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Agenda

1. Modaliteit verandering & impact op laden

2. ZE (Zero Emissie) binnen de taxi industrie



Bolt is actief in 40+ landen met 
Deelmobiliteit & Ride-hailing



Zero Emissie mobiliteit gaat over
 het elektrisch rijden en het reduceren van 

privé auto gebruik



Amsterdam - Modaliteit shift



Een beter alternatief voor de privé auto 🚗
ON-DEMAND PRIVÉ VOERTUIGEN OPENBAAR VERVOER

RIDE-HAILING AUTO DELEN OPENBAAR VERVOER MICROMOBILITEIT LOPEN

54%4% 42%



Ridehailing Auto delen Micro-mobiliteit 

Parkeren Buffer zones Bij laadpaal Free-floating & 
hotspots

Snelladen Bij voorkeur tijdens 
shift

Bij voorkeur 
gedurende de dag N/A

Locatie van opladen Dichtbij centrum & 
thuis In stedelijk gebied

Hotspots & 
Warehouses & 

Swapping

Gemeente vergunning N/A Parkeer-
vergunning Zone vergunning

Elke modaliteit brengt zijn eigen uitdagingen met 
zich mee op het gebied van laden 



Voorbeeld: Micro-mobiliteit

Charging racks Swappable batterijen Warehouse opladen

IMAGE 
WAREHOUSE



In Nederland is Bolt actief met ride hailing 
(taxi-platform)



Nederland sneller naar Zero Emissie dan EU* 
Taxi industrie in NL nog één stap sneller

2022

Covenant - ZE 2025-2028 Taxi 
industrie

Ondertekening van intentie om in 
2025-2028 volledig ZE te gaan 
met taxi’s in de 6 grootste 
gemeenten

2050

Geen benzine & dieselvoertuigen

Ook bestaande voertuigen 
moeten ZE zijn.

2025 2028

2030

Aangescherpt CO2
doelstelling EU

Gemiddeld 55% minder
emissie personenvoertuigen
t.o.v. 2021

2035

Nieuwe auto’s & bestel-
Wagens 100% ZE

100% minder emissie emissie 
voertuigen t.o.v. 2021.

*Geen specifieke EU doelen voor taxi’s



Wij zien drie uitdagingen voor de transitie naar 
ZE binnen de taxi industrie:

1. Gebrek aan betaalbare / tweedehands EV, met een bereik van min 400km*

2. Gebrek aan (snel)laadpunten

3. Gebrek aan financiële middelen/stimulatie om de switch te maken.

*De TCO (Total Cost of Ownership) van EV’s moet zich 
positief ontwikkelen in de komende 3 jaar. Eerste modellen 
laten deze positieve trend zien.



Op dit moment zijn ~9.5% van alle 
taxivoertuigen Zero Emissie.* 

*Bron: RDW Open Data



Gebrek aan (snel)laadpunten
Voertuigen met laag actieradius hebben een hoge behoefte aan 
snellaadpunten in het werkgebied.

Werkdag voor een chauffeur

Lage actieradius - EV

Hoge actieradius - EV

Start 
werkdag

Einde 
werkdag

Zoeken locatie + 
Snelladen



Gebrek aan 
(snel)laadpunten
Amsterdam voorbeeld

- Actieve chauffeurs dagelijks: 2-3k 
- Snellaad locaties: ~25 locaties rondom 

Amsterdam centrum



Bolt stimuleert duizenden taxi-chauffeurs in NL

Overheid04 ● Ondersteuning bij Zero Emissie zone tests
● Lobby & communicatie over subsidies

Voertuig kosten03
● Leaseplan Samenwerking - Toegang tot 

Elektrische Voertuigen waarbij Bolt maandelijkse 
kosten teruggeeft als bonus

Omzet02 ● Electric categorie in de Bolt app 
● Bonus / subsidies voor EV chauffeurs

Laad infrastructuur01 ● Shell Samenwerking - Korting op snelladen in NL 
voor Bolt chauffeurs
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