
TAXI’S

voor duurzame mobiliteit 

Betrouwbare partner voor de mobiliteit van morgen
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EEN SECTOR TOT UW DIENST

10.000 chauffeurs

Grote diversiteit (origine en scholingsgraad)

3.693 KMO’s (Mei 2016)

8.265 voertuigen (Mei 2016, +4,8%)

4.088 4.177

Taxi’s V.V.B. 



EEN SECTOR TOT UW DIENST

werknemer

65% & 35%

10-tal mobiele apps  

5% van alle ritten

> 100.000 ritten/ dag

zelfstandig

Taxi!



EEN SECTOR TOT UW DIENST

Steden: 1 /1.000

35 milj. passagiers/jaar

Ecoscore: INPUT EIND AUG



De uitdagingen waarvoor mobiliteit & samenleving vandaag staan
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Mobiliteit = vele uitdagingen



Uitdaging #1 = Klimaat

Transport = 22% 

van broeikasgassen



Uitdaging #2 = Gezondheid

Brussel: jaarlijks 600 

vroegtijdige sterfgevallen



6,8 miljard €/jaar - 2% BBP 30% gemeentelijk

budget naar wegen

& parking

Uitdaging #3 = Maatschappelijke kosten

Ongevallen Files Infrastructuur



 Milieuvriendelijk

 Veilig & betrouwbaar

 Innoverend
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 Flexibele partner openbaar vervoer

 Betaalbaar & transparant

 Maatschappelijk geëngageerd
Icons designed by Freepik



Veilig & betrouwbaar

• Attest van goed gedrag & zeden 

• Medische controles

• Psychologische en topografische testen

• Opleidingen Sociaal Fonds: sociale 

vaardigheden, taal, wegcode

• Technische controle 2x per jaar

• Specifieke autoverzekering: uitgebreide 

burgerlijke aansprakelijkheid chauffeur & 

klant

• 2016 – Protocolakkoord voor de 

bestrijding van fraude 
348 klachten/ 7 miljoen ritten

0,005%

Gemiddelde

wachttijd

8 min



Innoverend

Aan boord van een taxi 

1. Track & trace

2. Digitale taxameter

3. Printer

4. Kredietkaartlezer



Innoverend

• > 10 taxi apps in België

• Gem. tevredenheidsscore: 4,5/5

Geolocalisatie Kost, 

afstand en 

timing     

gekend

Flexibele

Dienst-

verlening

Klant-

vriendelijk



Flexibele partner openbaar vervoer

• Van oudsher vult de taxi de ‘leemtes’ op 

van het openbaar vervoer
• 24u/24u & 7/7 beschikbaar

• De “last mile”

• Flexibel, op vraag en van deur-tot-deur

• Veilig & terreinkennis

• Steeds nieuwe partnerschappen
• Nieuw netwerk openbaar vervoer op maat 

(pilootprojecten Vlaanderen)

• Shuttle/pendelbus voor ontsluiting 

bedrijfszones en havengebieden

• Pendelbusje op onderbezette lijnen

• Collectief vervoer ‘s nachts (Collecto)

• Aangepast vervoer voor mensen met een 

beperkte mobiliteit

• Partnerschap met evenementen en 

festivals



Betaalbaar & transparant

• Cash & kredietkaart

• Vaste tarieven, in overleg 

met de overheid

• Taxameter = witte kassa

• Taxiticket met uitleg + 

klachtennummer 

• 2016 - convenant bestrijding 

fraude



De meerwaarde van een duurzame 
taxisector voor de mobiliteit van morgen
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Verdere integratie van 
de taxi in het openbaar 
vervoersbeleid

#3
“ (…) een verschuiving van de auto

naar het openbaar vervoer kan enkel

versneld worden door de kwaliteit en

de bereikbaarheid ervan te verbeteren

“
Febiac, Consumentenodnerzoek autobezit en autogebruik, maart 2015



#3

Basisbereikbaarheid: inzetten op 

meest efficiënte openbaar 

vervoermiddel 

Flexibel inzetten van taxi’s en VVB 

om de ‘missing’ links in te vullen

Vraagafhankelijk vervoer, nieuw 

openbaar vervoer netwerk 

“vervoer op maat”

Shuttle voor ontsluiting 

bedrijfszones en havengebieden

Verdere integratie van 
de taxi in het openbaar 
vervoersbeleid



Deeleconomie, JA

Oneerlijke concurrentie, NEE



Wat is deeleconomie?

“Een particulier die goederen of diensten - die anders 

ongebruikt zouden blijven - deelt met iemand anders. 

Hij kan daarvoor een vergoeding vragen”



Waarom is Uber geen 

deeleconomie?

Chauffeurs van Uber worden ingezet om mensen van A 

naar B te vervoeren. Die chauffeur zou anders niet naar 

B gaan. 

Er is dus geen sprake van een dienst die anders 

‘ongebruikt’ zou blijven.



Maar wat is Uber dan wel?

Uber

• Rekruteert chauffeurs en zoekt klanten

• Verzamelt informatie van klanten

• Registreert reservaties en verzorgt ‘dispatching’ 

• Berekent tarieven voor & factureert

• Neemt een commissie (25%) op wat de chauffeur verdient

UBER =  een commerciële dienst van bezoldigd

vervoer van personen, m.a.w. een TAXIDIENST



Zijn er dan geen verschillen?

• Commercieel vervoer van personen

• Mobiele app

• Alle bestellingen, alle betaalmiddelen (cash 

& kredietkaart), elk moment (24/24, 7/7)

• Vaste tarieven

• BTW, venootschapsbelasting, sociale 

bijdrages

• Kennis & veiligheid: controle chauffeur, 

auto en verzekering

• Klachtenbeheer en verloren spullen

• Betrouwbare partner overheid

UBER

















“Because they only want to serve 

the easiest customers without any 

government interference and leave 

the rest of the customers to the 

highly regulated taxi industry”

www.truthaboutuber.com
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Illustratie: Susie Cagle, www.america.aljazeer.com

• Gewaarborgd inkomen/loon

• Opleidingen & controles

• Verzekeringskosten gedragen

door taxi-onderneming

• Werknemersbescherming

• Geen gewaarbord inkomen/loon

• Geen opleidingen & controles

• Moet zelf verzekeringskosten

dragen

• Geen werknemers-bescherming



En voor de samenleving?

KMO’s gaan 

failliet, vaste jobs 

gaan verloren, 

overheid verliest 

inkomsten

Wie zorgt voor vervoer van 

ouderen, minder mobiele 

personen, minder 

populaire buurten en 

tijdens daluren & 

‘s nachts?

Wie houdt ritten 

betaalbaar, als 

enkel nog vraag en 

aanbod gelden?

Wie zorgt voor de 

chauffeurs die van 

een bedeljob

moeten leven?





Wat we vragen

Deeleconomie is nuttig en kan vergoed 

worden, zolang het om goederen en 

diensten gaat die anders ongebruikt 

zouden blijven.



Wat we vragen

Elke ondernemer is welkom, zolang hij 

zich aan dezelfde regels houdt als de 

andere ondernemingen.



Bedankt voor uw aandacht !

De mobiliteit

van morgen

kan niet zonder

taxi’s.

Taxi’s kunnen niet 

zonder regels & 

eerlijke

concurrentie.

Conclusie


