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TCA

• Opgericht in 1995

• 1500 aangesloten zelfstandig taxi-ondernemers

• 1250 wagens

• Het servicebedrijf TCA BV 40 FTE

• > 3.000.000 ritten per jaar: 

‒ 40-60 verdeling besteld en opstap

• 1 van de 8 TTO’s van Amsterdam

Taximarkt NL

Contract vervoer Straattaxi

Besteld

Opstap
(standplaatsen & 

aanhouden)
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Sustainability & TCA

• 2011: samenwerking Gemeente Amsterdam met Fiat Doblo’s

• 2013: ISO 9001 & ISO 14001 certificering

• 2014: project Better Place met Renault Fluences

• 2015: ecovloot met 20 elektrische Nissans

• 2016: ondertekening convenant groene taxi’s

• Groeiende vraag naar groen / uitstootvrij vervoer:

• Toename MVO bij bedrijven (bijv. WTC, Zuidas)

• Overheidsbedrijven nemen voorschot op milieu convenant

• Ziekenhuizen gaan over op uitstootvrij vervoer

• Doelstelling TCA 250 elektrische taxi’s per eind 2018
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Opstartproblemen

• Beperkte beschikbaarheid van betaalbare elektrische wagens

• Actieradius 

• Restwaarde wagens

• Emoties

• Gezondheidsrisico’s

• Ondernemerschap

• Commitment van management bij bedrijven is nog geen commitment op de 

werkvloer
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Randvoorwaarden

• Faciliteren van de aanschaf

− Operational lease mogelijkheden

− Aantrekkelijke kortingen bedingen bij importeurs

− Actief informeren over ontwikkelingen op auto-vlak

• Voldoende beschikbare (snel)laadcapaciteit: commerciële deals of middels 

aanbestedingen

• Lage basistarieven voor snelladen om concurrerend te zijn met diesel

• Subsidies helpen om de aanschafdrempel te verlagen
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Is het rendabel?

• De wielen moeten rollen, onze benadering:

− Liever een kleine groep klanten 75% uitstootvrij bediend dan een grote groep 

minimaal kunnen beleveren.

− Voordelen: blije klanten en chauffeurs die hun investering makkelijker terug kunnen 

verdienen doordat ze specifiek besteld worden

• Voor de kleine groep die nu ingestapt is het rendabel, maar er zal weer een 

omslagpunt komen waar het overschat van taxi’s zijn tol weer gaat eisen

• 17% van de elekrische TTO wagens rijdt bij TCA (1 feb 121 eco-wagens)

• Uiteindelijk gaat de milieuzone op slot in 2025 voor niet uitstootvrije taxi’s



Dank voor uw aandacht!
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TITEL VAN DE DIA

• Hoe hebben jullie deze transitie ervaren?

• Waarom is de taxisector meegestapt in dit traject?

• Hebben jullie ook eigen doelstellingen ter zake geformuleerd?

• Wat is de impact van deze omslag op de bedrijfsvoering? Hebben de ondernemers zaken 

moeten veranderen ten opzichte van rijden met diesel? 

• Ervaren jullie e-taxi's als rendabel? Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voor een 

rendabele businesscase?

• Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden om van de e-taxi een succes te maken? In 

welke mate zijn die in Amsterdam gerealiseerd? Hoe hebben jullie hier werk van 

gemaakt?

• Welke aanbevelingen kunnen jullie meegeven aan Vlaamse taxi-ondernemers en 

beleidsverantwoordelijken?
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Convenant schone taxi’s

• Convenant schone taxi’s:

• Milieuzone Centraal Station:

o Nu 1 op de 4 is schoon

o 2018: Taxistandplaats CS & Leidseplein exclusief voor schone taxi’s

o 2021: Taxistandplaats CS & Leidseplein exclusief voor uitstootvrije taxi’s

• 2018: Invoer milieuzone Amsterdam voor alle taxi’s: emissienorm Euro V

• 2021: Gebruik tram-/busbanen alleen voor uitstootvrije taxi’s 

• 2025: Uitstootvrije taxi’s in geheel Amsterdam

• Voorrangspositie uitstootvrij taxivervoer bij inkoop / aanbestedingen


