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TLV | Transport en Logistiek Vlaanderen

•beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek

•vertegenwoordigt 1.500 bedrijven
• zelfstandigen, familiale kmo’s en grote ondernemingen

•verkeersveiligheidscampagne ‘Veilig op Weg’

•TLV beoogt een doorgedreven professionalisering van de sector
• focus op transitie naar zero emissie



Sector

•meer dan 10.000 bedrijven en 86.000 voertuigen
• Vlaanderen: 7.400 bedrijven en 54.000 voertuigen

• typische kmo sector:



Impact ETS op de sector

•zwaar kostprijsverhogend voor de transporteur (bovenop 
huidige dieselcrisis)

•doelstelling om jaarlijks het aantal beschikbare emissierechten 
verder te verminderen drijft de prijs verder omhoog

•op zich een modelmatig economisch instrument om transitie 
naar zero emissie te bespoedigen maar…



Impact ETS op de sector

•onvoldoende economisch haalbare alternatieven op de markt
• niet blind staren op proefprojecten

•meerkost zero emissie 250% → 400%: onhaalbaar zonder 
subsidies

👉meer betalen om evenveel uit te stoten

👉  faillissement voor deze (kmo-)sector



Onvoorspelbare marktwerking

•korte termijn : impact op prijszetting naar klanten
• cf. huidige dieselcrisis: doorrekenen voor vele kmo’s quasi onhaalbaar

• lange termijn : impact op de keuze van alternatief
• wanneer positieve TCO?



Het grote doel

•opname van transport onder ETS : overschakelen naar zero 
emissie

•maar… wat als het alternatief ook gebaseerd is op fossiele 
bronnen?

👉 voertuig misschien zero emissie maar brandstof niet 🡆 ook 
     onder ETS en dus pure belasting



Positief aan het voorstel

•zal gelden voor alle sectoren binnen transport
• ook spoor en binnenvaart
• wegtransport (vervangingsratio tussen 3 en 5 jaar)

•uniform systeem verkleint bestaande verschillen tussen 
lidstaten



Negatief aan het voorstel

•Vlaanderen ligt aan de grens van de EU en niet meer in het 
centrum
• Wat als UK andere regels volgt? Impact op onze markt?
• Geen incentive om met schone voertuigen te rijden!



Dank u


