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UITNODIGING TWEEDE BIJEENKOMST
E-TAXI NETWERK VAN BELGIË
Thema:
Welke ondersteunende beleidsmaatregelen zijn volgens de taxibedrijven
nodig voor de overstap op e-taxi’s?
Beste,
In het kader van het streven naar meer e-taxi’s in onze taxivloten, wordt een nieuwe
bijeenkomst georganiseerd van het netwerk van taxiondernemers die elektrisch rijden
of er ernstig over nadenken om dat te doen.
Het initiatief komt van GTL en de Bond Beter Leefmilieu.
In Brussel rijdt ongeveer 4 % van de taxi’s 100 % op elektriciteit. De meeste van deze
bedrijven rijden ondertussen al 3 jaar met hun elektrische taxi's, en zij kunnen getuigen
over hun ervaringen, wensen en vooruitzichten.
In Vlaanderen is de trend ook ingezet en wordt door 5 steden gestreefd naar 200
e-taxi’s in 2020 (10 % van de taxivloot).
Momenteel zijn er 11 e-taxi’s in Vlaanderen (Antwerpen, Brugge, Brasschaat, Leuven)
Doelstelling eind 2018: 45 e-taxi’s in Vlaanderen
Wanneer?
Deze tweede samenkomst vindt plaats op dinsdag 20/2 om 13u30
Waar?
Deelname aan de bijeenkomst is gratis en gaat door in het gebouw van GTL en het
Sociaal Fonds Taxi, in de vergaderzaal op het gelijkvloers, Metrologielaan 6, te 1130
Brussel (Haren). Parkeergelegenheid is voorzien in het gebouw.
Zowel taxibedrijven van Vlaanderen als van Brussel, krijgen een uitnodiging.
deelname is gratis.

De

2

Programma:

13u30-14u: Ontvangst met koffie
14u00:

Begin van de vergadering

•

Kennismaking/voorstelling van de aanwezigen

•

Resultaten van het economisch onderzoek over de rendabiliteit van de
elektrificatie van de taxivloot (door Kris Vanherle, Onderzoeker, Transport &
Mobility Leuven)

•

Welke voertuigmodellen kunnen nu en in de nabije toekomst ingezet worden?
(door Philippe Decrock, woordvoerder Traxio, de Federatie van de autosector en
de aanverwante sectoren)

•

Welke ondersteunende initiatieven nemen momenteel Vlaamse steden? (door
Bart Dumoulin, Bond Beter Leefmilieu)
 Aansluitend Discussie: Welke beleidsmaatregelen zijn wel/niet nuttig
om de overstap op e-taxi’s te ondersteunen?

•

NIEUW: Gratis chauffeursopleiding: “rijden met een elektrische taxi”
(Sociaal Fonds Taxi en VVB)

+- 16u30:

Einde van de vergadering

Meer info: Pierre Steenberghen, GTL, 02/2451177, psteenberghen@gtl-taxi.be
Ook geïnteresseerd om hieraan deel te nemen?
Stuur een mail om uw aanwezigheid te bevestigen naar info@gtl-taxi.be met
vermelding van :
-

Naam van uw bedrijf
Naam van de persoon (personen) die deelneemt (deelnemen)

Aarzel niet om deze uitnodiging verder door te sturen naar andere mogelijk
geïnteresseerden!

Vriendelijke groeten
Pierre Steenberghen

Bart Dumoulin
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