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VVSG  -VVSG  -

• Klimaat

• Sensibiliserend

 dikwijls eerste kennismaking

• Taxisector zelf

 engagement geen nieuw taxivoertuig 

met verbrandingsmotor na 2025

Waarom?
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VVSG  -VVSG  -

• Subsidie 

 Aankoop

 Laadinfrastructuur op eigen terrein 

(publiek)

 Bestickering taxi

• Ondersteunende communicatie 

• Taxicheques: e-taxi’s 

• Vergunning

 2 lijsten aanvragers: voorrang e-taxi
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VVSG  -VVSG  -

(Laad)infrastructuur

• Voorbehouden standplaatsen 

elektrische taxi’s
 Exclusief

 Vooraan in de wachtrij

 Met (snel)laadpaal

 Handhaving?

 sticker, sensor, GAS

• Mobipunten
 Retributie op gewestwegen?!
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VVSG  -VVSG  -

Toekomstige taxiregelgeving

• Sturing nog mogelijk?

 Vergunning geldig voor gans Vlaanderen

 Quid aansturen op elektrische taxi’s?

 Via vergunning standplaatstaxi? OV-taxi’s?

 Quid verplicht voorwaarden toepassen door straattaxi’s met 

vergunning andere gemeente / vervoerregio? 
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VVSG  -VVSG  -

Toekomstige taxiregelgeving

• Emissienormen

 Nu: gefaseerde vergroening mogelijk door steden 

(vergunningen, LEZ)

 tegen xx/yy/zzzz enkel nog vergunning voertuigen alternatieve 

brandstof

 Nieuw: uniforme fasering

 Maar: te snel? Overgangsmaatregelen? 

 Ecoscore => euronorm? 
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Vlaams Actieplan Clean Power for Transport 

2015-2020

Duidelijke ambities - Vlaanderen op de kaart 
7,5% marktaandeel zero-emissie in 2020
7.400 laadpunten in 2020 (5.000 via Vlaamse uitrol)

Fiscale en financiële stimulansen
Vrijstelling zero-emissie wagens BIV en JVB
Zero-emissie premie voor particulieren, VZW’s en 
autodeelbedrijven

Actie op het terrein - Projectwerking
30 Vlaamse CPT-projecten
Gebruik maken van Europese financiering (BENEFIC, IDACS …)

FOCUS OP NICHEVLOTEN ALS KOPLOPERS IN DE TRANSITIE 
NAAR ZERO-EMISSIE MOBILITEIT



Vlaamse stimulansen voor zero-emissie taxi’s (1)

Projectfinanciering Clean Power for Taxis
CPT-oproep 2016
Advies en begeleiding lokale overheden en taxibedrijven
Eenmalige premie voor koplopers binnen het project

Projectfinanciering laadinfrastructuur bij (taxi)bedrijven
CPT-oproep 2018
CPT-oproep 2019 (nieuw!)

Projectfinanciering (snel)laadinfrastructuur voor e-taxi’s
Oproep BENEFIC 2018 (enkel Europese ‘urban nodes’)
Oproep stroomversnellers 2018
Oproep lokale energieprojecten 2019
CPT-oproep 2019 (nieuw!)



Vlaamse stimulansen voor zero-emissie taxi’s (2)

Milieucriteria en stimulansen voor zero-emissie taxi’s in 
decreet en BVR individueel bezoldigd personenvervoer

Milieucriteria voor nieuwe vergunningen vanaf 2020 en 2025
Enkel nieuwe vergunningen voor zero-emissie taxi’s vanaf 2030
Maximale korting voor zero-emissie taxi’s op jaarlijkse 
gemeenteretributie (250 euro)

Uitbreiding zero-emissie premie naar taxibedrijven 
(nieuw!)



www.milieuvriendelijkevoertuigen.be

http://www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/

