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  Inleiding  
 
 
 

Er is opdracht gegeven voor een sociaal-economisch en juridisch marktonderzoek van de 
globale sector van het bezoldigde personenvervoer.  

 
Het volgende document is een sociaal-economische studie van de globale sector van het 
bezoldigde personenvervoer. Deze studie werd in februari 2020 ontvangen en aanvaard 
door Brussel Mobiliteit. 

 
Deze studie is ontwikkeld met een tweeledig doel: een sociaal-economische analyse van 
de huidige markt, die de huidige situatie onderzoekt, en een sociaal-economische 
impactanalyse, die de toekomst van de markt bestudeert. 

 
 De sociaal-economische analyse omvat zowel de taxisector als die van de verhuur van 

voertuigen met chauffeur en behandelt de volgende elementen: de omvang van de 
markt, de prijsstelling, de rentabiliteit van de verschillende actoren, de impact van de 
elektronische platformen, de werkomstandigheden, de kwaliteit van de dienstverlening 
en de stromen vanuit het Vlaamse en het Waalse Gewest. 

 De sociaal-economische impactanalyse heeft betrekking op het 
marktontwikkelingspotentieel, op het vlak van zowel de marktomvang als de soorten 
diensten die worden aangeboden, het systeem van vergunningen en het 
tariferingssysteem. 
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  1.1 Marktomvang  

1.1.1 Taxi's 
1.1.1.1 Algemeen 

Definitieve 
 

 

 

Vergunningen, uitbaters en voertuigen 
De taximarkt bestaat uit verschillende actoren die met elkaar in wisselwerking staan. Zo zijn er de taxichauffeurs, de taxi-uitbaters en de 
telefooncentrales. Om de omvang van de taximarkt te analyseren, hebben we eerst gekeken naar de evolutie van het aantal uitbaters, vergunningen 
en voertuigen op de markt tussen 2013 en 2019. Vervolgens hebben we de evolutie van het aantal chauffeurs op de taximarkt geanalyseerd. Op het 
grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt het aantal voertuigen geregeld door het regeringsbesluit van 4 september 2003 dat het 
maximumaantal voertuigen beperkt tot 1.300 voertuigen. Bij de analyse van de globale taximarkt stellen we vast dat het aantal aanwezige voertuigen 
iets minder dan 1.300 bedraagt. Tussen 2013 en 2019 is dit aantal licht gestegen. In 2013 waren er in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1.227 
voertuigen. In 2019 bedroeg dit aantal 1.260. Wat het aantal vergunningen en uitbaters betreft, is de taximarkt tussen 2013 en 2019 stabiel gebleven. 
Zowel in 2013 als in 2019 waren er namelijk 778 vergunningen en uitbaters. 

Grafiek 1.1.1 – A: Evolutie van de taximarkt in termen van aantal uitbaters, vergunningen en voertuigen 
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Exploitanten 
De grafiek hiernaast geeft de segmentatie van de taximarkt weer in termen van het type uitbater. De uitbaters werden ingedeeld in vier grote 
categorieën. We zien uitbaters met één voertuig, met 2 tot 4 voertuigen, met 5 tot 9 voertuigen en ten slotte met meer dan 10 voertuigen. 

Binnen elk van deze categorieën analyseerden we het aandeel ervan in de totale markt. In 2017 hadden 660 van de 786 uitbaters één enkel 
voertuig. Dit betekent dat 84% van de uitbaters op de taximarkt bestaat uit uitbaters van één enkel voertuig. 11% van de uitbaters die actief zijn 
op de markt hebben 2 tot 4 voertuigen. Ten slotte zijn de uitbaters met een vloot van 5 tot 9 voertuigen goed voor 2,7% en die met meer dan 10 
voertuigen voor 2,3% van de markt. Dit wordt weergegeven in de onderstaande grafiek. 

 
 
 

Grafiek 1.1.1 - B: Marktaandelen per categorie uitbaters in 2017 
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Chauffeurs 
 

  

AANTAL CHAUFFEURS 

Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal taxichauffeurs 
tussen 2015 en 2018. Hieruit blijkt dat het aantal taxichauffeurs in de 
loop der jaren is afgenomen. In 2015 waren er namelijk 2.264 
chauffeurs op de markt, terwijl dat er in 2019 nog 2.057 waren. Dit 
betekent een daling van ongeveer 9,5%. Het is interessant om op te 
merken dat ondanks de toename van het aantal voertuigen sinds 2013, 
het aantal chauffeurs in de afgelopen 5 jaar licht is gedaald. Dit is 
tekenend voor een probleem dat zich voordoet op de taximarkt.  

Grafiek 1.1.1 - C: Aantal chauffeurs tussen 2015 en 2019 

STATUUT VAN DE CHAUFFEURS 

Wat het statuut van de chauffeurs betreft, stellen we vast dat in de 
periode 2015-2019 gemiddeld 60 procent van de chauffeurs het statuut 
van werknemer heeft. Ondanks de daling van het aantal chauffeurs blijft 
de proportie tussen loontrekkende/zelfstandige chauffeurs gelijk. In 
2015 was 59% van de chauffeurs loontrekkende in dienst van een 
uitbater. Ook in 2019 zien we dat 60% van de chauffeurs het statuut 
van werknemer heeft. 

. 
Grafiek 1.1.1 - D: Evolutie van het statuut van de 
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Na analyse van de marktomvang in termen van het aantal chauffeurs, uitbaters en vergunningen. We hebben gekeken naar het verloop in deze sector. Hiervoor 
hebben we naar verschillende indicatoren gekeken. 

Verloop 
 

 

      TEWERKSTELLING: VERNIEUWDE VERGUNNINGEN            OVERDRACHT VAN TAXIVERGUNNINGEN                                TAXIS: INACTIVITEITSGRAAD 

We wilden eerst de tewerkstelling in de sector 
analyseren en meer specifiek het aantal vernieuwde 
vergunningen. Dit cijfer, ook wel jobverloop 
genoemd, geeft het personeelsverloop binnen een 
onderneming weer. In de context van het 
personenvervoer geeft dit cijfer de in- en uitstroom 
van taxichauffeurs weer. 

Op basis van onze contacten met de sector staat de 
taximarkt bekend om zijn hoge verloop van 
chauffeurs. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door 
de moeilijke werkomstandigheden (zie hoofdstuk 5). 
Chauffeurs zien het beroep van taxichauffeur vaak 
als een tussenstap, niet als iets van lange adem. De 
toegankelijkheid van het beroep, de lage lonen en 
het statuut zijn allemaal factoren die ervoor zorgen 
dat de chauffeurs deze job niet lang blijven 
uitoefenen. Dit beroep heeft zelfs moeite om nieuwe 
kandidaten aan te trekken. Bovendien is er, gezien 
de jaarlijkse cijfers voor het aantal chauffeurs, sprake 
van een neerwaartse trend. Deze daling van het 
aantal chauffeurs is, afhankelijk van de sector, een 
groot probleem. 

Om het verloop te analyseren hebben we ook 
gekeken naar het aantal overdrachten van 
vergunningen per jaar. Daarbij zien we dat er in 2016 
acht overdrachtsdossiers werden ontvangen door 
Brussel Mobiliteit. In 2017 steeg het aantal dossiers 
tot 12 en in 2018 bleef dit aantal gelijk. In 2019 nam 
het aantal overdrachtsdossiers opnieuw toe tot 16. 
Deze dossiers werden in categorieën ingedeeld 
volgens 'soort overdracht'. Er zijn eenvoudige 
overdrachten, bijvoorbeeld waarbij een uitbater zijn 
vergunning overdraagt aan een andere uitbater. 
Andere dossiers hebben betrekking op een divisie of 
een bundeling van de activiteiten. Elk jaar is het zo 
dat de hoofdmoot van de dossiers betrekking heeft 
op een gewone overdracht. Dit betekent dat meer 
dan 50% van de door Brussel Mobiliteit ontvangen 
overdrachtsdossiers betrekking hebben op een 
overdracht van een vergunning van de ene uitbater 
naar de andere. Wanneer we dit aantal 
overdrachtsdossiers vergelijken met het totale 
aantal vergunningen voor elk jaar, stellen we vast 
dat het aandeel uitbaters dat hun activiteit 
overdraagt laag is. 

Het percentage inactieve taxi's wordt rechtstreeks 
beïnvloed door het verloop in de sector. Uit navraag 
bij de telefooncentrales, de taxi-uitbaters en Brussel 
Mobiliteit blijkt dat het aantal inactieve taxi's een van 
de grootste uitdagingen voor de markt is. Volgens de 
sector bedraagt het percentage inactieve taxi's 20% 
en is dit vooral te wijten aan een gebrek aan 
chauffeurs. Zowel bij de centrales als bij de uitbaters 
luidt het dat er een groot tekort is aan chauffeurs. 

Taxi's rijden over het algemeen dag en nacht, in 
twee diensten van ongeveer 11 uur. Op dit moment 
is het voor veel uitbaters echter steeds moeilijker 
geworden om een groot deel van de voertuigen 
continu op beide diensten te laten rijden. De 
uitbaters zijn namelijk niet in staat om voldoende 
chauffeurs in dienst te nemen voor deze twee 
diensten. Als gevolg daarvan staan veel taxi's 
overdag stil, en dit is voor de nachtdiensten nog 
meer het geval. 
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1.1.1.2 Taxi's - Personen met beperkte mobiliteit 
Personen met beperkte mobiliteit 

In Brussel wordt meer dan 30% van de bevolking beschouwd als behorend tot de categorie 'personen met beperkte mobiliteit'. De term PBM is breed en 
omvat alle mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen in een onaangepaste omgeving. Dit begrip omvat dus niet alleen mensen met een beperking, maar 
ook mensen die belemmerd worden in hun bewegingen en verplaatsingen in het algemeen. Daardoor behoort 30% van de Brusselse bevolking tot de categorie 
van PBM en moet de toegang tot vervoer aangepast worden aan hun behoeften. Deze 30% komt overeen met iets minder dan 360.000 mensen (1 januari 
2020). 

Aanbod voor mensen met beperkte mobiliteit 
Brussel is zich bewust van de problemen die mensen met beperkte mobiliteit kunnen ondervinden als ze zich verplaatsen. Daarom heeft het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest tal van maatregelen genomen om de vervoersomstandigheden van personen met beperkte mobiliteit te verbeteren. 

 
TAXIBUS TAXI'S VOOR PBM GEWONE TAXI'S 

Sinds enkele jaren heeft de MIVB 
een speciale minibusdienst opgezet die 
aangepast is aan de behoeften van PBM, de 
TAXIBUS. Deze dienst was oorspronkelijk 
beschikbaar van maandag tot en met zaterdag 
van 5 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts. De prijs 
van dit vervoer per minibus is beperkt tot € 1,70 
per rit. 

 
In 2018 heeft de Raad van Bestuur de verlenging 
van de TAXIBUS-dienst op zon- en feestdagen 
goedgekeurd. De reden hiervoor? De MIVB heeft 
de vraag naar deze dienst in de loop der jaren zien 
toenemen. Vanwege deze groeiende vraag zijn er 
sinds enkele jaren ook andere opties voor PBM 
ingevoerd. Het MIVB-aanbod is op zich immers 
niet voldoende om aan de vraag te voldoen. 
Daarom zijn er nu andere opties beschikbaar voor 
mensen met een beperkte mobiliteit. 

Vandaag zijn 97 van de 1.265 Brusselse taxi's 
uitgerust om rolstoelgebruikers te vervoeren. 
Deze taxi's worden taxi's voor PBM genoemd. 
Volgens de telefooncentrales is dit aantal te laag 
en kan het niet aan de vraag voldoen. In de 
afgelopen 5 jaar is de vraag naar taxi's voor 
PBM namelijk alleen maar toegenomen. 
Exploitanten van taxi's voor PBM en 
telefooncentrales stellen vast dat de vraag 
exponentieel groeit, maar dat het aanbod 
momenteel onvoldoende is. Dit is deels te wijten 
aan het beperkte aantal beschikbare voertuigen 
in verhouding tot het aantal PBM-klanten, het 
gebrek aan chauffeurs, het feit dat de chauffeurs 
niet of onvoldoende opgeleid zijn hiervoor, en de 
rentabiliteitsdruk (korte ritten vs. de lange tijd die 
nodig is voor het ophalen/afzetten van de klant).    

Om aan de vraag te voldoen, bieden sommige 
telefooncentrales of taxi-uitbaters dan ook 
gewone taxi's aan PBM aan om ze te 
vervoeren. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als 
de persoon met beperkte mobiliteit een 
beperking heeft waarvoor hij of zij geen 
aangepast vervoer nodig heeft. 

Bronnen: Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - Directie Personen Vervoer; MBT 12 
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De tabel hiernaast geeft de evolutie weer van het aantal klachten dat per jaar bij Brussel 
Mobiliteit wordt ingediend. Uit deze tabel kunnen we besluiten dat de taxi's voor PBM een 
voorbeeldige dienstverlening bieden. Het is namelijk zo dat de taxi's voor PBM, die 7,66% van 
alle Brusselse taxi's uitmaken, amper 0,56% van de klachten genereren, en dit ondanks de 
inspanningen van Brussel Mobiliteit om feedback omtrent klachten te krijgen. Op basis van deze 
cijfers is er dus een inconsistentie tussen de beweringen van CAWaB en het werkelijke aantal 
klachten van gebruikers. 

 

1.1.1 Taxi's 
1.1.1.2 Taxi's - Personen met beperkte mobiliteit 

Kwaliteit van de dienstverlening van de taxi's voor PBM 
Sinds enkele jaren tonen mensen met beperkte mobiliteit zich ontevreden over de dienstverlening van de taxi's voor PBM De CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie 
Bruxelles) komt sinds enkele jaren op voor deze gebruikers die geconfronteerd worden met vervoersproblemen. Volgens de CAWaB hebben PBM te maken met een tekort 
aan aangepaste voertuigen en eindeloze wachttijden. Soms worden ze geweigerd door uitbaters en chauffeurs, en er zijn te veel slecht uitgeruste taxi's in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. Om zicht te krijgen op de situatie, besloten we de kwaliteit van de dienstverlening van de taxi's voor PBM te analyseren aan de hand van gegevens 
van Brussel Mobiliteit en interviews met de sector. 

Evolutie van het aantal klachten tussen 2013 en 2019 
 

Klachten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxi's voor 
PBM 

0 0 5 1 0 2 1 

 
 
 

Volgens de sector is er wel degelijk een probleem met de dienstverlening van de taxi's voor PBM. De beweringen van CAWaB zijn deels in overeenstemming met de 
mening van de uitbaters van de taxi's voor PBM. Volgens de sector is er niet alleen een reëel tekort aan voertuigen voor PBM, maar ook aan chauffeurs. De sector wordt 
geconfronteerd met een tekort aan chauffeurs, dat nog meer voelbaar is bij de taxi's voor PBM. Veel taxi's voor PBM zijn wel beschikbaar, maar hebben geen chauffeur, 
met als gevolg dat de taxi's voor PBM een slechtere dienstverlening bieden in termen van wachttijd en beschikbaarheid. 

We stelden verschillende problemen vast met het aanbod van taxi's voor PBM: 

 Geografische toegankelijkheid: de 97 taxi's voor PBM worden verdeeld via 7 privé-telefooncentrales. Dit leidt tot een gebrek aan informatie over het aantal 
beschikbare taxi's voor PBM. Wanneer een centrale een aanvraag van een PBM ontvangt, ziet ze immers alleen het aanbod van de aangesloten taxi's, maar heeft ze 
geen zicht op de beschikbaarheid bij een andere centrale. Het huidige systeem roept vragen op over de geografische toegankelijkheid van het aanbod taxi's voor PBM, 
wat het imago van de sector schaadt. Daarom is er een reële behoefte aan het ontwikkelen van een klantgerichte aanpak. 

 Opleiding: Er is geen specifieke opleiding vereist om een taxichauffeur voor PBM te worden. Dit heeft een impact op de kwaliteit die de mensen met beperkte mobiliteit 
ervaren. Een rit met een chauffeur die niet over een minimale kennis van de te verrichten handelingen beschikt, kan leiden tot ongemak voor de klant, langere wachttijden 
of tijdverlies bij het in- en uitstappen. Dit is ook slecht voor het imago van de taxi's voor PBM. 

 Chauffeurs: Er is een reëel tekort aan chauffeurs en dit is nog meer uitgesproken bij de chauffeurs van PBM. Dit ligt aan verschillende factoren: een gebrek aan promotie 
voor het segment van de taxi's voor PBM en een negatievere perceptie van de job van PBM-chauffeur, die niet altijd eenvoudig is, wat kandidaat-chauffeurs kan 
afschrikken. 

Bronnen: Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - Directie Personen 
Vervoer; CAWaB; Le Soir; De Tijd; Taxis Verts; Taxis Bleus; MBT Adaptation 
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1.1.2 Verhuur van voertuigen met chauffeur 
1.1.2.1 Algemeen 

Vergunningen, uitbaters en voertuigen 

In tegenstelling tot de taximarkt is de markt voor de verhuur van auto's met chauffeur sinds 2013 sterk in opkomst. We zien een indrukwekkende 
groei tussen 2013 en 2019. Het aantal vergunningen en uitbaters is met een factor van meer dan 100 vermenigvuldigd, van 68 in 2013 tot 775 in 
2019. Een vergelijkbare trend is te zien in het aantal voertuigen. Het aantal huurauto's met chauffeur steeg van 235 naar 983, een stijging van 
meer dan 400%. 

Dit is niet verwonderlijk gezien de opkomst, sinds 2014, van onlineplatforms (Uber/Heetch) binnen het systeem van de verhuur van voertuigen 
met chauffeur. We zien dan ook een omwenteling bij de spelers op de markt van het bezoldigde personenvervoer, met een constante toename 
van de VVB. 

Grafiek 1.2.1 - A: Evolutie van de VVB-markt (verhuren van voertuigen met chauffeur) 
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Bronnen: Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - Directie personenvervoer; Taxis 
Verts, Taxis Bleus, MBT Adaptation 1. Brussel Mobiliteit - Limousine-uitbaters 
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1.1.2 Verhuur van voertuigen met chauffeur 
1.1.2.1 Algemeen 

Segmentatie van de VVB 
 

De VVB-voertuigen zijn volgens de Brusselse regelgeving opgedeeld in de volgende categorieën: LUXE, GRAND LUXE, CEREMONIE en MINIBUS. 
Deze categorieën zijn onderworpen aan verschillende criteria zoals de maximumleeftijd van het voertuig, de minimumwaarde, de wielbasis en het 
aantal compartimenten1. De grafiek hiernaast toont de evolutie van het aantal voertuigen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest per categorie tussen 
2013 en 2019. Aan de hand van de evolutie per categorie kun je zien in welke categorieën de elektronische platformen in het Brusselse Gewest actief 
zijn. De categorieën LUXE en MINIBUS kennen sinds de komst van Uber/Heetch op de markt een aanzienlijke groei. Het aantal LUXE-voertuigen is 
namelijk gestegen van 94 in 2015 tot 573 in 2019 (een stijging van 620%) en het aantal MINIBUSSEN ging van 65 in 2015 naar 340 in 2019 (een 
stijging van 500%). Deze twee categorieën vertegenwoordigen 93% van het totale aantal VVB met een Brusselse vergunning in 2019. We stellen dus 
vast dat de VVB met een Brusselse vergunning die via de elektronische platformen werken tot de categorieën LUXE en MINIBUS behoren.  
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11.2 Verhuur van voertuigen met chauffeur 
1.1.2.1 Algemeen 

Net als voor de analyse van de taximarkt is het interessant om te kijken naar het verloop binnen de VVB-sector. In tegenstelling tot de taxi's hebben we alleen het aantal 
aanvragen en overdrachten van vergunningen per jaar kunnen analyseren op basis van de officiële gegevens van Brussel Mobiliteit. 

Verloop 
 

AANVRAGEN VAN VERGUNNINGEN EN VAN OVERDRACHT 

In de periode 2013-2018 stegen de aanvragen van vergunningen exponentieel, 
terwijl de aanvragen van overdracht vrij stabiel en laag bleven. Het totaal aantal 
aanvragen van vergunningen per jaar steeg van 10 aanvragen in 2013 tot 327 
aanvragen in 2018. Dit betekent dat de vraag naar VVB-diensten blijft toenemen. 
Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal aanvragen van VVB-
vergunningen en van overdracht per jaar. Daarnaast steeg ook het percentage 
aanvaarde vergunningen ten opzichte van het totaal aantal vergunningen. In 2018 
bedroeg dit percentage bijna 83%. Dit betekent dat 83% van de ingediende 
vergunningsaanvragen werd geaccepteerd. 

VVB: FLEXIBILITEIT VAN DE ACTIVITEIT 

In tegenstelling tot de taxisector hebben de VVB volgens onze interviews 
met de sector niet te kampen met een gebrek aan chauffeurs. Bij Uber 
bijvoorbeeld blijkt er een indrukwekkende wachtlijst te zijn om Uber-
chauffeur te worden. Terwijl er bij de taxi's een reëel tekort is aan chauffeurs, 
lijkt dit probleem zich dus niet te stellen bij de onlineplatforms. De inactiviteit 
in de taxisector wordt dus veroorzaakt door een reëel gebrek aan 
taxichauffeurs. 

Het aantal gewerkte uren van een VVB-chauffeur hangt vooral af van wat het 
werk voor hem of haar betekent. Als het gaat om een bijverdienste (zoals het 
geval is voor 32% van de Uber-chauffeurs – IPSOS 2019), zijn de gewerkte 
uren minder dan wanneer deze job de enige bron van inkomsten is. Het is 
met name deze flexibiliteit van het zelfstandigenstatuut dat chauffeurs naar 
Uber trekt. 
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  1.2 Tarifering  
1.2 Tarifering 
1.2.1 Taxi's 

 

 

Tarifering 
De prijs van een rit wordt bepaald door verschillende parameters. Taxitarieven zijn sterk gereguleerd, dit om de klant tegen misbruik te beschermen. In het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bestaan er sinds meerdere jaren twee tarieven. Een prijs per km (Tarief I) voor ritten binnen de 19 gemeenten en een 
hogere prijs per km voor ritten buiten de gewestelijke grenzen. Voor alle typen taxibedrijven en chauffeurs (werknemers/zelfstandigen) gelden dezelfde 
tariferingsregels. Deze tarifering wordt bepaald bij besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 
 
 
 
 

TARIFERING 
 

Prijs van een rit                   Instapgeld + Aantal km in Tarief I + Aantal km in Tarief II 
+ Wachtvergoeding + Forfaitaire nachttoeslag 

 
 
 
 

 
Instapgeld Tarief Brussel I Tarief Brussel II Wacht-

vergoeding 
per uur 

Van 6.00 tot 22.00 uur € 2,40 € 1,80/km € 2,70/km € 30/uur 

Van 22.00 tot 6.00 uur € 4,40 € 1,80/km € 2,70/km € 30/uur 
 
 
 
 

Bronnen: 26 AUGUSTUS 2010, 18 APRIL 2013 - Besluit van de Regering van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest; REBEL-studie uit 2013; Taxis Verts; Taxis Bleus; Sociaal Fonds Taxi's 
& VVB 
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  1.2 Tarifering  
1.2 Tarifering 
1.2.1 Taxi's 

 

 

 

Evolutie van de prijsstijging in verhouding tot de evolutie van de consumentenprijsindex 
Tussen 2013 en 2019 zijn de tarieven gestegen. Volgens het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 26 augustus 2010, ging 
het Brussel I-tarief van € 1,60 naar € 1,80. Als we de evolutie van de prijs voor een rit vergelijken met de evolutie van de consumentenprijsindex, zien we dat 
de tarieven in de taxisector stegen met 5,045% (gemiddelde prijs 2013 vs. 2019). De consumentenprijsindex steeg met 8,76% (Index 2013: 100 vs. Index 
2019: 108,76). De prijsstijging per km in Brussel hield dus geen gelijke tred met de inflatie. 

. 

 GEMIDDELDE PRIJS VAN EEN RIT VAN 4 KM     CONSUMENTENPRIJSINDEX 
 
 
 
 

 
 
 

Bronnen: 26 AUGUSTUS 2010, 18 APRIL 2013 - Besluit van de Regering van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest; REBEL-studie uit 2013; Taxis Verts; Taxis Bleus; STATBEL België in 
cijfers; Sociaal fonds taxi's & VVB 
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Evolutie van de 
gemiddelde prijs Tarief Brussel I 2013 Tarief Brussel I 2019 

Instapgeld € 2,40 € 2,40 

4 km € 6,64 € 7,20 

3 minuten wachttijd € 1,50 € 1,50 

Gemiddelde prijs € 10,54 € 11,10 

Stijging 5,3% 

 

Jaar 2013 2019 

Consumentenprijsindex 100 108,76 

Stijging 8,76% 
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1.2 Tarifering 
1.2.2 Verhuur van voertuigen met chauffeur 

Tarifering 

De prijs van een VVB-rit is gebaseerd op een andere regelgeving dan voor een taxi. Volgens het besluit van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest van 20 maart 2008, zijn de minimumtarieven voor VVB-diensten namelijk als volgt: 

 € 90 excl. btw voor een opdracht van minstens drie uur; 
 € 30 excl. btw per extra uur. 

 
Deze tarifering laat veel ruimte voor interpretatie van de prijs die klanten wordt aangerekend. Daardoor gebruiken sommige marktspelers dit systeem om in 
het VVB-segment met een nieuw tariferingssysteem te opereren. Om dit te illustreren nemen we een paar voorbeelden van ritten met VVB. 

Voor elk van deze VVB-diensten bestaat de mogelijkheid om een 
bepaald type voertuig te kiezen: Business car, Van ... 

De vergelijking toont dat de prijzen van Uber/Heetch veel lager 
liggen dan de prijzen van traditionele limousinebedrijven zoals 
Blacklane of Talixo. Uber en Heetch hanteren prijzen die dichter bij 
de taxitarieven liggen. 

Er is dus een duidelijk onderscheid binnen de VVB-markt. De 
onlineplatforms hanteren niet dezelfde tarieven als traditionele 
VVB-bedrijven zoals Talixo of Blacklane. 

We stellen dus vast dat VVB-chauffeurs die voor onlineplatforms 
werken, diensten aanbieden die vergelijkbaar zijn met die van 
taxi's, terwijl ze wel onderworpen zijn aan de regelgeving voor 
limousines. 

 
Ritten Traditionele VVB 

(Blacklane, Talixo) 
Onlineplatforms Uber, 

Heetch 

Rit 1: categorie van voertuig: LUXE 
Paul Hymanslaan - Zaventem € 86 € 22-27 

 
Rit 2: categorie van voertuig: MINIBUS 
Boondaalse Steenweg - Brouckèreplein 

 
€ 72 

 
€ 19-27 

 
Rit 3: categorie van voertuig: MINIBUS 
Kerselarenlaan - Wedrennenlaan 

 
€ 84 

 
€ 20-27 

 
Rit 4: categorie van voertuig: LUXE 
Kerselarenlaan - Wedrennenlaan 

 
€ 70 

 
€ 10-14 

Rit 5: categorie van voertuig: MINIBUS 
Vlaamse Steenweg - Dupréstraat 

 
€ 72 

 
€ 10-14 
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1.2 Tarifering 
1.2.3 Verschil tussen de tariferingssystemen 

Reglementering TAXI'S vs. VVB 
Zoals hierboven vermeld, verschilt de regelgeving op het gebied van tarifering tussen taxi- en VVB-diensten. Daardoor hebben sommige spelers een nieuw 
bedrijfsmodel kunnen creëren. 
 
Prijsvergelijking 

• Taxi’s vs. VVB-Luxe (Blacklane/Talixo) 

Op basis van onderstaande steekproef is het duidelijk dat de taxitarieven aanzienlijk lager zijn dan die van de traditionele spelers in de VVB-sector die 
premium- en nichediensten aanbieden. Daarnaast illustreert onderstaande grafiek het verschil tussen een taxisector gekenmerkt door vaste prijzen en de 
traditionele VVB-sector waar de prijzen dynamisch variëren naargelang het tijdstip en het traject. 

 
• Taxi’s vs. VVB-Uber/Heetch 

We kunnen op dezelfde wijze de tarieven vergelijken van taxi’s en de VVB de gebruik maken van intermediaire platformen zoals Uber en Heetch.  Zoals 
reeds gesteld, is het tariefsysteem van taxi’s gebaseerd op vaste tarieven.  VVB die gebruik maken van intermediaire platformen zoals Uber en Heetch 
passen een dynamische tariefsysteem toe waarbij de prijzen evolueren i.f.v. vraag en aanbod naargelang een specifiek tijdstip of de geografische zone 
waarin het vertrek of de bestemming is gelegen.  De algoritmen van deze platformen zijn niet openbaar te consulteren en behoren tot het bedrijfsgeheim 
van deze platformen. Hierdoor is het niet mogelijk een representatieve steekproef uit te voeren naar de werkelijke toegepaste tarieven via deze platformen 
om een tariefvergelijking te maken tussen taxi en VVB die gebruik maken van intermediaire platformen zoals Uber en Heetch. We merken dat grote 
verschillen mogelijk zijn tussen beide tariefsystemen voor eenzelfde traject.   Afhankelijk van de bovengenoemde variabelen bieden VVB’s via de 
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intermediaire platformen van Uber en Heetch voor sommige trajecten prijzen aan die aanzienlijk scherper zijn dan taxi’s.  Voor andere trajecten zijn VVB’s 
aanzienlijk duurder en minder aantrekkelijk dan taxi's. Daarnaast bieden deze intermediaire platformen ook promoties en kortingen aan die de prijs voor 
een reis aanzienlijk kunnen verlagen.  

 
Besluit over de tarifering 

 

De onlineplatforms hebben dankzij hun mobiele applicaties een nieuw bedrijfsmodel gecreëerd. Ze zijn actief in het VVB-segment, waar de regelgeving 
flexibeler is. 

Het bedrijfsmodel van de platformen heeft dankzij hun manier van werken een aanzienlijke groei doorgemaakt. De platformen die onderworpen zijn aan de 
VVB-regelgeving baseren hun tarieven immers op de verkeersdichtheid en de tijd die nodig is om van punt A naar punt B te komen, en niet alleen op het 
aantal afgelegde kilometers. Bovendien verandert de prijs per kilometer automatisch in functie van het aantal beschikbare chauffeurs en het aantal 
aanvragen. Op deze manier stimuleren onlineplatforms de chauffeurs om de weg op te gaan en beschikbaar te zijn. Dit model vormt de basis voor het 
succes van deze platformen. 

De onlineplatforms en hun chauffeurs bieden diensten aan die vergelijkbaar zijn met die van taxi's, maar de prijsvergelijking toont duidelijk aan dat het 
verschil in prijsregulering een directe invloed heeft op de aantrekkingskracht van beide spelers. Bovendien blijkt uit deze studie dat de VVB-sector niet 
uniform is, maar diverse deelsegmenten bevat. 
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  1.3 Rentabiliteit  
1.3 Rentabiliteit 
1.3.1 Berekening van de rentabiliteit van de taxisector op basis van de jaarrekening 

 

 

 

In het volgende hoofdstuk hebben we de rentabiliteit van de globale taxisector onderzocht aan de hand van twee methoden. 
Eerste methode 

Om dit te doen, hebben we eerst de volgende methode gebruikt. De eerste methode is gebaseerd op een analyse van de jaarrekening die beschikbaar is bij 
de Nationale Bank van België in de Balanscentrale. De jaarrekening geeft de financiële situatie van een bedrijf weer en door de analyse van verschillende 
instrumenten is het mogelijk om de financiële gezondheid van het bedrijf te bepalen. Daarom hebben we voor de taxisector besloten om met deze methode 
te beginnen. Aangezien de meeste operatoren en telefooncentrales verplicht zijn om hun jaarrekeningen bij de NBB bekend te maken, was dit onze eerste 
aanpak. 

Om resultaten te verkrijgen die de realiteit van de sector weerspiegelen, is het belangrijk om zoveel mogelijk jaarrekeningen te gebruiken om een coherente 
en representatieve steekproef van de markt te hebben. In de REBEL-studie uit 2013 botste deze methode op bepaalde beperkingen. De belangrijkste was 
het ontbreken van beschikbare jaarrekeningen in de sector en bij de NBB. In 2019 is dit probleem opnieuw aan de orde, waardoor een adequate analyse 
voor taxi-uitbaters en -chauffeurs niet mogelijk is op basis van deze methode. We hebben daarom besloten om de eerste methode te gebruiken voor de 
telefooncentrales, omdat we toegang hadden tot al hun jaarrekeningen. Verderop in dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van de telefooncentrales in 
detail. Voor de taxi-uitbaters en -chauffeurs gebruikten we de tweede methode. 

Voor de telefooncentrales hebben we besloten om de jaarrekeningen te groeperen aan de hand van de volgende onderverdeling. Aan de kant de 
telefooncentrales die een zuiver intermediaire rol spelen. Dat wil zeggen dat deze centrales geen voertuigen of chauffeurs hebben. Zij hebben maandelijks 
taxi-uitbaters of -chauffeurs die bij hun dienst zijn aangesloten. Deze centrales spelen dus een intermediaire rol. Aan de andere kant hebben we de 
telefooncentrales gegroepeerd die als tussenpersoon fungeren, maar ook een eigen vloot van taxi's hebben en dus als tussenpersoon én als uitbater werken. 

We hebben de jaarrekeningen geanalyseerd aan de hand van de financiële ratio's, die het mogelijk maken om de financiële situatie en de rentabiliteit te 
bepalen. We analyseerden de liquiditeitsratio's, de rentabiliteitsratio's en de resultatenrekeningen. Hieronder geven we aan welke ratio's we hebben gebruikt 
met de exacte formules en de verkregen resultaten. 

 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: Nationale Bank van België - Balanscentrale: 
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1.3.1 Berekening van de rentabiliteit van de taxisector op basis van de jaarrekening 

 

 

Liquiditeitsratio's 
Deze ratio's worden gebruikt om te bepalen of een onderneming in staat is haar kortetermijnverplichtingen na te komen. Hiervoor vergelijken deze ratio's 
de vlottende activa met de passiva van de onderneming. Er zijn verschillende liquiditeitsratio's, en we hebben er drie bestudeerd: 

 
 

   

HUIDIGE RATIO = ALGEMENE 
LIQUIDITEITSRATIO 

 
Deze ratio is idealiter groter dan of gelijk 
aan 1. Wanneer deze ratio 1 of hoger is, 
betekent dit dat de onderneming over 
voldoende middelen beschikt om aan 
haar kortetermijnverplichtingen te 
voldoen. Deze verhouding wordt 
beïnvloed door de stocks, de vorderingen 
en de kortlopende schulden. Het is 
daarom belangrijk om rekening te 
houden met de negatieve effecten van 
het integreren van alle componenten van 
deze ratio. Daarom is de tweede ratio 
ontwikkeld. 

QUICK RATIO = BEPERKTE 
LIQUIDITEITSRATIO 

 
Deze ratio is idealiter groter dan 
¾. Deze ratio elimineert de invloed van 
de stocks die mee opgenomen waren in 
de vorige ratio. Aangezien stocks niet erg 
liquide zijn, geeft deze ratio een meer 
representatief beeld van de liquiditeit van 
een bedrijf. 

ONMIDDELLIJKE LIQUIDITEITSRATIO 
 
 

Deze ratio zou idealiter tussen 0,10 en 
0,25 moeten liggen. Deze ratio vergelijkt 
rechtstreeks het vermogen van het bedrijf 
om zijn schulden met contanten af te 
lossen. Deze ratio houdt geen rekening 
met de mogelijkheid van een bedrijf om 
looptijden te spreiden. 

 

   
 
 
 
 

Bronnen: REBEL-studie uit 2013; Interpretatie van de jaarrekeningen, Syllabus 'financiële 
analyse' M.J. Paquet; ‘Interpréter les comptes annuels: Analyse par la méthode des ratios’ C. 
VAN WYMEERSCH, B. DE KLERCK 
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Rentabiliteitsratio 
 

Wat de rentabiliteitsratio's betreft, hebben we dezelfde methode gevolgd als de REBEL-studie uit 2013 en hebben we de ROE geanalyseerd. ROE staat voor 
Return on Equity en bepaalt het rendement op het geïnvesteerde vermogen. Dat wil zeggen, de efficiëntie van een bedrijf in het gebruik van het geïnvesteerde 
kapitaal. De berekening van de ROE geeft een indicatie van het financiële rendement op het eigen vermogen dat de aandeelhouders ter beschikking stellen. 
Deze verhouding wordt berekend door de verhouding tussen het nettoresultaat en het oorspronkelijk geïnvesteerde eigen vermogen te bepalen. 

 

 
Resultatenrekening 

 

De resultatenrekening geeft ons een volledig beeld van de financiële situatie. De resultatenrekening wordt ook winst- en verliesrekening genoemd, omdat ze 
een overzicht geeft van de gemaakte kosten en de gegenereerde inkomsten van een onderneming in een bepaalde periode. De resultatenrekening geeft dus 
de inkomende en uitgaande stromen van een onderneming weer en geeft informatie over de prestaties tijdens het boekjaar. We keken naar: 

 EBITDA-marge 

Deze ratio is nooit hoger dan 1. Dit cijfer geeft het aandeel van de EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation) in de totale omzet 
van een bedrijf weer. De EBITDA-marge geeft zo een indicatie van de rentabiliteit van de bedrijfsactiviteiten. 

 

 

Bronnen: REBEL-studie uit 2013; Interpretatie van de jaarrekeningen, Syllabus 'financiële 
analyse' M.J. Paquet; ‘Interpréter les comptes annuels: Analyse par la méthode des ratios’ C. 
VAN WYMEERSCH, B. DE KLERCK 
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Telefooncentrales 
Alle hierboven beschreven financiële indices konden worden berekend op basis van de jaarrekeningen van de zeven telefooncentrales. Zoals gezegd 
hebben we een onderscheid gemaakt tussen de verschillende types van telefooncentrales. Zo heb je enerzijds Taxis Verts en Taxis Bleus en anderzijds 
Autolux, Victor Cab, Taxis Ucclois 2000, Unitax Brabant en Taxi Capital. In de onderstaande tabel geven we de resultaten die werden verkregen voor 
de verschillende financiële indices. 

 
Jaar 2018 

 
Algemene liquiditeitsratio 

 
Beperkte liquiditeitsratio Onmiddellijke 

liquiditeitsratio 
 

ROE 
 

EBITDA-marge 

Telefooncentrales 
(tussenpersoon) 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

Taxis Verts 0,89 0,84 0,9 0,84 0,06 0,12 30% 26% 13% 10% 

Taxis Bleus 2,36 2,84 2,36 2,84 1,16 1,61 9% 2% 4% 2% 

Telefooncentrales 
(tussenpersoon + uitbater) 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

 
2017 

 
2018 

Autolux 5,29 1,64 5,29 1,64 5,11 1,32 4% -6% 0% 0% 

Victor Cab 10,09 0,65 10,09 0,63 9,50 0,12 32% -143% N.v.t. N.v.t
. 

Taxis Ucclois 2000 1,42 1,61 1,42 1,61 0,27 0,05 20% -13% N.v.t. N.v.t
. 

Unitax Brabant 1,28 1,35 1,33 1,35 0,47 0,57 1% 2% N.v.t. N.v.t
. 

Taxi Capital 0,62 N.v.t. 0,62 N.v.t. 0,05 N.v.t. -33% N.v.t. N.v.t. N.v.t
. 

 

In het algemeen hebben telefooncentrales een algemene liquiditeitsratio hoger dan 
1 en beschikken ze dus over voldoende middelen om aan hun 
kortetermijnverplichtingen te voldoen. Dat is een teken van goede financiële 
gezondheid. Taxis Verts heeft een ratio van iets minder dan 1, maar blijft nog 
steeds binnen de marge. Ook wat de beperkte liquiditeitsratio betreft geven de 
centrales blijk van financiële gezondheid. En ook de onmiddellijke liquiditeitsratio 
van de centrales wijst op een goede financiële situatie. Maar ook hier heeft Taxis 
Verts een lagere ratio dan de andere centrales. 

Met betrekking tot de liquiditeitsratio's kunnen we besluiten dat de 
telefooncentrales in het algemeen ratio's hebben die wijzen op financiële 
gezondheid en dus op rentabiliteit. Wat de ROE betreft is Taxis Verts de meest 
winstgevende telefooncentrale, met een ROE die tussen 2017 en 2018 afneemt, 
maar toch ver boven het gemiddelde blijft. Alle centrales laten tussen 2017 en 2018 
een daling van de ROE optekenen, met uitzondering van Unitax Brabant. Over het 
algemeen zijn de telefooncentrales winstgevend op de taximarkt. 
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Definitieve 
 

 

 

Tweede methode 
Tot nu toe hebben we de rentabiliteit geanalyseerd op basis van de jaarrekening. Deze eerste benadering was een goede methode om de rentabiliteit van 
de telefooncentrales te bepalen. Voor de taxi-uitbaters konden we deze methode echter niet gebruiken vanwege het ontbreken van beschikbare 
jaarrekeningen. Daarom besloten we om een tweede methode te gebruiken op basis van de micro-analyse die werd uitgevoerd in de REBEL-studie uit 2013. 
We wilden de evolutie van de rentabiliteit van deze spelers tussen 2013 en 2019 analyseren. Om inkomsten en kosten te berekenen, is het belangrijk om 
parameters vast te stellen die de realiteit van de markt weergeven. Hieronder geven we de parameters voor de berekening van de rentabiliteit weer. Na 
interviews met de sector konden we bepaalde parameters van het voor de REBEL-studie uit 2013 ontwikkelde model aanpassen. Het volgende hoofdstuk 
is gebaseerd op de berekening van de rentabiliteit van een gemiddelde chauffeur en een gemiddelde uitbater. De onderstaande waarden zijn gemiddelde 
waarden en vertegenwoordigen werkhypothesen die door verschillende spelers in de sector werden gevalideerd. 

Sommige parameters werden bepaald door het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. Deze parameters zijn gekoppeld aan de 
tarifering in de taxisector (instapgeld, tarief Brussel I, tarief 
Brussel II, wachtvergoeding, forfaitaire nachttoeslag). 

 
Sommige parameters hangen af van een schatting. Hiervoor 
hebben we meermaals met de sector samengezeten. Na overleg 
met diverse vertegenwoordigers hebben we de verschillende 
parameters kunnen vaststellen: 
 Gemiddeld rijdt een taxichauffeur met een dienst van 11 uur 

zo'n 120 km. 
 Van deze 120 km is de bezettingsgraad, d.w.z. het aantal 

kilometers dat met klanten wordt afgelegd, 55%. Dat is 66 km. 
 Bijna alle ritten vinden plaats binnen de 19 gemeenten. 

Daarom wordt voor een rit geschat dat 90% van de km aan 
tarief I worden gereden en 10% aan tarief II. 

 Vanwege de grote verkeerscongestie in Brussel bedraagt het 
compensatiepercentage 40%. 

 
 

Bronnen: REBEL-studie uit 2013; De Tijd; Front Commun (Voorstel voor een advies); RTBF; Taxis 
Verts; Taxis Bleus; MBT Adaptation 
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Parameters Cijfer 2013 Cijfer 2019 Eenheid 

Aantal dagelijks afgelegde kilometers 160 120 Km/dag 

Bezettingsgraad van de taxi's 50% 55% % 

Gemiddeld aantal ritten per dag 12 12 Ritten/dag 

Gemiddelde snelheid 25 25 Km/u 

Instapgeld 2,40 2,40 € 

Tarief Brussel I 1,80 1,80 €/km 

% van de km per rit aan tarief Brussel I 90% 90% % 

Tarief Brussel I 2,70 2,70 €/km 

% van de km per rit aan tarief Brussel I 10% 10% % 

Wachtvergoeding 30 30 €/uur 

% van de wachtvergoeding 10% 40% % 

btw 6% 6% % 

Coëfficiënt (protocol van 18 oktober 2007) 91,23% 86,59% % 

Forfaitaire nachttoeslag 2 2 € 
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Definitieve 
 

 

 

Hieronder geven we de gemiddelde prijs per rit volgens de eerder bepaalde parameters weer. We zijn uitgegaan van de veronderstelling dat het gemiddelde 
aantal afgelegde kilometers per rit in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 5 km bedraagt. Aan de hand van dit gemiddelde en de gedefinieerde parameters 
is het mogelijk om een gemiddelde prijs vast te stellen voor een rit van 5 km in Brussel. Om de omzet per rit te verkrijgen, gaan we uit van het tariferingsmodel 
in het vorige hoofdstuk. 

 
 

Een belangrijk verschil ten opzichte van 2013 is de tijd die nodig is 
voor een rit in 2019. En dus ook de kosten van de wachtvergoeding. 

 
In 2013 bedroeg de wachttijd 10% van de rittijd. Vandaag de dag 
krijgt de vervoersector in zijn geheel te maken met een steeds 
toenemend dagelijks autoverkeer, met veel fileproblemen als gevolg. 
Deze verkeersdrukte heeft een impact op de taxisector, want waar 
een rit van 5 km in 2013 ongeveer 12 minuten duurde, zijn dit 
vandaag 18 tot 20 minuten. Dit betekent dat een taxichauffeur er 
langer over doet om zijn ritten af te werken. De chauffeur moet ofwel 
meer uren werken voor hetzelfde aantal ritten, ofwel minder ritten 
maken. De toenemende congestie in Brussel is dus een reëel 
probleem voor de taxisector. Volgens een analyse van gps-
leverancier TomTom voor het Brusselse Gewest vertegenwoordigt 
de congestie een gemiddelde dagelijkse stijging van 44 minuten voor 
de auto's die in Brussel circuleren in vergelijking met een 
theoretische situatie van vlotte doorstroming. 

 
 
 

Bronnen: REBEL-studie uit 2013; Taxis Verts; Taxis Bleus; GTL-Taxi; Gewestelijke 
Overheidsdienst 
Brussel - Brussel Mobiliteit - Directie Personen Vervoer; GoodMove; Le Soir 
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Omzet per rit Waarde 

Totale prijs van een rit van 5 km in Brussel overdag € 15,45 

Instapgeld per rit € 2,40 

Tarief Brussel I € 1,80/km 

90% van de km aan tarief I € 8,10 

Tarief Brussel II € 2,70/km 

10% van de km gereden aan tarief II 1,35€ 

Wachtvergoeding €/uur € 30/uur 

40% van de rittijd - wachttijd 7,2 min 

Kosten van de 40% wachttijd € 3,60 

Totale prijs voor een rit van 5 km in Brussel 's nachts € 17,45 

Nachttoeslag € 
2 

Totale prijs van een rit van 5 km in Brussel overdag € 15 45 
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Na berekening van de omzet per rit is het mogelijk om de maandelijkse omzet per chauffeur te bepalen. We gaan uit van een chauffeur die 5 dagen per 
week, 20 dagen per maand en 11 maanden per jaar werkt. Aangezien er op de taximarkt een tekort is aan chauffeurs, blijkt uit de analyse dat de prijs van 
een gemiddelde rit overdag de omzet van de chauffeur het beste weergeeft. Gemiddeld genomen worden de meeste ritten immers overdag uitgevoerd. 

Om de dagomzet te berekenen, d.w.z. de inkomsten die de ritten 
tijdens een dag genereren, moeten we de gemiddelde prijs van 
één rit (€ 15,45) vermenigvuldigen met het totale aantal ritten (12). 
Dit geeft een dagomzet van € 185,40. In 2013 bedroeg de 
dagomzet voor een chauffeur € 179,50. Deze stijging tussen 2013 
en 2019 is te danken aan de congestie in Brussel. 

De vertegenwoordigers van de conventionele taxi's geven allemaal aan dat de congestie een groot probleem is voor taxichauffeurs. De files zorgen voor veel 
tijdverlies. Hoewel de economische modellen van de platforms aantrekkelijker zijn voor de gebruikers, zijn de taxitarieven niet erg transparant voor de klanten. 
De langere tijd per rit leidt immers tot een hogere prijs, waar de klant niet altijd begrip voor heeft, en dit heeft een negatief effect op het imago van de taxisector. 

Taxichauffeurs worden betaald op basis van een percentage 
(36%) van de bruto-omzet, vermenigvuldigd met de ARAB-
vergoeding van 0,8659. Zo komt de maandelijkse omzet in 2019 
op € 1.086,50. 

 
In 2013 wees de REBEL-studie uit dat een dagomzet van € 179,50 
niet rendabel is voor een chauffeur. In 2019 blijft de conclusie 
hetzelfde. De huidige situatie is niet rendabel voor de chauffeur, 
ze is zelfs nog verslechterd. Het maandsalaris exclusief 
vergoeding om het minimumloon te bereiken (€ 1.654 bruto per 
maand) is gestegen van € 1.117 in 2013 naar € 1.086,5 in 2019. 

Bronnen: Sociaal Fonds Taxi's en VVB; GTL-Taxi; REBEL-studie 2013; Taxis Verts; Taxis 
Bleus 
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Bruto-omzet per dag Cijfer 2013 Cijfer 2019 

Gemiddelde dagomzet € 179,50 € 185,40 

btw 6%: € 10,77 € 11,10 

Coëfficiënt 0,9123 (ARAB-vergoeding)  0,9123 0,8659 

Bruto-omzet per dag € 154,50 € 150,90 
 

Bruto-omzet per maand Cijfer 2013 Cijfer 2019 

Bruto-opbrengst per maand € 3.103 € 3.018 

36% van de bruto-omzet van de chauffeur € 1.117 € 1.086,50 

64% van de bruto-omzet van de uitbater € 1.986 € 1.931,50 

Maandelijkse omzet per voertuig (2 chauffeurs) € 6.206 € 6.036 
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Kosten 

Bij de berekening van de omzet hebben we ook gekeken naar de kosten die een gemiddelde uitbater maakt. Door beiden te analyseren konden we de 
rentabiliteit van de gemiddelde uitbater bepalen. We zijn uitgegaan van twee loontrekkende chauffeurs per taxi. Hieronder lichten we deze analyse in detail 
toe. Deze hypotheses zijn gebaseerd op de REBEL studie en werkvergaderingen met Brussel Mobiliteit met als doel een vergelijking mogelijk te maken 
tussen 2013 en 2019.  

 
 

De kosten konden deels worden bepaald aan de hand van 
de jaarrekening. De belangrijkste bron van informatie waren 
echter de interviews met de sector. Een aantal uitbaters en 
chauffeurs gaven ons details over hun kostenstructuur, 
waardoor we de tabel hiernaast konden opstellen. 

 
We stellen vast dat de belangrijkste kosten voor een taxi-
uitbater de volgende zijn: 
 Loonkosten 
 Brandstof 

 
Daardoor bleef de kostenstructuur tussen 2013 en 2019 
ongeveer dezelfde. De kosten voor de uitbaters zijn dus 
aanzienlijk hoog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: REBEL-studie uit 2013, Taxis Verts, Taxis Bleus, MBT Adaptation, Front 
Commun (Voorstel voor een advies) 
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Gewest 
Definitieve versie 

Kostenstructuur Cijfer 2013 Cijfer 2019 

Vaste kosten per voertuig € 17.300 € 17.840 

Jaarabonnement telefooncentrale per auto € 5.700 € 5.940 

Afschrijving auto € 6.000 € 6.000 

Verzekeringen € 3.200 € 3.400 

Andere kosten € 2.400 € 2.500 

Variabele autokosten € 15.400 € 14.505 

Brandstof € 8.800 € 7.905 

Onderhoud € 5.600 € 5.100 

Andere kosten € 1.000 € 1.500 

Loonkosten per chauffeur € 48.900 € 49.000 

Andere kosten € 4.800 € 3.500 

Totale jaarlijkse kosten per auto 2019 € 86.400 € 84.845 
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Rentabiliteit = Omzet - Kosten 
Bij deze tweede methode wordt de rentabiliteit berekend aan de hand van de formule: Jaaromzet - Jaarlijkse kosten. 

 
De jaaromzet werd berekend door de maandomzet per 
voertuig te vermenigvuldigen met 12. Dit geeft ons voor een 
gemiddelde uitbater een jaaromzet per voertuig met 2 
chauffeurs van € 72.435. Deze omzet is niet voldoende om 
de gemaakte kosten te dekken. De uitbater werkt dus met 
verlies. 

 
Om een break-even te bereiken zou de taxichauffeur een dagomzet van meer dan 218 euro moeten genereren. Dan zou de door de twee chauffeurs 
gegenereerde omzet volstaan om de kosten van de uitbater voor het voertuig te dekken. Om deze rentabiliteitsdrempel te overschrijden en winst te maken, 
zou de dagelijkse omzet per chauffeur 250 euro moeten bedragen. 

 
Zwartwerk 

Volgens de berekeningsmethode van het bruto binnenlands 
product van de Nationale Bank van België wordt het 
zwartwerk in de vervoersector op 5% geschat. Met dit 
zwartwerk erbij neemt het verlies voor een uitbater af, maar 
toch blijft hij ook dan nog verlies draaien. 
Op basis van de momenteel beschikbare gegevens kunnen 
we besluiten dat de situatie van de uitbaters niet rendabel is. 
En dit zelfs als we het percentage zwartwerk meerekenen. 
Om winstgevend te worden, zou de chauffeur een dagomzet 
van meer dan 218 euro moeten genereren, wat op dit 
moment nog lang niet het geval is. Vanaf een dagomzet van 
€ 250 kan de uitbater winst maken. 

Winst/verlies per voertuig voor een gemiddelde 
uitbater 

Cijfer 2013 Cijfer 2019 

Jaaromzet per voertuig € 74.472 € 72.435 

Jaarlijkse kosten per voertuig € 86.400 € 84.845 

Verlie
 

 € 11 928  € 12 410 

 

   

Meerekenen van zwartwerk Cijfer 2013 Cijfer 2019 

Maandelijkse bruto-omzet per voertuig (2 chauffeurs) € 6.206 € 6.036 

Zwartwerk geschat op 5% € 310,30 € 301,80 

Totale bruto-maandomzet per voertuig € 6.516 € 6.337,80 

Maandelijkse kosten per voertuig € 7.200 € 7.070,40 

Maandelijks verlies voor de uitbater 
 

Jaarlijks verlies voor de uitbater 

- € 684 
 

- € 8.208 

- € 732,60 
 

- € 8.791,20 
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Uitbreiding van het theoretische rentabiliteitsmodel 
We hebben een theoretisch model ontwikkeld dat uitgaat van een gemiddelde uitbater met één voertuig en twee chauffeurs. Deze hypothese is ontwikkeld 
op basis van de vaststelling dat een voertuig in 80% van de gevallen op 24 uur twee diensten rijdt en dus twee chauffeurs nodig heeft. Natuurlijk zijn er ook 
uitbaters die één chauffeur of drie chauffeurs per voertuig hebben. Ze zijn met minder, maar moeten toch worden vermeld. Om ons theoretische model 
gebaseerd op één voertuig en twee chauffeurs te verrijken, hebben we besloten om twee aanvullende simulaties toe te voegen. De hieronder uiteengezette 
gevallen zijn gebaseerd op een wiskundige toepassing van het bovenvermelde theoretische model. Verliezen we niet uit het oog dat het ontwikkelde model 
is gebaseerd op een voertuig met twee chauffeurs, dus het is cruciaal om de resultaten zorgvuldig te interpreteren. 

 

      
1 CHAUFFEUR 2 CHAUFFEURS 3 CHAUFFEURS 

 

   
 

Op basis van deze simulaties stellen we vast dat de rentabiliteit van een gemiddelde uitbater onder de bovenvermelde voorwaarden onhoudbaar is. In alle 
drie gevallen is er verlies. Deze resultaten lijken echter strijdig met een ander aspect van het onderzoek. In 2013 en 2019 vertoont het bedrijfsmodel een 
negatieve rentabiliteit voor de uitbater. Dat wil zeggen dat de sector financieel niet aantrekkelijk is en dat de spelers er niet in slagen om winst te maken. Als 
we echter kijken naar het aantal uitbaters in 2013 en 2019, zien we dat dit aantal niet is veranderd, wat aantoont dat de sector toch een zekere 
aantrekkingskracht heeft (ondanks een aantal faillissementen). De REBEL-studie uit 2013 formuleerde de volgende stelling: "Dat er geen enkel faillissement 
is uitgesproken, is wellicht te verklaren door het feit dat het bedrijf een zwart circuit onderhoudt om tegemoet te komen aan al degenen aan wie het bedrijf 
geld verschuldigd is." In deze studie komen we tot een gelijkaardige vaststelling. 

  

Winst/verlies per voertuig Cijfer 2019 

Jaaromzet per voertuig € 36.217 

Jaarlijkse kosten per voertuig € 60.345 

Verlie
 

- € 24.128 

 

Winst/verlies per voertuig Cijfer 2019 

Jaaromzet per voertuig € 72.435 

Jaarlijkse kosten per voertuig € 84.845 

Verlie
 

- € 12.410 

 

Winst/verlies per voertuig Cijfer 2019 

Jaaromzet per voertuig € 108.652 

Jaarlijkse kosten per voertuig € 109.345 

Verlie
 

- € 693 
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1.3.3 Conclusies over de rentabiliteit van de taximarkt 
Conclusies over de rentabiliteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(op basis van officiële gegevens) 
 

  

TELEFOONCENTRALES 
 

Telefooncentrales zijn de enige spelers op de 
markt met een behoorlijke rentabiliteit. 
Telefooncentrales die als tussenpersoon 
optreden, hebben een hogere rentabiliteit dan 
telefooncentrales die als tussenpersoon en 
uitbater optreden. 

TAXICHAUFFEURS 
 

Op basis van de gemaakte analyse kunnen we 
stellen dat de conclusies van de REBEL-studie 
uit 2013 vergelijkbaar zijn met de onze. Op 
basis van ons rentabiliteitsmodel is de 
taxisector geen rendabele markt voor taxi-
uitbaters. De chauffeurs genereren 
onvoldoende dagomzet om het wettelijke 
minimumloon te bereiken. De situatie is tussen 
2013 en 2019 verslechterd. In feite ging het 
maandloon dat met de ritten werd gegenereerd 
van € 1.117 in 2013 naar € 1.086,50 in 2019, 
wat neerkomt op een daling van 3%, 
gecompenseerd door de bijdrage van de 
uitbater om het minimumloon te bereiken. 

TAXI-UITBATERS 

Voor de taxi-uitbaters hebben we besloten om 
te kijken naar de jaarwinst van een 
gemiddelde chauffeur per voertuig. Er wordt 
uitgegaan van twee chauffeurs per voertuig. 
Op basis van onze analyse is de situatie niet 
rendabel voor de gemiddelde taxi-uitbater. 
Het is echter belangrijk op te merken dat 
ondanks het verlies dat het theoretische 
model aangeeft, het aantal uitbaters tussen 
2013 en 2019 stabiel is gebleven. Bovendien 
blijven er nieuwe spelers op de markt komen. 
Dat wijst er volgens op dat de taximarkt 
gebruikmaakt van een zwart circuit om 
rendabel te blijven. 

Winstgevend in de taximarkt Niet winstgevend in de taximarkt 



  1.3 Rentabiliteit  
1.3 Rentabiliteit 

 

 

1.3.4 Berekening van de rentabiliteit van de VVB-sector 
Rentabiliteit in de VVB-sector 

 

Het is moeilijker om precieze informatie te verkrijgen over de rentabiliteit van de VVB-sector. Sommige onlineplatforms hebben geen jaarrekeningen bij de 
Nationale Bank van België. 

Voor onlineplatforms is het, net zoals voor de taxisector, moeilijk om de rentabiliteit exact in te schatten. Toch is het marktleidende onlineplatform nog niet 
winstgevend. In november 2019 kondigde Uber Technologies voor het derde kwartaal hogere verliescijfers aan, ondanks de beursgang in mei 2019. Hoewel 
de omzet stijgt, genereert Uber nog geen winst.  Deze verliezen worden deels veroorzaakt door de marketingkosten om marktleider te blijven en nieuwe 
investeringen om marktaandeel te winnen. De moeilijkheid om de rentabiliteit in te schatten is ook te wijten aan de diversificatie van de activiteiten van het 
platform. Het is moeilijk om het aandeel van de inkomsten uit VVB-activiteiten te bepalen. 

Om concurrentieel te blijven verlagen de platforms hun prijzen drastisch om klanten aan te trekken. Deze prijzenslag treft niet alleen de taxichauffeurs, die 
niet op kunnen tegen deze concurrentie, maar ook de VVB-chauffeurs. Uit ons onderzoek blijkt dat de VVB-chauffeurs op specifieke uren werken om een 
hoger loon te verdienen. Ze hebben een meer dynamische en efficiënte manier van rijden ontwikkeld om maximale inkomsten te genereren. Het volgende 
geval illustreert deze nieuwe manier van werken in termen van uurroosters/inkomsten voor VVB-chauffeurs op onlineplatforms. Er moet ook worden 
opgemerkt dat het type voertuigen dat door VVB-chauffeurs wordt gebruikt, meer kosten genereert omdat ze groter of luxueuzer zijn. Een kleinere en 
zuinigere stadsauto zou de kosten voor de chauffeur verlagen en hun rentabiliteit verbeteren. 

  
Vb 1: John 35 jaar oud - Huisvader Vb 2: Alex 25 jaar oud - Jonge werknemer 

 

Uurrooster: Maandag tot vrijdag van 10 

tot 19 uur Maandelijks nettoloon: 

ongeveer € 700 

 
Bronnen: Krantenartikelen Le Soir, De Tijd, La Libre, Gesprek met Uber 

Uurrooster: Woensdag t/m maandag - 
Uurrooster nacht 

Maandelijks nettoloon: ongeveer € 2.000 
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Naast de kwestie van de tarieven is de aantrekkelijkheid van de taxisector ook afhankelijk van de perceptie van de klanten over de kwaliteit van de 
dienstverlening. In dit hoofdstuk presenteren we verschillende indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van de taxidiensten. 

Klachten 
 

We analyseerden eerst de evolutie van het aantal klachten per jaar. Hier zien we 
een globale stijging van 47%. Het aantal klachten steeg tussen 2013 en 2017 om 
daarna opnieuw te dalen. Voor het jaar 2013 waren er 206 klachten, in 2017 waren 
er 465 en in 2019 waren er 303. 

Op basis van deze cijfers zou men kunnen concluderen dat de sector een slechte 
reputatie heeft omwille van de slechte kwaliteit van de dienstverlening en dat dit 
jaar na jaar slechter wordt. Om deze stelling te kunnen weerleggen of bevestigen, 
besloten we andere factoren te analyseren die mogelijk invloed hebben op het 
jaarlijkse aantal klachten. 
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Sinds 2015 heeft het Brusselse Gewest verschillende initiatieven genomen om de burgers aan te moedigen hun ontevredenheid over het gebruik van een 
taxidienst te uiten. Zo zijn er bewustmakingscampagnes gevoerd en werden de klachtenprocedures vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt voor het 
publiek. Dit heeft er zeker voor gezorgd dat de burger sneller een klacht uit. Deze grafiek toont dus een toename van het aantal klachten, maar geeft ook aan 
dat de stappen die Brussel Mobiliteit heeft ondernomen succesvol zijn gebleken. Dit moet voortgezet en verder aangemoedigd worden. Door de dialoog met 
de klanten op gang te brengen, kan Brussel Mobiliteit als katalysator fungeren en bijdragen tot een betere klantervaring, wat een belangrijke pijler is voor de 
transformatie van de taxisector. 

Anderzijds is het zo dat het aantal ingediende klachten in verhouding tot het totale aantal ritten per jaar slechts 0,00606% vertegenwoordigt. Voor een totaal 
van 5 miljoen ritten tekent Brussel Mobiliteit slechts 303 klachten op. Hieruit kunnen we opmaken dat de kwaliteit van de taxidiensten die de klanten ervaren 
niet zo slecht is, aangezien de klachten niet eens goed zijn voor 1% van het totale aantal ritten per jaar. 

 
 
 

Bronnen: Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - Directie 
Personen Vervoer 
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Het was ook interessant om de evolutie van het soort gronden voor klachten te analyseren. De klachten worden elk jaar gegroepeerd per categorie (te 
hoog tarief, agressiviteit van de chauffeur, wachttijd, netheid van het voertuig enzovoort). 
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Als we deze evolutie van de klachtgronden analyseren, zien we dat 
er door de jaren heen een verandering optreedt. Jarenlang was een te hoog 
tarief de voornaamste reden voor de klachten die bij Brussel Mobiliteit werden 
ingediend. In 2012 was deze reden goed voor 29,5% van het aantal klachten. 
In 2019 vertegenwoordigde deze reden nog slechts 17% van het aantal 
klachten. Er is dus een dalende trend. 

Het aantal klachten over onveilig rijgedrag daarentegen nam in de loop der 
jaren toe. Deze reden vertegenwoordigde 7% in 2012 en steeg tot 32% in 
2017, om opnieuw te dalen tot 14% in 2019. 

De klachten op grond van onbeleefdheid/verbale agressie van de chauffeurs 
blijven stabiel en aan de hoge kant. Deze klachten waren in 2012 goed voor 
29% en in 2019 voor 33%. 

Dit toont aan dat als de sector zijn imago bij potentiële klanten wil verbeteren, 
de tarieven een belangrijk element zijn, maar zeker niet het enige. De sector 
zal ook een grote inspanning moeten leveren op het gebied van de houding 
en het rijgedrag van de chauffeurs. 

We kunnen dus de volgende besluiten trekken: 

 Het is belangrijk om te blijven inzetten op een feedbackcultuur met de hulp 
van Brussel Mobiliteit. 

 Het prijsaspect is niet het enige element dat de perceptie van de kwaliteit 
negatief kan beïnvloeden. Dit toont aan dat het rijgedrag van de chauffeurs 
een belangrijk element is. 

 Het is belangrijk te vermelden dat de klachten slechts een klein percentage 
van de ritten uitmaken, maar hoe dan ook tasten deze kwaliteitsproblemen 
de reputatie van de hele sector aan en is het dus belangrijk dat ze worden 
aangepakt. 

Bronnen: Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit - Directie 
personenvervoer 
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1.4.2 Verhuur van voertuigen met chauffeur 
 

Verhuur van voertuigen met chauffeur 
 

De onlineplatforms kennen veel bijval sedert ze op de markt zijn verschenen. Hun populariteit is wellicht te danken aan de tarieven, de eenvoudige manier 
van boeken en betalen en de beschikbaarheid van de dienst.  
Uit een peiling van het marktonderzoeksbureau IPSOS omtrent de marktleider onder de onlineplatforms blijkt dat de algemene klanttevredenheid over de 
dienstverlening van de Uber-chauffeurs hoog is. In dit onderzoek van 2016 beschouwde 88% van de gebruikers de Uber-app als de beste vervoersapplicatie. 
In 2019 bedroeg hun aantal 87%. Daarnaast werd Uber door 78% van de klanten aanbevolen aan anderen. In 2019 steeg dit cijfer tot 81%. Op basis van dit 
onderzoek, dat in 2016 en 2019 is uitgevoerd, wordt de kwaliteit van de dienstverlening die de Uber-klanten ervaren door de jaren heen als zeer goed 
bestempeld. 

 

Toch lijkt de klanttevredenheid over Uber de laatste jaren af te nemen. Aanvankelijk genoten de platforms een prestigieus imago en 
waren ze gericht op een specifiek segment van de bevolking. Vandaag de dag is de VVB-markt een massamarkt geworden waar je 
niet langer vooral luxewagens tegenkomt ... Deze massamarkt heeft de deuren geopend voor een groep nieuwe chauffeurs en andere 
auto's die niet altijd in de smaak vallen bij de klanten. 

In het begin waren veel VVB-voertuigen immers geneigd om hun klanten te verwennen met kleine attenties zoals: een flesje water, snoep, ter beschikking 
stellen van een oplader ... Vandaag de dag klagen sommige klanten dat ze deze service niet meer krijgen. De VVB-sector rechtvaardigt het terugschroeven 
van de 'kleine attenties' met het argument dat klanten in het begin meer betaalden voor Uber-ritten en het voor de chauffeur dan ook gemakkelijker was om 
een extra service te verlenen. Volgens de VVB-chauffeurs is het vandaag te ingewikkeld en te duur geworden om dezelfde service te verlenen als voorheen. 

 
De kwaliteit van de dienstverlening is niet meer 'premium' zoals in het begin en deze daling gaat hand in hand met een prijsdaling van de ritten. Daardoor is 
een nieuwe groep klanten aangeboord, wat bijdraagt aan de massificatie van de VVB-markt. De relatieve kwaliteitsdaling treft dan ook vooral de eerste 
klanten van Uber, want voor klanten die op zoek zijn naar een traditionele personenvervoersdienst is het verschil niet merkbaar. Bij deze nieuwe klanten is 
er juist wel grote tevredenheid over de kwaliteit van de VVB-dienstverlening. 

 
De onlineplatforms blijven dus populair bij het publiek dankzij hun op de mobiele app gebaseerde bedrijfsmodel. De  
voordelen en de populariteit van mobiele apps komen verderop in het onderzoek aan bod. 

 
 

Bronnen: IPSOS 2016; IPSOS 2019; Les Échos, Le Soir, De 
Tijd 
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1.4.3 Vergelijking tussen taxidiensten en VVB-diensten 
Mysteryshoppingonderzoek bij klanten 

We beschikken niet over dezelfde criteria om de kwaliteitsperceptie van VVB en taxi's te vergelijken. Toch heeft Brussel Mobiliteit een studie besteld 
die de klanttevredenheid over taxi- en VVB-diensten vergelijkt. Van bij hun opkomst scoorden de onlineplatforms sterk qua kwaliteitsperceptie van de geleverde 
diensten en met name op het vlak van de prijs-kwaliteitverhouding, te danken aan de besparingen die het bedrijfsmodel mogelijk maakt. Het publiek schonk zeer 
snel zijn vertrouwen aan deze nieuwe spelers op de markt. Veel gebruikers zijn gewonnen voor de transparantie en de kwaliteit van de dienstverlening van deze 
onlineplatforms. MCP QUALITY SERVICE voerde een mysteryshoppingonderzoek uit bij klanten in de taxisector (Taxis Verts en Taxis Bleus) en bij de 
onlineplatforms (Uber, Heetch, CarASAP). Uit deze peiling blijkt dat gebruikers over het algemeen inderdaad iets meer tevreden zijn over de dienstverlening van 
de onlineplatforms. Het onderzoek is gebaseerd op een reeks vragen die peilen naar de klanttevredenheid over de ontvangen dienst. Hieronder sommen we 
enkele tevredenheidscriteria op waarvoor de onlineplatforms telkens beter scoren. 
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Deze grafiek toont het percentage klanten die een score 
van 1 tot 10 gaven aan de taxi- en VVB-diensten. Over 
het algemeen waren de klanten meer tevreden over de 
hele rit voor ritten met chauffeurs uit het VVB-segment. 

Brusselse taxi's Onlineplatforms 
De dienstverlening van een chauffeur uit het VVB-
segment krijgt een hogere waardering. De klant toont 
zich meer tevreden over de prestaties van de chauffeurs 
van Uber, Heetch en CarASAP. 

Brusselse taxi's Onlineplatforms 
Vergelijkbare resultaten zijn te zien met betrekking tot 
de staat van het exterieur van de auto. Klanten 
beoordelen de netheid en het uitzicht van de VVB-
voertuigen als perfect.

Bronnen: Mysteryshoppingonderzoek in opdracht van de Brusselse gewestelijke overheidsdienst 
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Over het algemeen zijn de jobs van taxichauffeur en VVB-chauffeur vergelijkbaar. Allebei zijn ze immers actief op de markt voor bezoldigde personenvervoer. 
De taximarkt wordt echter geconfronteerd met een groot probleem, namelijk het tekort aan chauffeurs. Bij de VVB-diensten doet dit probleem zich niet voor. 
Volgens IPSOS (2019) geeft 95% van de Uber-chauffeurs na 1 jaar aan dat ze op deze manier verder willen werken. Om te begrijpen waar de verschillen 
liggen, analyseerden we de arbeidsomstandigheden op vier essentiële punten. Vooreerst de toegang tot het beroep en het statuut. We wilden achterhalen 
waarom de taximarkt met een tekort aan chauffeurs kampt, terwijl de VVB-markt dit probleem niet ondervindt. 

 
 
 
 

 
TOEGANG TOT HET BEROEP STATUUT 

Een van de grootste verschillen tussen de twee segmenten is wellicht de 
toegang tot het beroep. Om taxichauffeur te worden moet de chauffeur een 
opleidingstraject doorlopen. Via deze opleiding kan hij een 
bekwaamheidscertificaat behalen. Hiermee kan hij het beroep van 
taxichauffeur uitoefenen. Sinds juli 2019 neemt dit toelatingstraject ongeveer 
6 weken in beslag. Tijdens deze periode moet de kandidaat een reeks 
informatiesessies volgen en gedragstesten en gewestelijke examens 
afleggen. Voor VVB-chauffeurs zijn er momenteel geen soortgelijke regels. 
Om VVB-chauffeur te worden hoeft men immers alleen een voertuig te 
hebben dat voldoet aan de voorwaarden van een van de bovengenoemde 
categorieën en een aantal administratieve documenten voor te leggen. Er is 
geen toelatingstraject nodig om VVB-chauffeur te worden. 

Dit heeft een impact op de keuze van kandidaten voor het beroep van 
chauffeur. Omdat de job op zich niet bijzonder aantrekkelijk is, geeft de snelle 
toegang tot een baan als VVB-chauffeur vaak de doorslag voor de 
kandidaten. We merken op dat volgens de IPSOS-studie (2019) 19% van de 
Uber-chauffeurs werkloos was voordat zij voor Uber aan de slag gingen. 

Bronnen: GTL-Taxi, Interviews met Uber-chauffeurs, FeBeT, Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst - Brussel Mobiliteit - Directie 
Personen Vervoer, MBT Adaptation, Taxis Verts, Taxis Bleus, IPSOS 2019 

Een tweede verschil tussen de jobs van taxichauffeur en VVB-chauffeur is 
het statuut. De meerderheid van de VVB-chauffeurs is namelijk 
zelfstandige. Volgens de sector is dit zelfstandigenstatuut een van de 
redenen waarom velen zich kandidaat stellen voor een job als VVB-
chauffeur. Veel chauffeurs werken liever als zelfstandige. Dit statuut biedt 
VVB-chauffeurs immers veel flexibiliteit om te rijden wanneer zij dat willen, 
om hun job als chauffeur met een andere baan te combineren en om hun 
eigen baas te zijn. Bovendien hoeven ze geen vergunning te betalen. Ook 
in de taxisector zijn – officieel althans – veel zelfstandigen actief, maar in 
de praktijk hebben zij weinig flexibiliteit (met name door de verplichting om 
het voertuig 11 uur beschikbaar te stellen). 

Dit tweede element heeft ook een belangrijke invloed op de keuze van een 
kandidaat voor het beroep van chauffeur. Het leven als chauffeur is niet 
altijd gemakkelijk te combineren met het gezinsleven. De onlineplatforms, 
die op de VVB-markt opereren, zijn erin geslaagd om daar verandering in 
te brengen dankzij hun bedrijfsmodel dat de chauffeur meer flexibiliteit 
biedt. 
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Uit de eerste twee bovenvermelde punten vloeien de volgende twee voort die het beroep van chauffeur (taxi of VVB) bemoeilijken: Het uurrooster en het 
loon. Dat zijn twee factoren die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van de sector. 

 
 

 
 

 
UURROOSTER LOON 

 

Het aantal uren dat een taxichauffeur per dag werkt, is hoog. De auto moet 
immers gedurende een bepaald aantal uren ter beschikking worden gesteld. 
Over het algemeen rijden taxichauffeurs in twee diensten van 11 uur. Er is 
een dag- en een nachtdienst. Taxichauffeurs zijn daarom over het algemeen 
gedwongen om elke werkdag volgens een vast terugkerend uurrooster te 
werken. De doelstelling van de chauffeur bestaat erin om binnen de dienst 
van 11 uur voldoende ritten te doen om inkomsten te genereren die ten 
minste de kosten voor brandstof, onderhoud enzovoort kunnen dekken. De 
onlineplatforms zoals Uber en Heetch daarentegen bieden chauffeurs meer 
flexibiliteit qua uurregeling. De chauffeur is immers vrij om zelf zijn werktijden 
te kiezen en ze aan te passen aan zijn dagelijkse leven. Er is geen 
minimumaantal uren dat moet worden ingevuld. Een chauffeur kan werken 
wanneer en zolang hij wil. Dit is mogelijk dankzij zijn zelfstandigenstatuut. 

Deze flexibiliteit is een belangrijke troef voor een job als VVB-chauffeur. 
 

 
Bronnen: GTL-Taxi, Interviews met Uber-chauffeurs, FeBeT, Brusselse 
Gewestelijke Overheidsdienst - Brussel Mobiliteit - Directie Personen Vervoer, MBT 
Adaptation, Taxis Verts, Taxis Bleus 

Daarnaast is er een loonverschil tussen een VVB-chauffeur en een 
taxichauffeur. Dit verschil is niet erg groot; in het algemeen verdienen ze in 
de twee beroepen een bescheiden loon. De taxichauffeur in loondienst is 
evenwel normaal gezien verzekerd van het minimumloon. Als zijn percentage 
van de omzet geen fatsoenlijk loon oplevert, voorziet de cao immers in een 
gegarandeerd minimumloon van € 1.654 bruto per maand. Bij VVB-
chauffeurs kan het inkomen dan weer variëren. Een chauffeur die 's nachts 
en in het weekend werkt, kan zijn inkomen verdrievoudigen ten opzichte van 
een chauffeur die overdag rijdt op weekdagen. Dit betekent dat een VVB-
chauffeur aangemoedigd wordt om 'slim' te rijden en zijn uurregeling te 
optimaliseren om zoveel mogelijk inkomsten te hebben. De taxichauffeur in 
loondienst daarentegen moet hopen dat er tijdens zijn diensttijd van 11 uur 
voldoende vraag zal zijn zodat hij zoveel mogelijk ritten kan doen. We merken 
op dat, volgens de IPSOS-studie (2019), 36% van de Uber-chauffeurs hun 
beroep als een bijverdienste beschouwen naast andere inkomsten. 
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De eerste impact van de onlineplatforms op telefooncentrales zit in de manier waarop een taxi wordt besteld. Tot 2013 hadden de telefooncentrales immers 
maar één communicatiekanaal met de klanten, en dat was via de telefonisten, die de opdrachten doorgaven aan de bij de centrale aangesloten taxi's. 

 

De intrede van onlineplatforms zoals Uber en Heetch heeft telefooncentrales aangezet 
tot innovatie en investeringen in nieuwe technologieën (apps) zoals bij de 
onlineplatforms. Vanaf 2014 hebben de twee dominante centrales Taxis Verts en Taxis 
Bleus hun eigen apps ontwikkeld, met dezelfde functies als de Uber-app. Daarna 
volgden andere operatoren, die ook hun apps ontwikkelden. De impact van de 
onlineplatforms is dermate groot dat de Brusselse taxi's in juni 2018 besloten om zich 
in de 'Uber'-wereld te lanceren door een mobiele boekingsapplicatie voor de officiële 
taxi's op te zetten. Deze applicatie is bedoeld om met het Uber-model te concurreren. 
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De grafiek hiernaast illustreert wat we hierboven beschreven. Opvallend is dat vanaf 
2014 de ene telefooncentrale na de andere zijn eigen mobiele app heeft ontwikkeld. In 
2018 en 2019 tellen we 7 telefooncentrales. Slechts 6 van hen hebben echter een 
goede telefooncentrale met telefonisten. De zevende, Victor Cab, biedt alleen diensten 
aan via de mobiele app.

 
Callcenter 

 
App 

 

In navolging van de technologische innovatie die onlineplatforms met zich meebrengen, hebben de telefooncentrales vandaag de dag verschillende 
mogelijkheden ontwikkeld voor de klant om een rit te bestellen. Er is voor elk wat wils. Zo kan de gebruiker bestellen via de traditionele methode, d.w.z. 
door een centraal nummer te bellen, waarbij de telefonist de dispatching doet. Ofwel kan de klant een taxi bestellen via de mobiele app of via de website. 
In het volgende hoofdstuk leggen we uit waarom het op mobiele apps gebaseerde model van de onlineplatforms zo populair is bij het publiek. 

 
 

Bronnen: Taxis Verts, Taxis Bleus, Autolux, Unitax-Brabant, Victor Cab, Taxi Capital, Taxis 
Ucclois, RTL, Le Soir, MBT Adaptation 
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Vroeger waren er twee mogelijkheden om een taxi te bestellen. Ofwel moest men het telefoonnummer bellen van een telefooncentrale die als tussenpersoon 
fungeerde tussen de klant en de taxibedrijven, ofwel rechtstreeks het telefoonnummer van een taxibedrijf. Of anders kon men een taxi nemen op straat zonder 
voorafgaande bestelling. Vandaag de dag bestaan deze twee opties nog steeds, maar zijn verschillende opties bijgekomen. In de eerste plaats hebben de 
onlineplatforms voor een revolutie gezorgd op de taximarkt met technologieën die de klanten en de chauffeurs nieuwe alternatieven bieden. 
De grootste revolutie zit in de mobiele apps waarop spelers als Uber en Heetch hun bedrijfsmodel baseren. De mobiele apps bieden zowel klanten als 
chauffeurs enorm veel mogelijkheden. De populariteit van deze mobiele apps wordt dus gerechtvaardigd door de verschillende functies en de voordelen die 
ze bieden. 
De apps bieden reizigers en taxichauffeurs een betere ervaring. Enkele troeven van de onlineplatforms: 

 Efficiënte toewijzing van taxi's: de mobiele apps zorgen voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Dit geeft chauffeurs de mogelijkheid om 
minder rijtijd te hebben zonder passagiers en minder wachttijd. 

 Zichtbaarheid en voorspelbaarheid van de rit: De klant heeft een beter zicht op de locatie van zijn taxi en het tijdstip van aankomst. Dit zorgt voor 
kortere wachttijden en minder frustratie bij de klant. De klant kan ook zien welke route de chauffeur heeft afgelegd tijdens de rit. Dit zorgt voor 
transparantie. 

 Snelheid van bestellen: In een paar klikken wordt de rit besteld en betaald en is de chauffeur al onderweg om de klant op te pikken. De apps bieden 
veel gebruiksgemak in de manier om een rit te betalen. De mogelijkheid om direct te betalen via de app is een groot pluspunt voor zowel de klant als 
de chauffeur. 

 Controle van de kwaliteit van de dienstverlening: via de mobiele apps kan de klant de hoffelijkheid van de chauffeur en de kwaliteit van de 
dienstverlening beoordelen. Dit kan ook vice versa, van de chauffeur naar de passagier toe. Door het delen van informatie is er minder ongewenst 
gedrag van de chauffeurs of de passagiers. 

 Transparantie en voorspelbaarheid van de tarifering: met mobiele apps krijgt de klant vooraf een schatting van de prijs van de rit of zelfs een vaste 
prijs voordat de rit begint. Daarnaast maken mobiele apps het mogelijk om de rit via automatische incasso te betalen, zodat de klanten geen contant 
geld bij zich hoeven te hebben. 

 
 

Bronnen: Uber App, Le Soir, RTL, L'Echo, Taxis Verts, Taxis Bleus 
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Instroom van Waalse taxidiensten 
De gebruikte benadering om het aantal taxi's met een Waalse vergunning die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest rijden te schatten, is gebaseerd op 
de verdeling van het aantal voertuigen per provincie en het aantal taxi's per 1.000 inwoners per provincie. Hiervoor gingen we naar de website van de 
Waalse gewestelijke overheidsdienst, die een lijst van erkende taxi- en VVB-diensten in Wallonië ter beschikking stelt. Hierop is te zien in welke gemeente 
een taxi- of VVB-bedrijf zijn zetel heeft. 

 

DOOR DE WAALSE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST ERKENDE TAXIBEDRIJVEN 
Geen enkele taxi-uitbater heeft zijn maatschappelijke zetel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De meerderheid bevindt zich in de provincies 
Henegouwen en Luik waar er respectievelijk 429 en 205 taxi's zijn (70,6% van de Waalse taxi's). Daarnaast stellen we vast dat het aantal taxi's in de 
provincies Namen en Waals-Brabant dicht bij elkaar ligt. Er zijn namelijk 120 taxi's in de provincie Namen en 114 in Waals-Brabant. In termen van het 
aantal taxi's per 1.000 inwoners ziet de verdeling er anders uit. De provincie Henegouwen heeft het hoogste aantal taxi's per 1.000 inwoners. Na 
Henegouwen komt de provincie Waals-Brabant, met 0,28 taxi's per 1.000 inwoners, terwijl de provincie Luik slechts 0,19 taxi's per 1.000 inwoners telt. 
Aangezien de provincie Waals-Brabant in de onmiddellijke nabijheid van Brussel ligt, kan dit relatief grote aantal taxi's per 1.000 inwoners mogelijk wijzen 
op een verplaatsing van de taxi-activiteiten naar Brussel. Deze hypothese moet echter worden bevestigd door een grondige studie van de door de Waalse 
taxi's afgelegde ritten. 
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Instroom van Waalse VVB-diensten 
Om een schatting te maken van het aantal VVB-bedrijven die mogelijk actief zijn in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, hebben we de hoofdzetel 
geanalyseerd van elk VVB-bedrijf dat door de SPW is erkend, d.w.z. bedrijven met een Waalse vergunning. Wanneer we de VVB-operatoren per provincie 
opsplitsen op basis van de maatschappelijke zetel, krijgen we de volgende resultaten: 

 

DOOR DE WAALSE GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST ERKENDE VVB-BEDRIJVEN 

De VVB-voertuigen met een Waalse vergunning zijn anders verspreid dan die van de taxidiensten. Wanneer we de VVB-bedrijven per provincie opsplitsen 
op basis van de hoofdzetel, zien we dat van de 808 VVB-bedrijven met een Waalse vergunning, een grote meerderheid in Brussel of in de periferie 
gevestigd is. 47% heeft zijn zetel in Brussel, 10% in de provincie Waals-Brabant en 5% in de provincie Vlaams-Brabant, in de Brusselse rand. Uit deze 
verdeling blijkt dat 498 VVB-bedrijven hun zetel hebben in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 189 in de provincie Waals-Brabant en 52 in de provincie 
Vlaams-Brabant. De instroom van Waalse VVB-diensten kan dan ook worden geschat op ten minste 500 voertuigen. 
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Instroom van Vlaamse taxidiensten 
De gebruikte benadering om het aantal taxi's met een Vlaamse vergunning die actief zijn in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest te schatten, is gebaseerd 
op de veronderstelling dat taxi-uitbaters met een vergunning van de Vlaamse gemeenten in de Brusselse rand mogelijk actief zijn op de markt van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Hiervoor gingen we naar de website van de GTL-Taxi, die een overzicht geeft van het aantal verleende vergunningen 
per gemeente voor taxi's en VVB. 

 

IN VLAANDEREN GEREGISTREERDE TAXIBEDRIJVEN 
We analyseerden eerst het aantal taxichauffeurs met een Vlaamse vergunning per gemeente. We namen de tien gemeenten die de meeste vergunningen 
voor taxidiensten afgeven. De gemeente Zaventem heeft het grootste aantal taxichauffeurs (195). Dit komt door de aanwezigheid van de luchthaven, die 
een groot aantal taxi's met zich meebrengt. Het totale aantal uitbaters met een Vlaamse vergunning bedraagt 1.123 voor alle gemeenten in het hele 
Vlaamse Gewest. Het percentage uitbaters met een vergunning in de provincie Vlaams-Brabant bedraagt 26%, wat neerkomt op 292 taxibedrijven. Deze 
uitbaters bevinden zich voornamelijk in de gemeenten in de Brusselse rand (Dilbeek, Vilvoorde, Wezembeek-Oppem). Daarom hebben we besloten om te 
kijken naar het aantal ingeschreven voertuigen per gemeente in de Brusselse rand. We zien dan dat de gemeenten met een groot aantal taxi's zich in de 
Brusselse rand situeren, zoals Dilbeek, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Machelen. Er is dus een potentiële instroom van taxi's met een 
Vlaamse vergunning op het grondgebied van Brussel. 
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Concurrentie van Vlaamse VVB-bedrijven 
De gebruikte benadering om het aantal VVB-bedrijven met een Vlaamse vergunning die actief zijn op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest te schatten, is gebaseerd op dezelfde benadering als voor de Vlaamse taxi's. Ook hier vonden we de nodige informatie op de website van de GTL-
Taxi, die een overzicht geeft van het aantal verleende vergunningen per gemeente voor taxi's en VVB. 

 

IN VLAANDEREN GEREGISTREERDE VVB-BEDRIJVEN 
Voor de taxidiensten volstond het te kijken naar de top 10 van de gemeenten met de meeste uitbaters om zicht te krijgen op de meerderheid van de spelers 
op de Vlaamse markt. Wat de VVB-uitbaters betreft gaat het evenwel om meer gemeenten met een groot aantal VVB-bedrijven. Hier hebben we het eerder 
over een top 16. Van deze 16 gemeenten bevinden er zich zeven in Vlaams-Brabant aan de rand van Brussel. Er zijn namelijk 91 uitbaters in Dilbeek, 63 
in Machelen en 32 in Bertem. Als we kijken naar het aantal voertuigen per gemeente, zien we dat de gemeenten in de Brusselse rand het grootste aantal 
voertuigen hebben. Daarom hebben we de gemeenten in de Brusselse rand nader bekeken. We kunnen immers veronderstellen dat de overgrote 
meerderheid van de VVB niet in Vlaanderen maar op Brussels grondgebied rijden. De instroom van VVB-voertuigen kan worden geschat op meer dan 500 
voertuigen, met inbegrip van Zaventem. 
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  2.1 Marktontwikkelingspotentieel  
 

 

 

2.1.1 Overzicht 
 
 

Om de evolutie van de sector van het bezoldigde personenvervoer te analyseren, analyseerde Deloitte 9 trends die een mogelijke impact op de 
sector hebben. De impact op de rentabiliteit van de sector werd geanalyseerd aan de hand van de verschillende trends. Een impact op het volume, 
de prijs of de kosten beïnvloedt de rentabiliteit. Sommige van deze trends kunnen verstorend zijn voor de sector als geheel, terwijl andere, zoals we 
hieronder toelichten, weinig of geen effect zullen hebben. 

 
 
 

Hieronder geven we een overzicht van deze effecten. Dit ziet er als volgt uit: 
 

Beschrijving Type en 
omvang van 
de impact 

Termijn 

 

 
Stijgende impact Dalende impact 

Significante 
 

Zeer grote impact Kleine 
 

Grote impact Geen impact 

Omvang van het effect op respectievelijk het volume, de prijs 
en/of 

  

 
Beschrijving 

 
Naam van de trend 

Evolutie van de impact van de trend in de tijd. 
Respectievelijk: korte termijn (het komende jaar), 
middellange termijn (horizon 2025) en lange termijn 
(horizon 2035). 

 
Geen impact De 

impact neemt af 

Constante 

impact 
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2.1.1 Overzicht  
Beschrijving 

 
Type en omvang 

van de impact 
             VOLUME       PRIJS      KOSTEN 

 
Termijn 

 
KORT  GEMIDDELD  LANG 

Een verbetering van het aanbod en de kwaliteit van het openbaar vervoer  
(trein, metro, bus, tram) zal het aandeel van het openbaar vervoer doen  
toenemen ten nadele van de taxi's. 

 
De invoering van een steeds restrictievere LEZ zal leiden tot een grotere 
vraag bij bezitters van een niet-conforme auto die hem niet willen 
vervangen. 

 
Het BHG heeft zich ten doel gesteld om het aantal deelauto's te 
vergroten alvorens in te zetten op het gebruik ervan. Dit vervoermiddel 
vervangt over het algemeen de taxi's. 

 
Het concept om de prijs van een rit te verdelen tussen verschillende 
klanten verhoogt mogelijk de prijs van een rit, en dus ook de marge 
voor de chauffeur, maar deze innovatie is bij het BHG niet van de grond 
gekomen. 

 
De zelfrijdende auto zal de manier waarop mensen zich verplaatsen 
drastisch veranderen, en zeker de sector van het bezoldigde 
personenvervoer. 

 
Het toerisme, dat duidelijk toeneemt, heeft geen significante invloed op 
de vraag naar taxi's. Het zakenverkeer, dat wel een impact heeft op de 
vraag naar taxi's, neemt slechts licht toe. 

 
Door de invoering van zones 30 zou het aantal kilometers dat in één 
dag kan worden afgelegd toenemen in volume, omdat dit de 
congestie zou verminderen (met minder accordeonfiles). 

 
 
Het parkeerbeleid is een krachtig instrument om het mobiliteitsgedrag te 
sturen. Een vermindering van het aantal parkeerplaatsen zou dus een 
stimulans zijn om de taxi te nemen in plaats van de eigen wagen. 

 
 
Mobility-as-a-Service 

De integratie van taxi's in MaaS-oplossingen zal op lange termijn 
worden gerealiseerd en zal alternatieven stimuleren. Een potentiële 
afname van de vraag ten gunste van andere vormen van vervoer is te 
verwachten. 

Vermindering van het aantal 
parkeerplaatsen 

 
Zone 30 

 
Toerisme 

 
Zelfrijdende auto's 

 
Deeltaxi's 

 
Autodelen 

LEZ en het verbod op auto's met 
verbrandingsmotor 

 
Investeringen in mobiliteit 
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2.1.2 Overzicht op korte, middellange en lange termijn 
 
 
 
 

Korte termijn 

Binnen het 

jaar 

Middellange 

termijn 

Horizon 2025 

 
Op korte termijn lijkt de rentabiliteit in de sector af 

te nemen. 
Op middellange termijn blijft de rentabiliteit dalen, 

maar in mindere mate. 
De toekomst van de taximarkt op lange termijn blijft 

onzeker. 

 

   

 
 
 

Lange 

termijn 

Horizon 2035 

Dit komt door een potentiële afname van het volume als 
gevolg van de toegenomen overheidsinvesteringen in het 
openbaar vervoer zoals metro, tram en bus, het promoten 
van autodelen en het gebrek aan integratie van taxi's in de 
MaaS-diensten. Deze daling wordt niet voldoende 
gecompenseerd door een toenemende vraag door de 
vermindering van de parkeerplaatsen, de invoering van de 
LEZ en de bescheiden groei van het zakenverkeer. 

 
Deze trends veroorzaken een verandering in de 
mobiliteitsgewoonten van de burgers en zetten hen ertoe 
aan om afstand te doen van hun privé-auto. Dit leidt hen 
echter niet specifiek naar de taxisector. Andere 
alternatieven voor de privé-auto worden effectiever 
gepromoot dan de taxi. Om te kunnen profiteren van de 
veranderingen in het mobiliteitsgedrag moet de taxisector 
nadenken over een unieke strategie en marktpositionering. 

En terecht: met de LEZ die steeds restrictiever wordr, de 
veralgemening van de zones 30, de vermindering van het 
aantal parkeerplaatsen en de daarmee samenhangende 
modal shift zou het volume taxiritten kunnen 
toenemen. Dit gunstige vooruitzicht wordt wel getemperd 
met de opkomst van min of meer zelfrijdende auto's, de 
verbetering van het openbaar vervoer, dat steeds 
comfortabeler en toegankelijker wordt, en de toenemende 
vraag naar deelauto's. 
Wat de kosten betreft, zullen taxi's verplicht zijn hun vloot 
te vernieuwen om aan de Brusselse normen te voldoen. 
Door in te zetten op elektrische auto's kan de sector zijn 
werkings- en onderhoudskosten aanzienlijk verlagen, 
al is een elektrisch auto duurder in aankoop. 
En als de trend naar deeltaxi's toch zou doorbreken 
dankzij betere technologie, kan dit het tarief per rit 
verhogen en de rentabiliteit van de sector ten goede 
komen. Anderzijds is het zo dat de invoering van zones 
30 het verkeer vlotter zal laten verlopen, waardoor taxi's 
meer dan 16 km/uur kunnen rijden en de totale prijs van 
een rit zal dalen. 

De meest verstorende trend blijft wel degelijk de toename 
van het aantal zelfrijdende auto's. Dit vormt een reële 
bedreiging voor de taxisector zoals we die vandaag kennen, 
tenzij de sector aansluiting kan vinden bij deze trend. 

 
Het bezit van een eigen auto zal waarschijnlijk afnemen, het 
openbaar vervoer zal comfortabeler en beter beschikbaar 
zijn, en er zullen meer deelauto's rijden. 

 
De structuur van de tewerkstelling en de 
arbeidsvoorwaarden kunnen drastisch veranderen, 
afhankelijk van de manier waarop de sector op deze trend 
zal inspelen. 
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2.1.3 Overzicht van de 9 trends 
 

Investeringen  
in mobiliteit 

 
 
 
 
 
 

VOLUME PRIJS KOSTEN 

   
 

De mobiliteitsinvesteringen die de regering van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft 
aangekondigd zijn aanzienlijk. 

 
In GoodMove (Gewestelijk Mobiliteitsplan, 2019) 
wordt onder meer vermeld dat de overheid wil 
investeren in het openbaar vervoer. Deze investering 
moet het openbaar vervoer verbeteren en de 
ontwikkeling van de zachte mobiliteit in het algemeen 
bevorderen. 

 
Dit zijn de ambities: 

 het busaanbod uitbreiden (investering 
van 348 miljoen euro); 

 nieuwe tramlijnen aanleggen (investering 
van 477,5 miljoen euro); 

 het metronetwerk versterken (investering 
van 2,1 miljard). 

 
Aangezien deze sector met de taxisector concurreert 
op het vlak van het mobiliteitsaanbod in het 
algemeen, is het waarschijnlijk dat de vraag naar 
taxi's zal dalen. 

Dit zal vooral het geval zijn als de kwaliteit (comfort, 
stiptheid, toegankelijkheid) van het openbaar vervoer 
verbetert en als de prijzen democratisch blijven. 

 
Wat de prijzen betreft is er in 2020 bovendien gratis 
openbaar vervoer in Brussel voor personen jonger 
dan 25 en ouder dan 65 jaar. 

 
In de beleidsverklaring van de Brusselse regering 
(2019) staat ook dat de taxisector, die als een dienst 
van openbaar nut wordt beschouwd, zal worden 
hervormd om het concurrentievermogen en de 
werkomstandigheden van de chauffeurs te 
verbeteren. 
Maar de regering heeft niet alleen de ambitie om een 
modale shift tot stand te brengen, met name een 
vermindering van het aandeel van de verplaatsingen 
per individueel gemotoriseerd voertuig in het Gewest 
van 33% naar 25%. Ze wil ook het aandeel 
gemotoriseerde voertuigen verminderen (naast 
gewone auto's ook minibussen, campingcars, 
ambulances, lijkwagens, taxi's en wagens voor 
gemengd gebruik). 

Het doel is om tegen 2030 van 414 naar 334 auto's 
per 1.000 inwoners te gaan. 

 
Om deze redenen is op korte tot middellange 
termijn een daling van de vraag naar taxi's te 
verwachten, in afwachting dat de taxi's erin slagen 
zich te integreren in het zogenaamde 'zachte' 
mobiliteitsaanbod. 

 
 

Bron: GoodMove 
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LEZ en het verbod op auto's 
met verbrandingsmotor 

 
 

VOLUME PRIJS KOSTEN

   
 

Steeds meer soorten auto's zullen uit Brussel worden 
geweerd: In haar verklaring (2019) bevestigt de 
Brusselse regering haar ambitie om uiterlijk tegen 
2030 de diesels te weren, en uiterlijk tegen 2035 
ook de voertuigen op benzine en LPG. 

 
Een van de gevolgen hiervan is dat een steeds groter 
deel van de pendelaars hun auto bij de ingang van 
Brussel zal parkeren (Park & Ride). Er is dus een 
potentiële markt voor de taxisector als ze zich op deze 
parkeerzones richt. 

 
Deze zones zullen echter waarschijnlijk iets buiten het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest liggen, waardoor 
de taxitarieven hoger zullen zijn (zone II) of het 
oppikken onmogelijk is (onveiligheid). 

Is dit het geval, dan zal een wijziging van de 
wetgeving noodzakelijk zijn. 

 
Dagelijks rijden er 190.000 auto's Brussel binnen. 
57,37% van de voertuigen in Brussel rijdt op 
diesel. De gemiddelde bezettingsgraad per auto in 
België is 1,37 (BISA, 2018). Als dieselauto's niet 
meer toegelaten zijn in Brussel, zullen 149.334 
pendelaars een alternatieve oplossing moeten 
vinden om naar het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest te komen. 

 
Sommigen zullen voor het openbaar vervoer kiezen, 
anderen zullen hun auto vervangen, en een deel van 
hen zal al dan niet voor deeltaxi's kiezen. 

Meer bepaald zal tegen 2025 20% van de nieuwe 
inschrijvingen betrekking hebben op auto's met 
nuluitstoot. Voor de overheid en het openbaar vervoer 
(buslijnen) zullen alle nieuw aangekochte auto's en 
bussen 'emissievrij' zijn. En tegen 2030 zal ten minste 
50% van de nieuwe inschrijvingen bestaan uit 
emissievrije voertuigen. 

 
Deze vergroening van het wagenpark met 
(geautoriseerde) elektrische auto's zal de komende 
jaren gevolgen hebben voor de rentabiliteit van de 
sector. Elektrische auto's hebben namelijk ongeveer 
25% minder onderhoudskosten dan een benzine- of 
dieselauto (Automobile propre, 2018). Bovendien 
zorgen ze ook voor lagere bedrijfskosten voor 
het 'tanken': een elektrische auto kost immers zo'n 2 
euro per 100 km, tegenover 6,16 euro voor een diesel 
en 7,44 euro voor een auto op benzine (Notre 
Planète, 2019 en EEA-rapport, 2018) 

 
 

Bron: BISA 
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Autodelen 
 

   
VOLUME PRIJS KOSTEN 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

Het autodelen is in opkomst. Hoewel slechts 1% van 
de volwassen bevolking van het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest klant is van Cambio (de 
belangrijkste speler in autodelen in Brussel), bedraagt 
de gemiddelde jaarlijkse groei bijna 50% en volgt het 
aantal boekingen dezelfde trend (Brussel Mobiliteit, 
2013). Tussen 2015 en 2016 was er een groei van 
36% van het aantal beschikbare voertuigen (alle 
operatoren samen). 

Een van de gevolgen van het autodelen is de afname 
van het autobezit. 32% van de respondenten van een 
tevredenheidsenquête geeft aan dat ze hun auto 
hebben weggedaan na het nemen van een 
abonnement bij Cambio. 

 
Het Gewest heeft zich tot doel gesteld om tegen 2020 
alleen al op lusdiensten 800 deelauto's te laten rijden, 
verspreid over zijn grondgebied. Zodra er een vloot is 
van 800 voertuigen, met gemiddeld ongeveer 30 
gebruikers per voertuig, zal het doel zijn om het aantal 
gebruikers per station uit te breiden (GoodMove, 
2019). 

 
Wat de free-floating deelauto's betreft (vrij 
circulerende auto's die om het even waar kunnen 
worden afgeleverd), geven de spelers die momenteel 
in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest opereren 
aan dat ze moeite hebben om winstgevend te zijn. 
Voor Poppy bestaat de uitdaging erin om de kosten te 
verlagen door minder premiumvoertuigen aan te 
bieden. DriveNow van zijn kant heeft besloten om 
Brussel te verlaten, met name vanwege het zeer hoge 
percentage autobezitters. 

Volgens een analyse van E. Martin en S. Shaheen 
(2016) vervangen deelauto's het gebruik van taxi's in 
de meeste onderzochte steden. 

 
Deze resultaten tonen aan dat het autodelen 
concurrentie vormt voor de taxisector en dat de 
groei in autodelen de vraag naar taxi's op korte 
termijn en in de toekomst zal doen dalen. 
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Deeltaxi's 
 

   
VOLUME PRIJS KOSTEN 

 
 
 

  

Anders dan de collectieve taxi is de deeltaxi ook een 
vorm van openbaar vervoer zoals de traditionele taxi. 
Het principe bestaat erin een taxi te delen met andere 
mensen die dezelfde route afleggen om de reiskosten 
te drukken. 

 
In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werden 
enkele toepassingen ontwikkeld (Splyt, taxitoshare) 
om deze vorm van mobiliteit te vergemakkelijken. 
Deze spelers zijn vandaag de dag niet meer actief in 
Brussel. 

 
Op basis van ons interview met Taxis Bleus (die aan 
de basis liggen van de oprichting van taxitoshare), 
leiden we af dat de 'matches' te zeldzaam waren, wat 
de markt moeilijk zo niet onmogelijk maakte. Volgens 
hen is er een bepaalde kritische massa nodig om 
klanten goed met elkaar te kunnen 'matchen'. Toen ze 
nog actief waren, hadden ze moeite om twee mensen 
te vinden die tegelijkertijd beschikbaar waren om naar 
dezelfde plaats te gaan of van dezelfde plaats te 
vertrekken. 

Deze markt zou echter gunstig kunnen zijn voor de 
rentabiliteit van de sector, aangezien de totale prijs 
hoger is dan die van een individuele rit De chauffeur 
kan dus zijn marge verhogen zonder dat dit gevolgen 
heeft voor de klanten of voor de vraag. 

 
Op korte termijn heeft deze oplossing in Brussel 
blijkbaar niet gewerkt. Op de middellange en lange 
termijn kan een dergelijk concept echter wel slagen 
mits betere technologie en communicatie. Bij Taxis 
Verts bevestigt men dat deze trend mogelijk nog 
terugkeert. Niet alleen zou de klant minder betalen 
voor zijn verplaatsing, ook de chauffeur zou zijn 
marge en dus zijn rentabiliteit kunnen verhogen, en 
bovendien zou dit leiden tot een vermindering van de 
congestie dankzij een betere bezettingsgraad van 
de voertuigen. 

 
Als deze toepassingen een comeback maken in 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zou de 
rentabiliteit van de sector dus kunnen toenemen. 
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Zelfrijdende auto's 
 

   
VOLUME PRIJS KOSTEN 

 
   

De zelfrijdende auto zal de manier waarop mensen 
zich verplaatsen ingrijpend veranderen, en zeker de 
sector van het bezoldigde personenvervoer. Wij zijn 
echter van mening dat dit nog niet voor de nabije 
toekomst is vanwege de complexiteit van de in te 
voeren regelgeving, de beperkingen van de 
technologie en de trage aanpassing van de 
infrastructuur (Deloitte, 2019). Over het algemeen zal 
de intrede van autonome voertuigen geleidelijk 
verlopen volgens de automatiseringsgraad. Volgens 
een studie van Deloitte zullen auto's met een 
vergevorderde mate van autonomie pas na 2030 echt 
doorbreken in het mobiliteitslandschap. 

 
Om hier een antwoord op te vinden zal de sector 
zichzelf moeten hervormen en zijn werkwijze 
moeten veranderen, met name ten aanzien van de 
chauffeurs. 
 De sector zou kunnen verdwijnen: zelfrijdende 

auto's maken chauffeurs overbodig. Als de sector 
zich in de eerste plaats richt op de chauffeur, kan 
ze zichzelf niet opnieuw uitvinden en zal ze een 
aanzienlijk marktaandeel verliezen. 

 De sector zou zich ook kunnen vernieuwen: 
chauffeurs en taxi-uitbaters zouden een of meer 
zelfrijdende auto's kunnen uitbaten en zo het 
bedrijfsmodel van de sector kunnen veranderen. 
De jobs zouden dus behouden kunnen blijven bij 
een grote vraag naar zelfrijdende mobiliteit 
(McKinsey, 2017). Gebruikers beginnen autobezit 
immers als steeds minder nuttig te beschouwen 
(McKinsey, 2017). Het gebruik van zelfrijdende 
deelauto's zal mogelijk toenemen en werknemers 
in de huidige taxisector de mogelijkheid bieden om 
hun beroep een nieuwe wending te geven via de 
zelfrijdende auto. Volgens de studie van Arthur D. 
Little (2019) kunnen al in 2020 SRT's (Surface 
Robo Taxi) met een beperkt bereik worden 
geïntroduceerd en zouden ze na 2030 een hoog 
bereik bereiken. 

 
Het valt echter nog te bezien wat het beleid ten 
aanzien van de zelfrijdende auto's zal zijn. Een 
terugkeer naar een hoge verkeerscongestie is niet 
wenselijk. 

Het aantal toegelaten wagens binnen het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest wordt mogelijk gereguleerd. 
Ook hier hangt veel af van de manier waarop de 
taxisector zich aan de politieke veranderingen en 
beslissingen zal aanpassen. 

 
 Mogelijk zal een particuliere zelfrijdende auto een 

andere regeling moeten volgen dan zelfrijdende 
auto's die bestemd zijn voor taxidiensten. In dat 
geval zou de taxisector kunnen groeien. 

 Als er echter een strikt beleid rond het aantal 
toegestane auto's wordt ingevoerd binnen het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, moet de 
taxisector mogelijk het onderspit delven. 

 Aan de andere kant zouden de extreem lage 
kosten  (Freedman, Kim, Muennig, 2018) die 
gepaard gaan met zelfrijdend vervoer (en die nog 
zullen afnemen volgens de wet van Moore) het 
Gewest kunnen verleiden, wat dit nieuwe 
vervoermiddel ten goede zou komen. 

 
Het is daarom vandaag de dag moeilijk te zeggen 
in welke richting de sector zal evolueren in het 
licht van deze ontwrichtende trend, maar het 
bedrijfsmodel zal zeker veranderen. 
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Toerisme 
 

   
VOLUME PRIJS KOSTEN 

 
 

   
 

Het aantal aankomsten in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest bedroeg in 2018 3,91 miljoen. 
Dit was een stijging van 9% ten opzichte van 2018 
(visit.brussels, 2018). 

 
51% van deze aankomsten zijn werkgerelateerd. Uit 
onze interviews met spelers uit de sector blijkt dat 
werkgerelateerde aankomsten meer vraag naar taxi's 
genereren dan die in het kader van toerisme. Taxi's 
die in het kader van het werk worden genomen, 
worden immers door het bedrijf terugbetaald. De 
elasticiteit van de vraag ten opzichte van de prijs 
neemt af en moedigt werknemers aan om meer te 
kiezen voor mobiliteitsoplossingen zoals een taxi in 
plaats van ander vervoer. 

 
Volgens de cijfers van de sector zijn de 
vakantieperiodes voor taxi's geen drukkere periodes, 
integendeel. Het toerisme heeft dus geen invloed op 
de vraag naar taxi's. 

Hoewel de groei van aankomsten gelinkt aan 
toerisme (+ 17%) groter is dan voor zakenverkeer (+ 
2%), schatten we dat de vraag naar taxi's in het kader 
van toerisme de komende drie jaar zal toenemen 
(visit.brussels, 2018). 

 
Om een groter marktaandeel te veroveren zal de 
taxisector verder moeten digitaliseren. Daarnaast kan 
voor het verkrijgen van een vergunning een kennis 
van meerdere talen worden vereist. Het is een manier 
om de sector de sleutels aan te reiken om zich te 
ontwikkelen in groeimarkten zoals het toerisme en het 
zakenverkeer. 

 
Het zal ook nodig zijn om de situatie met de Vlaamse 
markt op te helderen, aangezien de luchthaven 
felbegeerd is in de Brusselse markt. 

 

 
Samenvattend kunnen we stellen dat het toerisme 
geen significante invloed heeft op de vraag naar 
taxi's, maar dat de groei ervan wel tot een 
toenemende vraag naar taxi's zou kunnen leiden. 
Het zakenverkeer daarentegen lijkt wel een 
belangrijke pijler te zijn voor de sector, maar een 
groei van 2% zal weinig invloed hebben op de 
vraag naar taxi's. 
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Zones 30 
 

   
VOLUME PRIJS KOSTEN 

  

We zouden ons allemaal sneller kunnen verplaatsen 
als we onze rijsnelheid op drukke tijden zouden 
verlagen (Universiteit van Sydney, 2018). Een contra-
intuïtief gegeven, te verklaren door het feit dat de 
wegcapaciteit efficiënter wordt gebruikt wanneer er 
weinig variatie is in de doorstroming en de snelheid, 
wat kan worden bereikt door de snelheid te verlagen. 

 
Het verkeer is vlotter in stadscentra met een 
snelheidslimiet van 20-30 km/u (Transport 
Environnement, 2000). De veiligheidsafstand tussen 
twee auto's kan worden verkleind als ze langzamer 
rijden, wat betekent dat meer auto's vlotter kunnen 
rijden. 

 
Een verplaatsing met de auto in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest zal dus minder tijd in beslag 
nemen als er meer zones 30 worden ingevoerd. Als 
een taxichauffeur zo meer ritten per dag kan maken, 
zal zijn rentabiliteit toenemen. Dit geldt echter alleen 
tijdens de piekuren, wanneer de congestie kritiek is. 
Als taxi's zich bijvoorbeeld ook 's nachts aan 30 km/u 
moeten houden, zal het volgens Taxis Verts moeilijk 
worden om rendabel te zijn, gezien het kleiner aantal 
ritten. 

Taxi's of personenwagens vallen onder dezelfde 
regels wat de verkeersomstandigheden betreft. Het is 
onwaarschijnlijk dat de invoering van zones 30 de 
vraag naar taxi's aanzienlijk zal beïnvloeden. 

 
Een andere doelstelling van de invoering van zones 
30 is echter de veiligheid van de openbare ruimte. Het 
verminderen van het risico op verkeersongevallen 
stimuleert meer mensen om te voet te gaan of de fiets 
te nemen, waardoor de congestie en het individuele 
autobezit verder afnemen (GRACQ, 2011). 
Ook moet worden opgemerkt dat een 
snelheidsverhoging (door de verminderde congestie) 
van meer dan 16 km/u de totale prijs van een rit 
verlaagt. Daardoor kan de vraag mogelijk 
toenemen als gevolg van de kortere reistijd en de 
lagere prijs en een algemene imagoverbetering van 
de taxi's. 
 
Al met al verwachten we een toename van het 
aantal ritten als gevolg van de verminderde 
congestie en de lagere prijs, ietwat getemperd 
door een afname van het volume als gevolg van 
de te lage snelheid 's nachts.
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Vermindering van het aantal 
parkeerplaatsen     

 
 
 
 

VOLUME PRIJS KOSTEN

 
   

Het parkeerbeleid is een krachtig instrument om het 
mobiliteitsgedrag te sturen. De zekerheid om een 
parkeerplaats te vinden op de plaats van 
bestemming is immers van invloed op de keuze van 
de vervoerswijze. 

 
COBRACE wil het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen in de buurt van kantoorgebouwen 
verminderen om werknemers te ontmoedigen om de 
auto te gebruiken voor hun woon-werkverkeer. 
UItgaand van het feit dat 190.000 werknemers 
dagelijks naar het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest pendelen (Leefmilieu Brussel, 2015) en dat 
tegen 2035 alle auto's met verbrandingsmotor 
verboden zullen zijn in Brussel, is het waarschijnlijk 
dat de vraag naar taxi's zal toenemen. Op de 
middellange termijn zou er een ander fenomeen 
kunnen ontstaan als gevolg van deze vermindering 
van de parkeerplaatsen. Een deel van het 
wegverkeer wordt veroorzaakt door mensen die 
op zoek zijn naar een parkeerplaats (Miller S., 
2012 en Dowling et al, 2017).

Als de burgers deze parkeerschaarste hebben 
geassimileerd en hun mobiliteitsgedrag 
aanpassen, zal dit verkeer afnemen en minder 
congestie veroorzaken. Dan zal een taxirit ook 
sneller zijn. Gezien het hypothetische karakter 
houden wij in onze analyse echter geen rekening 
met deze impact. 

 
Aan de andere kant neemt ook het aantal 
taxiparkeerplaatsen af. De komst van online ride-
hailingplatforms heeft de vraag naar vaste 
taxistandplaatsen geleidelijk vervangen. 
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De vermindering van de taxistandplaatsen heeft geen 
invloed op de rentabiliteit of de vraag van de 
taxisector. 

 
Volgens de spelers die we interviewden, hebben 
taxichauffeurs die ervoor kiezen om alleen op de 
taxistandplaatsen te werken het erg moeilijk. Het is 
een uitdovende markt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal taxistandplaatsen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 63 



  2.1 Marktontwikkelingspotentieel   
2.1.3 Overzicht van de 9 trends 

Deloitte 2020 © - Onderzoek naar het bezoldigde personenvervoer in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest 
  

Bron: GoodMove 

 

 

 
 
 
 

Mobility-as-a-Service 
 

   
VOLUME PRIJS KOSTEN 

 
 
 
 
 

  
 

De Mobility-as-a-Service-diensten maken de 
integratie van verschillende mobiliteitsoplossingen 
mogelijk. 

 
In het GoodMove-document staat evenwel dat MaaS 
oplossingen moet voorstellen die aangepast zijn aan 
de behoeften van de gebruiker, met een voorkeur 
voor verplaatsingen te voet en met de fiets, de 
micromobiliteit en het openbaar vervoer, vóór 
carpooling, taxidiensten en autodelen. Op dit moment 
wordt gewerkt aan een ontwerpverordening om MaaS 
in te voeren in het BHG . 

 
Hetzelfde document geeft ook aan dat men er bij de 
invoering van deze servicegerichte aanpak voor moet 
zorgen dat de nieuwe diensten (autodelen, VVB, 
zelfrijdende pendeldiensten) niet in de plaats komen 
van efficiëntere vervoerswijzen, zoals de 
verplaatsingen te voet gaan, met de fiets of met het 
openbaar vervoer. 

Hieruit blijkt dat de taxisector niet bevoorrecht wordt 
op het gebied van de servicemobiliteit. Het is 
waarschijnlijk dat de taxi's in hun huidige vorm niet in 
de slimme mobiliteitsapps zullen worden 
geïntegreerd. 

 
Bovendien zal de integratie van MaaS ervoor zorgen 
dat de gedeelde mobiliteit haar hoogtepunt bereikt 
(Brussel 2035 Scenario, 2019), wat het marktaandeel 
van de traditionele taxi's nog verder zou doen dalen. 

 
Dit zou een aanzienlijke impact hebben op de 
vraag naar taxi's, aangezien gebruikers 
alternatieve oplossingen zouden vinden om hun 
bestemming te bereiken. Een daling is dus te 
verwachten. 
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Op dit moment leidt het gebrek aan gemeenschappelijke regelgeving in het bezoldigde personenvervoer tot oneerlijke concurrentie en een gevoel van 
onrechtvaardigheid bij degenen die het meest gereguleerd en gecontroleerd worden. De regels van het spel zijn niet voor iedereen hetzelfde. 

 
Om deze reden beveelt Deloitte aan om de sector te verenigen door de hele sector onder één licentie te brengen. Daarbij wordt het verschil tussen taxi's, 
collectieve taxi's (zoals Collecto) en limousines evenwel behouden om tegemoet te komen aan specifieke behoeften. Het idee is om de sector te verenigen 
op verschillende punten. Het gaat meer specifiek om de volgende punten: 

 
 Platforms: hiermee bedoelen we de centrales (voorheen telefooncentrales maar nu ook digitaal) waar de auto's bij aangesloten zijn en waar 

vraag en aanbod aan elkaar worden gelinkt. Deze platforms moeten de klant duidelijk en nauwkeurig kunnen informeren, eventuele klachten 
over elke taxi opvolgen, de geschatte prijs op voorhand kunnen meedelen enzovoort. 

 
 Chauffeurs: wij bevelen een gemeenschappelijke en gelijke opleiding aan voor al wie chauffeur in het bezoldigde personenvervoer wil worden. 

Er mag geen verschil worden gemaakt naargelang van het type voertuig, de wijze van reservering of andere criteria. 
 

 Voertuigen: auto's die worden gebruikt voor bezoldigde personenvervoer moeten duidelijk onderscheiden worden van privéwagens om de 
klanten te beschermen. Wij bevelen aan dat er strikte criteria worden toegepast op het vlak van de standaardisering van de voertuigen, zodat 
de klanten taxi's kunnen identificeren, ook al kan het uiterlijk van het voertuig variëren om aan de verschillende behoeften te voldoen 
(ongemarkeerde voertuigen, luxewagens, voertuigen voor personen met beperkte mobiliteit enzovoort). Limousines moeten een duidelijke 
visuele identiteit hebben die met hun benaming overeenkomt. We benadrukken ook dat de vrijheid bij de keuze van het voertuig ertoe kan 
leiden dat de chauffeurs/uitbaters overstappen op kleinere en meer stadsvriendelijke voertuigen, wat hun kosten zou verlagen. 

 
 Tarieven: de tarieven zijn gereguleerd, maar verschillen volgens het type vervoer of de manier van boeken. Taxi's zonder boeking (die op 

straat worden tegengehouden of beschikbaar zijn op een standplaats) volgen een gereguleerd tarief dat door een regulator is vastgesteld. 
Taxi's die op voorhand worden geboekt, geven een geschat tarief aan binnen de grenzen van een minimumprijs om de chauffeur te 
beschermen en sociale dumping te vermijden, en een maximumprijs om de klant tegen misbruiken te beschermen. Wat de collectieve taxi's 
betreft, geldt een tarief dat van tevoren is bekend bij de gebruiker. Dit soort vervoer werkt niet op dezelfde manier als de andere, omdat het 
gesubsidieerd wordt. Voor limousines wordt de prijs vooraf overeengekomen op basis van de specifieke kenmerken van de sector. 



  2.2 Systeem van vergunningen  
2.2.1 Een uniforme visie op de sector van het bezoldigde personenvervoer 

67 
Deloitte 2020 © - Onderzoek naar het bezoldigde personenvervoer in het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest 
  

 

 

Taxi'
 Zonder boeking (op straat 

tegengehouden of op 
  

Boeking 

CHAUFFEURS 
 Dezelfde competenties en toegangsvoorwaarden tot het beroep voor alle chauffeurs. 

PLATFORMS 
 Geharmoniseerde regels en verplichte informatie op elk platform om de klant te beschermen. 

 
Limousines 

 
Collectieve taxi's 

Sector van het bezoldigde personenvervoer 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
VOERTUIGEN 

 Taxi's moeten duidelijk te onderscheiden zijn van privévoertuigen, dankzij een geharmoniseerd kenteken 
voor alle types taxi's (taximeter, spoetnik enzovoort). Geen onderscheid meer tussen wat de verschillende 
spelers wel of niet mogen doen. Zolang er maar een duidelijke visuele identiteit is om aan te geven dat het 
om personenvervoer gaat en niet om een privéwagen. 

    

TARIEV
EN 

 Vast tarief specifiek voor de 
   

 TARIEV
EN 

 Minimum- en maximumprijs 
   

 TARIEV
EN 

 Vast en forfaitair tarief 
   

 
 

  

  VOERTUIGEN 
 Specifieke kenmerken van 

het voertuig voor dit gebruik 
(ceremonie). 

  

TARIEV
EN 

 Vrij bepaald tarief, specifiek 
voor de sector van de 
ceremoniewagens 
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2.2.2 Al dan niet reguleren van het aantal vergunningen: twee opties die in het buitenland werden ontwikkeld 
De numerus clausus is een instrument dat in verschillende landen in de taxisector wordt gebruikt om het aantal taxi's dat in een bepaalde regio mag 
rijden te reguleren. Andere landen en steden hebben daarentegen besloten het aantal taxi's te dereguleren en de wetten van de markt te laten spelen 
om het aanbod op de vraag af te stemmen. Hieronder schetsen we een vergelijking van enkele EU-landen en de effecten op hun taxisector. 

 

 

 In Denemarken is de taxisector sterk gereguleerd. Onlangs is het aantal voertuigen en 
ritten er licht gedaald, maar de rentabiliteit van de taxichauffeurs bleef dezelfde. 

 
 In Duitsland heeft een strikte regulering van de taxiprijzen en van de hoeveelheid taxi's geleid tot 

stagnatie in de sector. 
 

 In Bulgarije zou een vermindering van de concurrentie tot hogere prijzen kunnen leiden en tot een 
mogelijke kartelvorming. Een ander gevolg zou een daling van de kwaliteit van de dienstverlening zijn. 

 

 Amsterdam is in 2000 afgestapt van de numerus clausus. Als gevolg daarvan is het aantal taxi's sterk 
gestegen. Het aantal vergunningen steeg tussen 2013 en 2017 met 30% en het aantal LBO-
vergunningen steeg met 133%. De verwachting was dat de prijzen zouden dalen en dat de kwaliteit 
van de dienstverlening zou stijgen als gevolg van de toegenomen concurrentie. Het een noch het 
ander gebeurde. 

 
 Stockholm stapte in 1990 af van de numerus clausus. Als gevolg daarvan nam het aantal taxi's met 

36% toe. Deze deregulering kwam de gebruikers ten goede doordat de wachttijden werden verkort 
terwijl de vraag toenam. Een groot nadeel is echter dat de gebruiker moet uitkijken dat hij geen al te 
hoge prijs betaalt. De kwaliteit van de dienstverlening is over het algemeen verbeterd en ook de 
werkomstandigheden gingen erop vooruit. 

 

 In Dublin steeg het aantal taxi's na de liberalisering ervan tot meer dan 27.000 (een overaanbod ten 
opzichte van de vraag), om vervolgens in 2016 terug te vallen naar 20.000 als gevolg van hogere 
normen en strengere testen. Desondanks geldt Ierland in het algemeen als een voorbeeld van 
succesvolle deregulering. 

68 
 

Bronnen: Europese Commissie, Deloitte Intermediair rapport, interviews met experts uit de sector 
Deloitte 2020 © - Onderzoek naar het bezoldigde personenvervoer in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

Definitieve versie 

Benchmark 

Invoeren van een numerus 
 

Zonder numerus 
l  

 
 
 
 

 Regulatie is noodzakelijk omdat we te maken 
hebben met een markt waar de aangeboden 
dienst wordt beschouwd als een dienst van 
openbaar nut. 

 Een te hevige concurrentie bij deregulering 
zal leiden tot spanningen en tot slechtere 
werkomstandigheden van de chauffeurs. 

 Een liberalisering zou ook tot een 
overaanbod leiden. 

 
 
 Volgens sommigen moeten we eerst naar de 

kwaliteit van de dienstverlening kijken 
alvorens tot een kwantitatieve beperking over 
te gaan. 

 De numerus claususus is per definitie een 
onvolmaakt instrument om het 
marktevenwicht te bepalen. 

 De huidige beschermende maatregelen 
staan innovatie in de weg. 

Zonder numerus clausus 

Invoeren van een numerus claususus 

Volgens de experts die we 
i t i d   
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Alvorens in te gaan op de potentiële groeiprognoses voor de markt van het bezoldigde personenvervoer, analyseerde de studie het marktlandschap door de praktijken te 
vergelijken die in Europese hoofdsteden en steden worden toegepast.  
In de eerste plaats wordt de situatie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vergeleken met die in de hoofdsteden en andere grote steden. De volgende tabel geeft een 
overzicht van de verzamelde gegevens:  
Stad  Taxi's  Limousines (bxl)  Totaal  Inwoners  Per 1.000  
Londen  22.500  78.000  100.500  8.6 miljoen  11,67  
Parijs  17.924  21.000  38.924  7 miljoen  5:56  
Madrid  15.682  n.v.t.  15.568  3.1 miljoen  5,02  
Amsterdam  4.000  idem  4.000  0.8 miljoen  4,84  
Berlijn  7.800  n.v.t.  7.800  3.3 miljoen  2,36  
Brussel  1.273 (vergunningen BHG) 332 (vergunningen BHG)  1.605  1.187 miljoen  1,35  
Vervolgens werd, op basis van een studie van Deloitte (2016) van de tariefstructuren, de situatie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vergeleken met steden die vanuit 
sociaal-demografisch oogpunt als vergelijkbaar worden beschouwd. De verzamelde gegevens staan hieronder.  
Glasgow 1.426  2.735  4.161  0.559 miljoen  7,44  
Barcelona  10.481  n.v.t.  10.481  1,630 miljoen  6,43  
Birmingham 1.262  4.096  5.358  1 092 miljoen  4,90  
Milaan  6.000  n.v.t.  6.000  1,324 miljoen  4,53  
München  3.398  n.v.t.  3.398  1 505 miljoen  2,25  
Stockholm  3.000  n.v.t.  3.000  1,373 miljoen  2,18  
Helsinki 1.369  n.v.t.  1.369  0,630 miljoen  2,17  
Brussel  1.273  332  1.605  1,187 miljoen  1,35  
Als we het aantal taxi's + VVB in Brussel vandaag met andere Europese steden vergelijken (cijfers 2016), zien we dat, rekening houdende met het bevolkingsaantal, er 
ruimte is voor groei wat betreft het aantal taxi's + VVB per 1.000 inwoners in het BHG.  Specifiek voor Brussel dient ook rekening te worden gehouden met de instroom van 
Vlaamse en Waalse VVB (zie het betreffende hoofdstuk hierover in het rapport).  We hebben beslist om twee scenario’s uit te werken.  Het eerste scenario verwijst naar 
de huidige marktsituatie, met ongewijzigd beleid, waarin de markt voor individueel bezoldigd personenvervoer bestaat uit zowel Brusselse taxi's én VVB's, alsook VVB’s 
die met een Vlaamse of Waalse vergunning actief zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ratio van 2,67 taxi's+VVB’s/1000 inwoners - op basis 
van de IBSA-gegevens). Het tweede scenario voorziet een potentiële groei tot een ratio van 4,90 (Taxi + VVB) /1000 inwoners. Dat wil zeggen een groei die overeenstemt 
met het aanbod van de stad Birmingham.   
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Wat betreft scenario 1 - huidige situatie bij ongewijzigd beleid - schatten we het huidige aanbod op 3.244 voertuigen voor het bezoldigd personenvervoer in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dit cijfer veronderstelt dat het huidige tekort aan personeel voor het besturen van taxi's zal worden weggewerkt.  
Scenario 2 impliceert een groeipotentieel tot 4,9 (Taxi + VVB) / 1000 inwoners. Dit komt overeen met een stijging van 2.709 taxi's/VVB tot een totaal van 5.953 taxi's/VVB’s. 
Onderstaande grafiek toont de toename van het aantal voertuigen aan vergeleken met de huidige situatie vandaag.  
In het tweede scenario wordt op basis van een vergelijking met andere grote steden een potentiële toename van de vraag op de taxi-/VC-markt voorgesteld. Het is 
gebaseerd op de veronderstelling van een ongewijzigd beleid, in het bijzonder wat betreft VVB’s met een vergunning van een ander gewest. Aan de andere kant is het 
gebouwd rond de variabele "aantal inwoners". In deze scenario's worden geen rekening gehouden met andere criteria die relevant zijn voor de vaststelling van een optimaal 
aantal voertuigen voor bezoldigd  personenvervoer, zoals het algemene mobiliteitsbeleid (Good Move, beperking van het gebruik van particuliere auto's, beperking van de 
stedelijke congestie, beperking van de stedelijke vervuiling),alsook sociale wetgeving en de duurzaamheid van dit soort diensten. en de duurzaamheid van dit soort diensten.   
.  
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In onze prognoses gingen we uit van de hypothese dat het huidige aantal voertuigen (taxi's + VVB) de komende jaren onveranderd blijft. De resultaten 
laten een groeimarge zien van tussen de 1.000 en 2.700 nieuwe voertuigen die op de markt komen. Deze voertuigen kunnen taxi's of VVB zijn, 
afhankelijk van het gekozen beleid. Als de huidige numerus clausus wordt behouden, zal de groei vooral bestaan uit VVB. Een wijziging van het 
numerusclaususbeleid (afschaffing, verhoging ...) zou echter kunnen leiden tot een verhoging van het aantal taxi's en niet van het aantal VVB.  
 
 
 
 

Scenario 1 Scenario 2 
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Als wordt gekozen voor het behoud van de numerus clausus en een verhoging van het plafond van 1.300 tot 1.800 vergunningen (Brussel Mobiliteit), zal 
het niet eenvoudig zijn om een maximumaantal vergunningen voor de taxisector vast te stellen. Daarom geven we hieronder enkele aandachtspunten 
mee om deze oefening te vergemakkelijken. 

 
 

De numerus clausus moet immers worden gezien als een indicatief instrument op een gegeven 
moment (T), dat evolutief moet worden opgebouwd en regelmatig moet worden herzien op basis 
van een bepaalde methodologie (bv. een index waarbij de numerus clausus evolueert naargelang 

van de evolutie van bepaalde parameters). 

Als we het aantal taxi's + VVB per 1.000 inwoners in het 
BHG bekijken, 

Een verzadiging of een gebrek aan taxi's 
heeft vooral impact op de wachttijd van 
de klant. 

 

 
Het optimale aantal taxi's hangt dus af van de 
kenmerken van het Brusselse wegennet. Het 
optimale aantal taxi's hangt ook af van hoe de 
vertrek- en aankomstplaatsen verdeeld zijn 

in tijd en ruimte. 
 

Mits een beter zicht en nauwkeurige 
gegevens over de taxiritten kunnen we dus 

een betere inschatting maken van het 
optimale aantal taxi's voor het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest. 

stellen we vast dat dit aantal in vergelijking met andere 
Europese steden nog altijd zeer laag is. Dit suggereert 

dat een toename van het aantal voertuigen/1.000 
inwoners mogelijk is. 

 
 
 

Een toename van de deeltaxi's zou 
het aantal taxi's op de markt 

verminderen. 
 
 
 

Als we kijken naar de groei van de VVB-markt, met 
name van bedrijven als Uber, zien we dat de vraag naar 

taxi's wel degelijk aanwezig is en een groter aanbod 
vereist dan de 1.300 vergunningen toelaten. 
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  2.3 Tarifering  
2.3.1 De tarifering op basis van twee studies 

 

 

 
 

Wat we weten: 

  Het bepalen van de elasticiteit van prijs en vraag voor het gehele klantenbestand is niet eenvoudig.  

Redenen: 
 

 

 

   Een eenvoudige prijsverhoging is daarom ongewenst als ze niet gepaard gaat met mechanismen om deze elasticiteit te beperken.  
 
 

  Een studie van Deloitte (2015 ) laat ook een negatieve elasticiteit zien.  

Maar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Deloitte, REBEL 
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 Volgens de REBEL-studie (2013) varieert deze elasticiteit in functie van het type klant (jonge werknemers, zakenmannen of -vrouwen ...) maar ook in functie 
van het tijdstip (overdag of 's nachts). In het geval van een opwaarts prijsbeleid zullen de verschillende soorten klanten op een andere manier reageren. 

 Volgens de REBEL-studie lijkt het erop dat de elasticiteit van prijs en vraag over het algemeen sterk negatief is. Dit betekent dat een 
prijsstijging/daling de vraag naar taxi's sterk zou doen afnemen/toenemen. 

 De studie stelt verschillende oplossingen voor om de tarifering in de taxisector te structureren. Onder andere: 
 

 Afschaffen van het tarief per geografische zone, maar in plaats daarvan een tarief invoeren dat varieert naargelang van het aantal kilometers. 
 Een voorkeurstarief in daluren. 
 Een vaste prijs voor bepaalde categorieën van trajecten, zoals luchthaven-BHG. 
 Abonnementen/prepaidkaarten 
 Meer transparantie voor een betere klantervaring 



  2.3 Tarifering  
2.3.2 Waar staan we nu ten opzichte van de aanbevelingen van Deloitte in 2015? 
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Deloitte Monitor heeft in 2015 een studie uitgevoerd naar de sector van het bezoldigde 
personenvervoer, waarin specifieke aanbevelingen worden gedaan om de rentabiliteit van de sector 
te vergroten. Hoe staat het er vandaag mee? Een overzicht van wat er ondertussen is toegepast. 
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   Visuele of geluidswaarschuwing bij het overgaan naar een andere zone (als de zones worden gehandhaafd)  
 

 

 

 
 

 

   Onderscheid tussen week-, weekend- en feestdagtarieven  
 

   Prijs aanpassen aan vraag en aanbod (daluren vs. piekuren)  
 

 

 

   Prijs afhankelijk van het aantal passagiers  
 

   Speciale prijzen voor studenten, deeltaxi's enzovoort (zie Segmentatie/Klantenbinding)  

Verplichte aanduiding van de tariefstructuur (met theoretische aanduiding voor typische trajecten 
zoals 5 km en 10 min.) in de taxi 

Vervanging van het wachttarief door een uurtarief (totale reistijd) 

Voorafgaande prijsschatting op basis van afstand en reistijd, geschat in realtime 

Opzetten van een brede communicatie/marketingcampagne 

Afschaffing of verlaging van het tarief voor zone II 

Progressieve, dalende of constante tarieven per km ter vervanging van het tarief voor zone II 

Forfaitaire prijzen voor bepaalde bestemmingen (bv. luchthaven) 

Forfaitair tarief voor korte afstanden 

Specifieke/forfaitaire prijzen voor vooraf geboekte ritten 

 

 Meer 
transparantie 

 

  

  Vooruitgang: genuanceerd  

 
 

 Duidelijkere 
tariefstructuur 

 

  

 
  Vooruitgang: genuanceerd  
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   Maandelijks forfait voor onbeperkt gebruik (bv. NMBS Go Unlimited, Taxmobil in Frankfurt)  
 

   Business/Premium packs (bv. G7 Paris, Brussels Airlines)  
 

 

 

 

 
 

   Ontwikkeling van een app  
 

   Eenvoudige boeking (via meerdere kanalen)  
 

   Partnerschappen met andere openbaarvervoerbedrijven (bv. gecombineerde aanbiedingen)  
 

   Eenvoudige betaling (accepteren van meerdere betalingsmethoden)  
 

   Betere relaties tussen chauffeurs en klanten  
 

   Extra diensten aan boord: Wifi, tijdschriften, flesjes water ...  

Seizoenspas/prepaidkaart (bv. Go-Pass NMBS, MOBIB Basic) 

Getrouwheidsprogramma/klantenkaart (bv. Miles & More, Delhaize Carte Plus) 

Deeltaxi's voor mensen die in dezelfde richting reizen (bv. Collecto, taxi's Milaan) 

Partnerschappen met openbaarvervoerbedrijven (bv. betaling, routes) 

Speciale prijzen voor studenten (bijvoorbeeld op bepaalde avonden, zoals in Rome) 

 

 
Segmentatie 

van het 
klantenbesta

nd en 
klantenbindi

ng 

 

  

  Vooruitgang: sterk  

 

 

 Betere 
klantervaring 

 

  

  Vooruitgang: sterk  
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Op basis van onze interviews met verschillende spelers in de sector en onze analyse van deze sector, stellen we drie pistes voor die de rentabiliteit kunnen 
verbeteren via het tariferingssysteem. Deze acties moeten met de spelers van de sector worden besproken om te bepalen in hoeverre ze kunnen worden uitgevoerd. 

 
 
 

 
Door de tarieven beter af te stemmen op 

de realiteit wordt er een correcte prijs 
betaald voor een taxirit, wat de chauffeur 

en de rentabiliteit ten goede komt. 

 

→ Het lijkt de moeite waard om het 
algoritme van de taximeters aan te 
passen aan de hedendaagse 
realiteit. 

Evaluatie van de werking van de 
taximeter 

1 

 
Enige vrijheid op tariferingsgebied zou de 

creativiteit, innovatie en inventiviteit in de sector 
stimuleren, waardoor de rentabiliteit zou 

verbeteren. 

 
→ Afgaand op onze interviews lijkt het 

beter om een minimumtarief te 
bepalen om de chauffeur te 
beschermen en sociale dumping te 
voorkomen, en een maximumtarief 
om de consument te beschermen. 

Corridortarieven 
3 

Het afschaffen van het zone II-tarief zou de 
tarieven transparanter maken voor de klant. Dit 

zou het imago van de sector opkrikken en 
mogelijk de rentabiliteit verbeteren. 

 
→ Het tarief voor zone II lijkt 

achterhaald, onaantrekkelijk en 
weinig transparant voor de klant. 
Soms is het zelfs verstandiger en 
sneller om routes buiten Brussel te 
nemen. 

Zone II-tarief schrappen 

2 
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  2.4 Conclusie  
 
 
 
 
 

Wij willen de aandacht vestigen op de belangrijkste punten in elk van de drie secties van dit hoofdstuk over de sociaal- 
economische impact. 

 
Ten eerste kan het ontwikkelingspotentieel van de taximarkt als onzeker worden bestempeld, aangezien de zelfrijdende auto het huidige model op de 
lange termijn ingrijpend kan veranderen. Een mobiliteit waarbij de bestuurder niet langer nodig is, stelt immers de hele werking van de sector in vraag. 
Eerst zullen andere trends van invloed zijn op de sector, die zijn marktaandeel zou kunnen zien afnemen als hij zich er niet aan aanpast. Het gaat om 
trends die tot minder gebruik van de personenauto zullen leiden. Het is verleidelijk om te denken dat de vraag naar taxi's in dat geval zal toenemen, maar 
we moeten rekening houden met andere mobiliteitsoplossingen die in volle ontwikkeling zijn. In dit verslag bespreken we de verbetering van het openbaar 
vervoer zoals bus, metro of tram dankzij de investeringen van het Gewest, maar ook de groeiende populariteit van deelauto's. Een gebrek aan integratie 
met MaaS kan nadelig zijn voor de sector, die zijn zichtbaarheid zal zien dalen in verhouding tot de andere vormen van vervoer. Om een correcte 
rentabiliteit te behouden, bevelen wij een duidelijke positionering van de taxisector aan ten opzichte van de mobiliteit in het algemeen in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest. 

 
 

Ten tweede zien we dat het huidige systeem van vergunningen niet meer werkt. Het systeem is niet aangepast aan de sector en opent de deur voor 
concurrentie waarbij niet dezelfde regels gelden voor iedereen. Wij bevelen een uniforme vergunning aan, met gemeenschappelijke regels voor alle 
spelers, zij het aangepast aan hun specifieke kenmerken. Wat de numerus clausus betreft: als er wordt besloten om er een vast te stellen, raden we aan 
om deze regelmatig te herzien en in te zetten op een beter gegevensbeheer met het oog op de nauwkeurigheid van het aantal. Ten slotte moet de 
overgang naar een nieuw systeem van vergunningen voor de chauffeurs rekening houden met de verschillende risico's die elk scenario met zich 
meebrengt. 

 
 

Ten slotte merken we met betrekking tot de tarifering op dat verschillende aanbevelingen die in de studie van Deloitte Monitor worden genoemd, werden 
uitgevoerd. Toch pleiten wij voor overleg met de sector in verband met bepaalde aspecten van de tarifering die achterhaald lijken, zoals het tarief voor 
zone II en de werking van de taximeter. Corridortarieven zijn te overwegen om een zekere mate van vrijheid en concurrentie te bevorderen en tegelijk de 
consument (maximumprijs) en de chauffeur (minimumprijs) te beschermen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Deloitte, websites van taxi-uitbaters 
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Bijlage 1: Bronnen van de sociaal-
economische analyse 
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Website web van Brussel Mobiliteit – Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel - Directie Personen Vervoer 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/de-brusselse-taxis 
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/verhuurdienst-van-wagens-met-
chauffeur https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/de-taxis-voor-pbm 
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/exploitants_taxis_pmr_0.pdf 
pdf 
https://mobilite-
mobiliteit.brussels/sites/default/files/brochure_taxi_pmr_2019_nl.pdf 

Brochure Brussel Mobiliteit, Mensen met beperkte mobiliteit, 
de taxi nemen in Brussel, kinderspel 

https://mobilite-
mobiliteit.brussels/sites/default/files/brochure_taxi_pmr_2019_nl.pdf 

CAWaB-website, Mémorandum Taxis PMR, 2018 https://cawab.be/Le-CAWaB-demande-un-meilleur-service-de-taxis-pour-les- 
PMR-a-Brussel.html 
https://cawab.be/IMG/pdf/181106_projet_memorandum_taxis_pmr.pdf 

Le Soir: 'Les services TaxiBus de la STIB pour les personnes handicapées 
s’étendent aux dimanches et jours fériés', Belga, 2018 

https://www.lesoir.be/196236/article/2018-12-18/le-service-taxibus-de-la-stib- 
pour-les-personnes-handicapees-setend-aux 

Nationale Bank van België - Balanscentrale: https://www.nbb.be/nl/balanscentrale 

Transport & Mobiliteit Leuven - REBEL-studie 2013 Diepgaand sociaal-economisch onderzoek naar betaalbare en 
rendabele taxi's in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

Interpréter les comptes annuels, Syllabus ‘analyse financière’ M.J. Paquet http://www.ipcf.be/uploads/documents/ANALYSE_FINANCIERE_SYLLABUS.pdf 

Interpréter les comptes annuels: Analyse par la méthode des ratios’ C. 
VAN WYMEERSCH, B. DE KLERCK 

https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et- 
publications/publications/etudes- 
ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20- 
%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf 

ACLVB Liberale Vakbond - Praktische gids voor de analyse van de 
jaarrekening, 
2017 

https://www.aclvb.be/sites/default/files/publicaties/praktische-gids-
analyse-jaarrekening_0.pdf 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/de-brusselse-taxis
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/verhuurdienst-van-wagens-met-chauffeur
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/verhuurdienst-van-wagens-met-chauffeur
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/de-taxis-voor-pbm
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/exploitants_taxis_pmr_0.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/exploitants_taxis_pmr_0.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/exploitants_taxis_pmr_0.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/brochure_taxi_pmr_2019_nl.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/brochure_taxi_pmr_2019_nl.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/brochure_taxi_pmr_2019_nl.pdf
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/brochure_taxi_pmr_2019_nl.pdf
https://cawab.be/Le-CAWaB-demande-un-meilleur-service-de-taxis-pour-les-PMR-a-Bruxelles.html
https://cawab.be/Le-CAWaB-demande-un-meilleur-service-de-taxis-pour-les-PMR-a-Bruxelles.html
https://cawab.be/IMG/pdf/181106_projet_memorandum_taxis_pmr.pdf
https://www.lesoir.be/196236/article/2018-12-18/le-service-taxibus-de-la-stib-pour-les-personnes-handicapees-setend-aux
https://www.lesoir.be/196236/article/2018-12-18/le-service-taxibus-de-la-stib-pour-les-personnes-handicapees-setend-aux
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale
http://www.ipcf.be/uploads/documents/ANALYSE_FINANCIERE_SYLLABUS.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20-%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20-%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20-%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf
https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/etudes-ire/Accountancy/Interpr%C3%A9ter%20les%20comptes%20annuels%20-%20analyse%20par%20la%20m%C3%A9thode%20des%20ratios.pdf
https://www.aclvb.be/sites/default/files/publicaties/praktische-gids-analyse-jaarrekening_0.pdf
https://www.aclvb.be/sites/default/files/publicaties/praktische-gids-analyse-jaarrekening_0.pdf
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De Tijd, De gelukkige slaven van Uber, Sofie Vanlommel, 2019 https://www.tijd.be/ondernemen/transport/de-gelukkige-slaven-van- 
uber/10118982.html 

Principenota, Taxiplan, Principes voor de hervorming van de sector van het 
bezoldigde personenvervoer, 2018 

 
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/principenota_taxiplan_0.pdf 

Sociaal Fonds, Taxi & VVB: regelgeving voor taxichauffeurs https://www.taxi-info.be/Réglementation/NL/28 
https://taxi-info.be/Home/NL 

Le Soir, La congestion à Bruxelles ne cesse d’augmenter, Olivier 
Coppens, 2019 

https://plus.lesoir.be/210599/article/2019-03-06/la-congestion-bruxelles-ne- 
cesse-daugmenter 

Good Move Brussels - Waarom zijn er meer files in Brussel terwijl het 
aantal auto’s op de weg vermindert?, 2017 

https://goodmove.brussels/wp-
content/uploads/2017/10/GM_Q6_Congestion_NL_V2.pdf 

RTBF, Embouteillages à Bruxelles: le péage urbain, solution miracle?, 
2019 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_embouteillages-a-bruxelles-le-peage- 
urbain-solution-miracle?id=10194379 

Federaal Planbureau, De kosten van verkeerscongestie in België, 
Bruno Hoornaert, Alex Van Steenbergen, 2019 

https://www.plan.be/publications/publication-1931-
nl-de_kosten_van_verkeerscongestie_in_belgie 

DH, La congestion à Bruxelles fait perdre 25% de temps aux transports en 
commun de surface, Christian Laporte, 2018 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-congestion-a-bruxelles-fait-perdre-25- 
de-temps-aux-transports-en-commun-de-surface-5aef7407cd7028f079d26ec7 

Reuters, Uber creuse ses pertes, promet la rentabilité en 2021, Reuters 
Staff, 2019 

https://fr.reuters.com/article/idFRKBN1XF0LJ 

RTBF, Entrée en Bourse ratée pour Uber : comment l’expliquer ?, 2019 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_entree-en-bourse-ratee-pour-uber- 
comment-l-expliquer?id=10219130 

https://www.tijd.be/ondernemen/transport/de-gelukkige-slaven-van-uber/10118982.html
https://www.tijd.be/ondernemen/transport/de-gelukkige-slaven-van-uber/10118982.html
https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/principenota_taxiplan_0.pdf
https://www.taxi-info.be/R%C3%A9glementation/NL/28
https://taxi-info.be/Home/NL
https://plus.lesoir.be/210599/article/2019-03-06/la-congestion-bruxelles-ne-cesse-daugmenter
https://plus.lesoir.be/210599/article/2019-03-06/la-congestion-bruxelles-ne-cesse-daugmenter
https://goodmove.brussels/wp-content/uploads/2017/10/GM_Q6_Congestion_NL_V2.pdf
https://goodmove.brussels/wp-content/uploads/2017/10/GM_Q6_Congestion_NL_V2.pdf
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_embouteillages-a-bruxelles-le-peage-urbain-solution-miracle?id=10194379
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_embouteillages-a-bruxelles-le-peage-urbain-solution-miracle?id=10194379
https://www.plan.be/publications/publication-1931-nl-de_kosten_van_verkeerscongestie_in_belgie
https://www.plan.be/publications/publication-1931-nl-de_kosten_van_verkeerscongestie_in_belgie
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-congestion-a-bruxelles-fait-perdre-25-de-temps-aux-transports-en-commun-de-surface-5aef7407cd7028f079d26ec7
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/la-congestion-a-bruxelles-fait-perdre-25-de-temps-aux-transports-en-commun-de-surface-5aef7407cd7028f079d26ec7
https://fr.reuters.com/article/idFRKBN1XF0LJ
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_entree-en-bourse-ratee-pour-uber-comment-l-expliquer?id=10219130
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_entree-en-bourse-ratee-pour-uber-comment-l-expliquer?id=10219130
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STATBEL - België in cijfers, https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex 

Mysteryshoppingonderzoek bij klanten’ besteld door Brussel Mobiliteit 
– MCP QUALITY SERVICE 

https://www.checker-soft.com/martineconstant-be/main- 
menu.php?&chk_key=4cb1efcd9700d6a3b53327895a3297c2e772d512 

La Tribune, Le service d'Uber's'est dégradé en trois ans (Pascal 
Terrasse), Mounia Van de Casteele, 2016 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le- 
service-d-uber-s-est-degrade-en-trois-ans-pascal-terrasse-606467.html 

GTL-TAXI, Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en 
Locatievoertuigen met chauffeur 

http://www.gtl-taxi.be/1_0_0_0_0_NL_HOME 
http://www.gtl-taxi.be/3_28_549_4225_0_NL_Tarieven_Taxi_Brussel 

Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen 
met chauffeur - Voorstel aan de Brusselse regering 

 

RTBF, 9,15 euro/uur: Uber dévoile le revenu de ses chauffeurs 
français, 2019 

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_9-15-euros-heure-uber-devoile-le- 
revenu-de-ses-chauffeurs-francais?id=10129766 

RTL-Info, Certains chauffeurs Uber ne parviennent plus à gagner leur vie: 
"On est devenu des esclaves“, 2016 

https://www.rtl.be/info/monde/economie/certains-chauffeurs-uber-ne- 
parviennent-plus-a-gagner-leur-vie-on-est-devenu-des-esclaves--862658.aspx 

La Croix - Economie, La rentabilité, un Graal encore lointain pour Uber, 
AFP, 2019 

https://www.la-croix.com/Economie/rentabilite-Graal-encore-lointain-Uber-2019- 
11-05-1301058517 

L’Echo, Des taxis en masse à Bruxelles, Sarah Godard, 2018 https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a- 
bruxelles/9993017.html 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex
https://www.checker-soft.com/martineconstant-be/main-menu.php?&chk_key=4cb1efcd9700d6a3b53327895a3297c2e772d512
https://www.checker-soft.com/martineconstant-be/main-menu.php?&chk_key=4cb1efcd9700d6a3b53327895a3297c2e772d512
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le-service-d-uber-s-est-degrade-en-trois-ans-pascal-terrasse-606467.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le-service-d-uber-s-est-degrade-en-trois-ans-pascal-terrasse-606467.html
http://www.gtl-taxi.be/1_0_0_0_0_NL_HOME
http://www.gtl-taxi.be/3_28_549_4225_0_NL_Tarieven_Taxi_Brussel
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_9-15-euros-heure-uber-devoile-le-revenu-de-ses-chauffeurs-francais?id=10129766
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_9-15-euros-heure-uber-devoile-le-revenu-de-ses-chauffeurs-francais?id=10129766
https://www.rtl.be/info/monde/economie/certains-chauffeurs-uber-ne-parviennent-plus-a-gagner-leur-vie-on-est-devenu-des-esclaves--862658.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/certains-chauffeurs-uber-ne-parviennent-plus-a-gagner-leur-vie-on-est-devenu-des-esclaves--862658.aspx
https://www.la-croix.com/Economie/rentabilite-Graal-encore-lointain-Uber-2019-11-05-1301058517
https://www.la-croix.com/Economie/rentabilite-Graal-encore-lointain-Uber-2019-11-05-1301058517
https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a-bruxelles/9993017.html
https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a-bruxelles/9993017.html
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RTBF, Collecto, Heetch, Uber Comment rentrer chez soi la nuit à 
Bruxelles?, Bernadette Goffinet, 2018 

https://www.rtbf.be/info/dossier/bon-a-savoir/detail_collecto-heetch-uber- 
comment-rentrer-chez-soi-la-nuit-a-bruxelles?id=9809538 

27 APRIL 1995. - Ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de 
taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met 
chauffeur 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995
042733&table_name=wet 

Taxis Bleus; Taxis verts; Taxis Ucclois - tarieven https://www.taxisbleus.be/index.php/nl/diensten/tarieven 
https://taxisverts.be/static/price-estimation-taxi?hl=nl https://www.taxisucclois-
2000.be/ (geen Nederlandstalige versie beschikbaar) 
https://www.taxiproxi.be/tarif-taxi-departement-bruxelles 

LesEchos, La qualité de service baisse chez les VTC, Lionel Steinmann, 
2016 

https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc- 
223242 

Le Soir, Bruxelles: bientôt un contrôle public du profil des chauffeurs Uber, 
Arthur Sente, 2019 

https://www.lesoir.be/267432/article/2019-12-17/bruxelles-bientot-un-controle- 
public-du-profil-des-chauffeurs-uber 

RTL-Info, La face cachée d'Uber: 1.000€/mois pour 50h/semaine, SMS 
menaçants et faux papiers (vidéo), 2017 

https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois- 
pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx 

RTL-Info, TENSION à Bruxelles: un chauffeur Uber, qui conduisait des 
diplomates mexicains, arrêté par un taximan (vidéo), 2017 

https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une- 
delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais- 
vu-une-telle-agressivite--974279.aspx 

LesEchos, La qualité de service baisse chez les VTC, Lionel Steinmann, 
2016 

https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc- 
223242 

L’Echo, Des taxis en masse à Bruxelles, Sarah Godard, 2018 https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a- 
bruxelles/9993017.html 

https://www.rtbf.be/info/dossier/bon-a-savoir/detail_collecto-heetch-uber-comment-rentrer-chez-soi-la-nuit-a-bruxelles?id=9809538
https://www.rtbf.be/info/dossier/bon-a-savoir/detail_collecto-heetch-uber-comment-rentrer-chez-soi-la-nuit-a-bruxelles?id=9809538
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995042733&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1995042733&table_name=wet
https://www.taxisbleus.be/index.php/nl/diensten/tarieven
https://taxisverts.be/static/price-estimation-taxi?hl=nl
https://www.taxiproxi.be/tarif-taxi-departement-bruxelles
https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc-223242
https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc-223242
https://www.lesoir.be/267432/article/2019-12-17/bruxelles-bientot-un-controle-public-du-profil-des-chauffeurs-uber
https://www.lesoir.be/267432/article/2019-12-17/bruxelles-bientot-un-controle-public-du-profil-des-chauffeurs-uber
https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois-pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois-pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc-223242
https://www.lesechos.fr/2016/10/la-qualite-de-service-baisse-chez-les-vtc-223242
https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a-bruxelles/9993017.html
https://www.lecho.be/dossier/lappeldesxi/des-taxis-en-masse-a-bruxelles/9993017.html
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RTBF, Uber : témoignage de passagers victimes d'agression sexiste et 
homophobe, A. Goderniaux, M. Joris, M.Bilterijs, 2019 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_uber-temoignage-de-passagers-victimes- 
d-agression-sexiste-et-homophobe?id=10256206 

DH, Forest: une cliente de taxi agressée par un chauffeur Uber, Arnaud 
Farr, 2017 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/forest-une-cliente-de-taxi-agressee-par- 
un-chauffeur-uber-5a294158cd7095d1cd4c07d5 

Le Soir, En Uber ou en taxi, les femmes toujours en insécurité, Elodie 
Blogie, 2019 

https://plus.lesoir.be/265362/article/2019-12-06/en-uber-ou-en-taxi-les-femmes- 
toujours-en-insecurite 

RTL Info, Agressions sexuelles: Daphné ne prendra plus jamais un Uber 
seule après une expérience bouleversante, Halima Moane Sali, Elisabeth 
Wouters, 2019 

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/agressions-sexuelles-daphne-ne- 
prendra-plus-jamais-un-uber-seule-apres-une-experience-
bouleversante- 1179623.aspx 

RTL Info, La face cachée d'Uber: 1.000€/mois pour 50h/semaine, SMS 
menaçants et faux papiers, Equipe RTL Info, 2017 

https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois- 
pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx 

RTL Info, TENSION à Bruxelles: un chauffeur Uber, qui conduisait des 
diplomates mexicains, arrêté par un taximan, Arnaud Vankerckhove, 2017 

https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une- 
delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais- 
vu-une-telle-agressivite--974279.aspx 

RTBF, La Fédération belge des taxis recrute 300 chauffeurs pour 
Bruxelles, Karim Fadoul, 2018 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_la-federation-belge-des-taxis-recrute-300- 
chauffeurs-pour-bruxelles?id=10032128 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_uber-temoignage-de-passagers-victimes-d-agression-sexiste-et-homophobe?id=10256206
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_uber-temoignage-de-passagers-victimes-d-agression-sexiste-et-homophobe?id=10256206
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/forest-une-cliente-de-taxi-agressee-par-un-chauffeur-uber-5a294158cd7095d1cd4c07d5
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/forest-une-cliente-de-taxi-agressee-par-un-chauffeur-uber-5a294158cd7095d1cd4c07d5
https://plus.lesoir.be/265362/article/2019-12-06/en-uber-ou-en-taxi-les-femmes-toujours-en-insecurite
https://plus.lesoir.be/265362/article/2019-12-06/en-uber-ou-en-taxi-les-femmes-toujours-en-insecurite
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/agressions-sexuelles-daphne-ne-prendra-plus-jamais-un-uber-seule-apres-une-experience-bouleversante-1179623.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/agressions-sexuelles-daphne-ne-prendra-plus-jamais-un-uber-seule-apres-une-experience-bouleversante-1179623.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/agressions-sexuelles-daphne-ne-prendra-plus-jamais-un-uber-seule-apres-une-experience-bouleversante-1179623.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois-pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/economie/la-face-cachee-d-uber-1-000euro-mois-pour-50h-semaine-sms-menacants-et-faux-papiers-video--918613.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
https://www.rtl.be/info/vous/temoignages/un-chauffeur-uber-et-ses-clients-une-delegation-diplomatique-mexicaine-agresses-par-un-taximan-je-n-avais-jamais-vu-une-telle-agressivite--974279.aspx
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Yeeply, Application taxi: ce que vous devez savoir avant d’en créer une, 
Plateforme premium spécialisée dans le développement d’applications 
mobiles et de sites web personnalisés, 2018 

https://fr.yeeply.com/blog/application-taxi-ce-que-vous-devez-savoir/ 

RTL Info, Bruxelles: l'application de taxis Victor Cab a du mal à décoller, 
Aline Wavreille, 2018 

https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_bruxelles-l-application-de-taxis- 
victor-cab-a-du-mal-a-decoller?id=10049887 

Uber - Studie IPSOS 2016 en IPSOS 2019 / 

SPW - Mobiliteitsportaal van Wallonië, Diensten toegelaten door de SPW, 
Lijsten van taxi- en VVB-uitbaters in Wallonië 

http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-taxi/services-et- 
solutions/services-autorises-par-le-spw.html 

LaLibre.be, Optimisation du ring, autoroutes cyclables: Bruxelles et la 
Flandre s'allient en matière de mobilité, Belga, 2019 

https://www.lalibre.be/belgique/mobilite/optimisation-du-ring-autoroutes- 
cyclables-bruxelles-et-la-flandre-s-allient-pour-traiter-de-mobilite- 
5dea2fcdd8ad58130dc6ee79 

Website Talixo, Verhuur van voertuigen met chauffeur https://talixo.com/?en/ 

Website Blacklane, Verhuur van voertuigen met chauffeur https://www.blacklane.com/en/ 

MIVB-website, Toegankelijkheid, TaxiBus, Gebruikersreglement 2018, https://www.stib-mivb.be/irj/go/km/docs/STIB-
MIVB/INTERNET/attachments/PMR/Taxibus%202015/Brochure_TaxiBus_NL.
pdf 

Total Benzine, Brandstofprijzen in de tankstations, 2019 https://www.total.be/nl/mijn-tankstation/total-brandstoffen-voor-benzine-en-
dieselvoertuigen-belgie 
excellium-95-brandstof-benzine 

https://fr.yeeply.com/blog/application-taxi-ce-que-vous-devez-savoir/
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2019 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/statistieken-van-bevolking/ 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/statistiques/population-
bevolking-20200101.pdf 
bevolking-20190101.pdf 

Brussel Mobiliteit, regels voor het uitbaten van diensten voor de verhuur van 
limousines, 2019 

https://mobilite-
mobiliteit.brussels/sites/default/files/notabetreffendedevergunningsaanvragen.pdf 

NBB, berekeningsmethode voor het bruto binnenlands product volgens het ESR 
1995 

http://dev.ulb.ac.be/dulbea/documents/1462.pdf 

https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/m_inventaris_esr1995_nl_def.pdf 
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Gewestelijk Mobiliteitsplan, Mobiliteit Brussel, 2019 https://goodmove.brussels/nl/gewestelijk-mobiliteitsplan/ 

Bijlagen bij het Gewestelijk mobiliteitsplan, Brussel Mobiliteit, 2019 https://goodmove.brussels/wp-
content/uploads/2019/07/2_Bijlagen_Ontwerp_Gew_Mobiliteitsplan_Goo
d_Move_NL.pdf 

Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2019 

http://www.parlement.brussels/wp-content/uploads/2019/07/07-20-
Algemene-Beleidsverklaring-brussels-parelement-2019.pdf 

MIVB-website https://www.stib-mivb.be/article.html?l=nl&_guid=0035aa30-f3b3-
3410-c188-e0a713117e7f 

Voertuigen en wegennet, BISA, 2018 https://bisa.brussels/themas/mobiliteit-en-vervoer/voertuigen-en-wegennet 

Voiture électrique contre voiture essence ou Diesel, quelle est la plus 
polluante ?, Notre Planète, 2018 

https://www.notre-planete.info/actualites/1802-comparatif-voiture- 
electrique-essence-diesel-pollution 

Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives, EEA, 
2018 

https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle 

Coût d’entretien d’une voiture électrique, Automobile Propre, 2018 https://www.automobile-propre.com/dossiers/cout-dentretien-dune- 
voiture-electrique/ 

Kerncijfers van de mobiliteit 2018, FOD Mobiliteit en Vervoer, 2018 https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/kerncijfers_mobiliteit_2018.pd
f 

Katernen van het kenniscentrum van de mobiliteit in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest, Brussel Mobiliteit, 2013 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/default/files/katernen-
kenniscentrum.pdf 
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Impacts of car2go on Vehicle Ownership, Modal Shift, 
Vehicle Miles Traveled, and Greenhouse Gas Emissions: 
An Analysis of Five North American Cities, Martin E. & Shaheen S., 2016 

http://innovativemobility.org/wp- 
content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf 

Website Splyt https://splyt.com/ 

Autonomous Driving : Moonshot Project with Quantum Leap from 
Hardware to Software & AI Focus, Deloitte, 2019 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/Deloitte_A 
utonomous-Driving.pdf 

What US consumers think of shared mobility, McKinsey, 2017 https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our- 
insights/what-us-consumers-think-of-shared-mobility 

Autonomous vehicles are cost-effective when used as taxis, Isaac G. 
Freedman, Ellen Kim, Peter A. Muennig, 2018 

 

Gauging the disruptive power of robo-taxis in autonomous driving, 
McKinsey, 2017 

https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-
assembly/our- insights/gauging-the-disruptive-power-of-robo-taxis-
in-autonomous- driving 

Jaarlijks rapport van het Observatorium voor Toerisme, visit.brussels, 2018 https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/barometres/rapport-
annuel-2018---nl-final.pdf 

Does slower driving make us go faster?, Université de Sidney, 2018 https://sydney.edu.au/business/news-and-events/news/2018/12/21/does- 
slower-driving-make-us-go-faster-.html 

Lower urban speed limits: Better for citizens, better for the environment, 
better for all, Transport Environnement, 2000 

https://www.transportenvironment.org/docs/Fact- 
sheets,%20responses,%20etc/11- 
00%20Lower%20%20urban%20speed%20limits.htm 

Ville 30, espace à Vivre, GRACQ, 2011 http://www.ville30.be/files/Main/dossier.pdf 

http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf
http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2016/07/Impactsofcar2go_FiveCities_2016.pdf
https://splyt.com/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/Deloitte_Autonomous-Driving.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/Deloitte_Autonomous-Driving.pdf
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Cijfers, Leefmilieu Brussel, 2015 https://leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/de-mobiliteit-
brussel/cijfers 

Mode shift amplifiers: the importance of the out-of-vehicle experience, 
Miller S, 2012 

https://www.livablestreets.info/mode_shift_amplifiers_the_importance_of_ 
the_out_of_vehicle_experience 

How Much Urban Traffic is Searching for Parking?, Dowling C., Fiez T., 
Ratliff L., Zhang B., 2017 

https://www.researchgate.net/publication/313879093_How_Much_Urban 
_Traffic_is_Searching_for_Parking 

Study on passenger transport by taxi, hire car with driver and ridesharing 
in the EU, European Commission, 2016 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/road_cs 

Yang, Ren, Legara, Lin, Ong, Lin, Monterola, Phase Transition in Taxi 
Dynamics and Impact of Ridesharing, 2019 

https://www.groundai.com/project/phase-transition-in-taxi-dynamics-and- 
impact-of-ridesharing/2 

Diepgaande sociaal-economische studie over betaalbare en rendabele 
taxi's in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, REBEL, 2013 

/ 

Onderzoek naar de tarieven van de Brusselse taxi's, Deloitte, 2015 / 

Scénarios Bruxelles 2035 : Etude stratégique sur les scénarios de mobilité 
en Région Bruxelles Capitale et la transition à l’horizon 2035 à l’ère des 
véhicules autonomes, 2019, Arthur D. Little 

/ 

Voorontwerp van ordonnantie betreffende de taxidiensten, 2018, 
Economische en Sociale Raad voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-
brupartners/par-date/2018/a-2018-020-esr/view 

Principes voor de hervorming van de sector van het bezoldigde 
personenvervoer, Brussel Mobiliteit 

https://mobilite-
mobiliteit.brussels/sites/default/files/principenota_taxiplan_0.pdf 
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