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Daar zijn veel mogelijkheden voor. Naast de gewone
straattaxi wordt gedacht
aan deeltaxisystemen met
als voordelen zitplaatsverhuur en lagere tarieven. Het
kabinet verwacht daarbij
een afnemend onderscheid
tussen taxivervoer en openbaar vervoer, zeker in gebieden waar niet altijd voldoende openbaar vervoer
aanwezig kan zijn. In
Haagse termen heet dat het
'Collectief Vraagafhankelijk
Vervoer' (CVV).
MINDER REGELS

Het kabinet heeft besloten
de huidige regels voor het
taxivervoer drastisch te
beperken. Ze blijken veel te
knellend en belemmeren de
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ondernemersvrijheid, de
vestiging van nieuwe ondernemers en de komst van
nieuwe vormen van taxivervoer. De prijzen worden
kunstmatig hoog gehouden.
Het taxivervoer zal door die
nieuwe vrijheid gaan groeien, zo verwacht het kabinet.
Klantgerichter en met een
grotere rol voor de taxi in
het totale vervoer in ons
land.
Waar wil het kabinet uitkomen? Het nieuwe taxibeleid
moet er toe leiden dat er
variaties in prijs en kwaliteit
komen en de klant meer
keuzemogelijkheden heeft.
De tarieven voor taxivervoer
zullen gemiddeld genomen
dalen. Maar het gebruik van

de taxi, in oude en nieuwe
verschijningsvormen, zal
toenemen.
In de sector komt meer
dynamiek en concurrentie.
Meer aandacht voor de
wensen van de klant geeft
meer omzet. De taxi krijgt
een volwassen plaats in wat
de 'totale vervoersketen'
wordt genoemd: het geheel
van benenwagen, fiets,
auto, trein, tram, metro en
bus. Daardoor kan de taxi
het individuele autogebruik
terigdïingen, in de steden
de files tegengaan en in de
buitengebieden als vervangend openbaar vervoer rijden.

DOELSTELLINGEN

Hoofddoelstelling van het
nieuwe beleid is het versterken van de rol van de taxi in
het verkeers- en vervoersbeleid. Daarbij staan de belangen van zowel de taxi-klant
als de taxi-ondernemer
voorop: een prima en
betaalbaar produkt en een
gezonde ontwikkeling van
bedrijven en branche. Het
streven is gericht op groei
van het aantal taxikilometers en verbetering van de
bezettingsgraad, dus neer
ritten en met meer passagiers. Vooral de deeltaxi lijkt
daarin succesvol te kunnen
zijn.

In sommige gebieden zou
daardoor in de nachtelijke
uren wel eens geen taxivervoer meer kunnen zijn. Het
kabinet biedt de lagere
overheden, zoals gemeenten, de mogelijkheid in dat
geval de permanente
beschikbaarheid van taxidiensten tegen commerciële
tarieven in t e kopen of aan
te besteden.
Tarieven
Het kabinet wil de taxitarieven vrij laten. Dat
gebeurt in twee stappen:

-
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In de periode 2000-2002
komt er één landelijk
maximumtarief vast te
stellen door het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat. Daaronder mag

Naar een klantgericht taxivervoer

met de prijs worden
geconcurreerd.
- Vanaf 2002 zijn er vrije

prijzen vast te stellen
door de bedrijven.
Tot nu toe vinden consumenten de prijs gezien de
geboden kwaliteit t e hoog
en kunnen ondernemers de
kostenontwikkelingen niet
altijd verrekenen. Door vrijlating van de tarieven kan
nu op kwaliteit en prijs worden geconcurreerd. Er kan
beter worden ingespeeld op
de vraag van de consument
en er komt een betere verhouding tussen prijs en
kwaliteit. Er wordt verwacht
dat de gemiddelde taxitarieven zullen dalen.

Het voorgaande betekent
voor de klant dat deze:
voor de rit door het taxibedrijf op de hoogte
dient te worden gebracht
van de prijs door voorlichting en vermelding
van de prijs op en/of in
de auto;
tijdens de rit door opname van de prijsstelling in
de taximeter en straks de
boordcomputer;
na de rit door vermelding
van de prijs op een
kassabon (klachten over
de prijs kunnen dan
rechtstreeks worden
doorgegeven aan het
bedrijf genoemd op de
kassabon).

Kwaliteit
Het kabinet stelt voortaan
een aantal minimale kwaliteitseisen aan de ondernemer, de chauffeur en het
voertuig:
- De taxiondernemer moet
vanaf 1998 een bedrijfsvergunning hebben en
dient aan vakbekwaamheidseisen te voldoen. De
zogenoemde 'historische
bekwaamheid' vervalt.
- De taxichauffeur moet
vanaf 1998 eer:
chauffeurspas hebben.
Dat is een voor de
reiziger zichtbare pas met
pasfoto en persoonsgegevens.

instanties is de chauffeur
daardoor herkenbaar. Dat
bevordert volgens het kabinet de kwaliteit van de
dienstverlening en het
imago van de taxi. Het
maakt een klachtenprocedure ook eenvoudiger.
Voor de aanvraag van zo'n
pas is nodig: geneeskundige
verklaring; geldig rijbewijs;
geldig identiteitsbewijs; verklaring omtrent het gedrag;
2 pasfoto's.
Voor de vakbekwaamheidseisen voor taxichauffeurs zal
het kabinet nog gaan praten
met de werkgevers- en
werknemersorganisatiesin
de taxibranche.
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Voertuig
De eisen, die aan het taxivoertuig worden gesteld,
veranderen nauwelijks. Een
taxi moet een aantekening
op het kentekenbewijs hebben, dat is afgegeven door
de RDW. Dat heet voortaan
het 'keuringsbewijs'. Via de
APK vindt er al een regelmatige keuring op inrichting, staat van onderhoud .
en veiligheid plaats.
Ter bevordering van de
klantvriendelijkheid moet elk
voertuig van het volgende
zijn voorzien:
- keuringssticker met een
kenmerk dat het een taxivoertuig is.

- taxibalk (geldt niet voor
contractvervoer en
contracttaxi).
- tarievenoverzicht, herkenbaar aangebracht in de
auto en in ieder geval op
de achterkant van de
voorstoelen.

Er wordt nog gewerkt aan
een klachtensticker, waarop
de klant een telefoonnummer vindt voor eventuele
klachten.
Rij- en rusttijden
Het huidige rij- en rusttijdenbesluit (RTB) vervalt. Er
komt een aparte regeling,
die soepeler is dan de
arbeidstijdenwet (ATW).
Zo kan beter worden
ingespeeld op de wisselende

vraag naar taxivervoer. De
huidige knelpunten waar
het gaat om nacht- en
zondagsarbeid worden zorgvuldig bekeken.
Vervoersgebieden
Het kabinet wil de huidige
vervoersgrenzen per 2002
afschaffen. Heel Nederland
is dan één vervoersgebied
voor taxivervoer. Vanaf
2002 worden dan ook
alleen nog maar landelijke
vergunningen afgegeven.
Daardoor ontstaat maximale
ondernemersvrijheid en kan
iedere taxi overal in
Nederland rijden.
Controle en Handhaving
Nu de regels voor taxivervoer worden versoepeld
vindt het kabinet een

Klachtencornrnissie
Bij de kwaliteitsverbetering
van het taxivervoer hoort
ook de registratie en afhandeling van klachten. Het
kabinet wil een klachtencommissie met zowel een
regionaal meldpunt als een
klachtencommissie per taxicentrale. Het regionale
meldpunt behandelt klachten van vrije rijders en
'moeilijke' klachten van de
taxicentrale. De klachtencommissie taxicentrale
behandelt de klachten over
de 'eigen' centrale en
chauffeurs. Er komt overleg
met de branche, die zelf het
intiatief voor deze klachtenafhandeling moet nemen.

Belastingen
Het kabinet wil via de belastingen het gebruik van de
taxi bevorderen. Er wordt
gedacht aan de volgende
belastingvoordelen:
- Een mogelijke herziening
van de teruggave
belasting personenauto's
en motorrijwielen (BPM).
Mogelijk BPM-vrijstelling
voor taxi's vooraf wordt
onder bepaalde condities
overwogen.
- Versnelde afschrijving
bedrijfswaarde van (taxi)bedrijven en versnelde
afschrijving waarde
materieel (taxivoertuigen).
- Investeringsimpuls voor
boordcomputers
(investeringsaftrek).
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Daarnaast zou op belastinggebied de taxi een rol kunnen spelen in het zogeheten
ketenforfait. Dat houdt in
gewoon Nederlands in dat
er ruimere onbelaste vergoedingen en aftrekmogelijkheden komen voor het
gebruik van openbaar vervoer in het woon-werkverkeer. Bijvoorbeeld door de
combinatie met een abonnement voor fietsenstallingen, taxi, transferia en
PenR-voorzieningen (combinatie van parkeren en openbaar vewoerha!tes). A!s de
taxi onderdeel is van een
reis met open baar vervoer
en/of fiets kan via een
zogenoemde ketenkaart
belastingaftrek worden
ge kregen.

NIEUWE KANSEN

Het kabinet is er van overtuigd dat door de combinatie van al deze maatregelen
het gebruik van de taxi zal
toenemen. De taxibranche
zal gezonder worden en de
klant krijgt meer mogelijkheden voor een realistischer
prijs. De chauffeur krijgt
meer zekerheid en veiligheid.
Nieuwe kansen in de markt
kunnen zijn:
Het straattaxivervoer (belen opstapwerk) kan gaan
variëren. Door enerzijds
kwalitatief hoogwaardige
diensten voor speciale klanten aan te bieden en anderzijds juist tegen afgeslankte

