Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Amsterdam, 30 maart 2020

Hooggeachte mevrouw Keijzer,
In deze moeilijke tijden zijn wij onder de indruk van de grote en moedige besluiten die de
Nederlandse regering neemt om de COVID-19 pandemie te lijf te gaan en de hardst
getroffenen te ondersteunen. Wij doen een oproep aan u om ‘vervoer per taxi’ mee te nemen
in de lijst met bedrijfsactiviteiten die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming schade
COVID-19. Niet voor onszelf, maar voor de chauffeurs die bij ons zijn aangesloten en die
gebruik maken van onze platform-diensten.
Duizenden taxichauffeurs hebben momenteel te kampen met het vrijwel geheel wegvallen van
hun omzet als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van
COVID-19 tegen te gaan. Afgelopen vrijdag heeft de regering bovendien een richtlijn
opgesteld die oproept om “terughoudend [te zijn] in het gebruik van de taxi” en een taxi enkel
te gebruiken als “dit noodzakelijk is voor medische zorg, eerste levensbehoeften of het in
stand houden van vitale processen.”
Wij begrijpen de noodzaak voor deze maatregelen maar zien ook dat taxiondernemers (net
als de horeca) hier bijzonder hard door worden geraakt. Taxichauffeurs hebben immers te
maken met hoge vaste kosten die in deze periode gewoon blijven doorlopen.
De taxiverzekering en de financiering van het voertuig zijn erg kostbaar en komen in de regel
boven de €1.000 per maand uit. De ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’
(TOZO) zal helpen, maar door de hoge vaste kosten blijft er te weinig over voor bijvoorbeeld
de huur/hypotheek en het levensonderhoud.
Wij maken ons daarom ernstig zorgen over de toekomst van taxichauffeurs. We verwachten
dat met de huidige omstandigheden duizenden taxiondernemers failliet gaan of hoge leningen
moeten afsluiten. Dit zal ernstige financiële en sociale gevolgen hebben voor de chauffeurs en
voor hun families.
De TOGS kan uitkomst bieden. De €4.000 biedt ondernemers soelaas om de komende
maanden in de vaste kosten te voorzien. Wij doen dan ook een appèl op u om taxichauffeurs,
net als horeca, retail, kappers en rijscholen, mee te nemen in deze steunmaatregel en er
daarnaast rekening mee te houden dat een deelA van de chauffeurs hun bedrijf, vanwege de
aard van het werk, heeft gevestigd op een woonadres. Op deze manier kan een sociaal
drama worden voorkomen.
Hoogachtend,
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