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DOELGROEPENVERVOER DREIGT DUURDER TE WORDEN
Posted on 12 november 2018 by Margreet

De regiotaxi, Valys en leerlingenvervoer dreigen fors duurder te worden. Dit komt omdat
taxibedrijven straks niet langer belasting terug krijgen bij de aanschaf van een bus. Morgen wordt er
een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer om dit voorstel van tafel te krijgen. Deze petitie is
ook ondertekend door Ieder(in).
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Het kabinet wil met het voorstel de overstap naar elektrisch vervoer versnellen. De taxibranche
geeft echter aan dat overstappen op elektrisch op korte termijn niet te realiseren is. Het gevolg is
dat de kostenstijgingen vooral de reiziger zullen treffen. De budgetten voor het zorgvervoer staan al
jaren onder druk en zullen door deze maatregel nog verder onder druk komen te staan. Met als
gevolg een verschraling van het zorgvervoer. Ieder(in) vindt dat onaanvaardbaar en wil dat het
kabinet samen met de taxibranche tot een haalbare oplossing komt die milieuvriendelijk is én goed
voor de betrokken reizigers.

Bestelbussen
Het stimuleren van duurzaam vervoer valt te waarderen en is ook nodig. Maar dat moet dan wel zo
gebeuren dat het niet de mobiliteit van mensen met een beperking in gevaar brengt. Verder is het
vreemd, dat de maatregel alleen geldt voor de bussen in het zorgvervoer en taxivervoer. De ruim
800 duizend bestelbussen - die net zo vervuilend zijn - blijven buiten schot.
De petitie wordt dinsdagmiddag om 13.30 uur overhandigd aan de Vaste Kamercommissie van
Financiën. De petitie is ondertekend door de volgende organisaties: FNV Taxi, CNV, Koninklijk
Nederlands Vervoer (KNV), Ieder(in), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), RAI, Sociaal
Fonds Taxi en Aanbestedingsinstituut Mobiliteit.
Hieronder kunt u de petitie downloaden.
1657_65109_MANIFEST_ZORGVERVOER.pdf - PDF (2 MB)
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There are no comments yet.
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