesti-
gen)

16u05 Slotwoord 
 Gregor Probst, Volta 
16u15 Netwerking - drink
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