
Subsidie voor een elektrische taxi  
Reglement 
 
 
 
Situering 
Tegen 2020 minstens 10% van de Vlaamse taxi-vloot elektrisch laten rijden, dat is de ambitie van het 
project “Clean Power for Taxis” van Bond Beter Leefmilieu en de taxifederatie GTL. Taxi’s zijn de 
ideale niche-vloot om elektrisch rijden in Vlaanderen te promoten. Ze zijn zichtbaar in het straatbeeld, 
doen veel kilometers en bij elke taxirit kan de taxichauffeur als ambassadeur één of meerdere klanten 
de voordelen van elektrisch rijden laten ervaren. De initiatiefnemers BBL en GTL rollen deze ambitie 
met steun van de Vlaamse overheid (Departement Omgeving) momenteel uit in 5 geëngageerde 
centrumsteden: Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen. 

Om taxi-ondernemers een stimulans te geven voor de bestelling van een elektrische taxi, geeft Clean 
Power for Taxis tijdelijk een subsidie voor de aankoop of leasing van een elektrische taxi. 
Voor de subsidie komt een rechtspersoon of een natuurlijk persoon in het bezit van een 
taxivergunning in aanmerking. 
  
Voorwaarden 

● De aanvrager beschikt over een geldige taxivergunning in een Vlaamse gemeente. De 
vergunning is vanaf de aanvraag van de subsidie minimaal 1 jaar geldig. 

● Enkel een volledig elektrisch M1-voertuig  komt  in aanmerking. 
● Enkel een nieuw volledig elektrisch voertuig waarvan de bestelbon opgemaakt en 

ondertekend is tussen 1 april 2018 tot en 15 juni 2018 komt in aanmerking. 
● Een omgebouwde elektrische wagen of hybride wagen komt niet in aanmerking. 
● Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een elektrische wagen (BEV) 

gaat. 
● De wagen mag niet verkocht worden gedurende 2 jaar na de aankoopdatum, idem voor de 

leasingformule. 
● De subsidie mag enkel gebruikt worden voor de aankoop/leasing van een elektrische taxi, die 

ingezet wordt in een Vlaamse gemeente. 
● Cumulatie met andere subsidies is mogelijk. 

 
Bedrag 
De subsidie van Clean Power for Taxis voor een e-taxi bedraagt 4000 euro. 
Het totaal beschikbare budget bedraagt 40.000 euro, goed voor 10 subsidies. 
 
Benodigdheden 

● een kopie van de bestelbon/leasingcontract voor de elektrische taxi 
● een kopie van de vergunning voor de elektrische taxi 

Meer info vindt u in het aanvraagformulier. 



 
 
 
Procedure 
 
Aanvraag 
U vraagt uw subsidie aan via het formulier: ‘TAX - subsidie voor een elektrische taxi - 
aanvraagformulier’, dat u via mail bezorgt aan het projectsecretariaat van Clean Power for Taxis 
(bart.dumoulin@bblv.be). Per voertuig dient een apart aanvraagformulier ingevuld te worden. 
De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag, geldt als opvolgingsdatum. 
De aanvragen worden chronologisch, per stad en per onderneming opgevolgd, waarbij de eerste 
indieners voorrang krijgen. U krijgt een schriftelijke ontvangstmelding. 
Aanvragen moeten uiterlijk maandag 18 juni 2018 toekomen bij ‘Clean Power for Taxis’. 
  
Beoordeling, beslissing en uitbetaling 
Clean Power for Taxis beoordeelt de aanvragen en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. 
De toewijzing van de subsidies gebeurt tussen 19 juni en 30 juni 2018 en wordt maximaal over 
verschillende steden en verschillende taxi-ondernemingen verspreid. 
In eerste instantie wordt de subsidie toegewezen aan ondernemingen met een vergunning uit de vijf 
steden die vandaag deelnemen aan het project ‘Clean Power for Taxis’ (Antwerpen, Leuven, Gent, 
Mechelen, Brugge). Indien daarna nog budget beschikbaar is, wordt dit beschikbaar gesteld voor 
taxi-ondernemingen met vergunningen uit andere gemeenten, in volgorde van indienen van de 
aanvraag. 
Er is een controle ter plaatse mogelijk. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. 
De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op uw post- of bankrekening. 
U verbindt er zich toe Clean Power for Taxis onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van 
iedere wijziging in uw dossier. 
 
Meer informatie? 
Projectsecretariaat ‘Clean Power for Taxis’ 
Bart Dumoulin - 02 282 19 47 
bart.dumoulin@bblv.be 
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