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1 Inleiding 

Naar jaarlijkse gewoonte hield Taxistop op 26 november 2015 haar ledenbijeenkomst. Taxistop 

koos voor een dubbel thema:  

 Terugblik op 40 jaar Taxistop 

 Blik naar de toekomst: Autonome auto’s en gedeelde mobiliteit. 

De ledenbijeenkomst vond plaats in het Virginie Lovelinggebouw te Gent. 60 personen waren 

aanwezig. 

Het programma: 

 18u30 – 19u: “40 jaar Taxistop” 

 19u – 19u20: “De toekomst: gedeelde zelfrijdende auto’s” 

 19u20 – 19u30: Pauze 

 19u30 – 20u15: Brainstorm in 4 groepen 

 20u15 – 20u25: Conclusies 

 20u25: Receptie 

De presentaties zijn downloadbaar op http://www.taxistop.be/project-evenement/open-

ledenbijeenkomst-2611/ 

2 Brainstormsessies 

Drie groepen werkten gedurende 45 minuten rond het thema “zelfrijdende auto’s en minder 

mobielen centrales”. Een andere groep werkte rond het thema “zelfrijdende auto’s en carpoo-

len/autodelen.” 

 



 

Open Ledenbijeenkomst       - 4 

 

2.1 Wat zijn voor jou de voordelen om met een zelfrijdende auto te rijden? 

 Geen stress: Meer tijd voor een gesprek met medereizigers, meer tijd voor lezen, van het 

landschap genieten, slapen 

 Minder vermoeiend bij lange afstanden 

 Tijdswinst 

 Minder auto’s op straat, minder files 

 Verkeersveiligheid 

 Zelfde voordelen als openbaar vervoer en taxi 

 Geen rijbewijs, ook mogelijk voor minder validen, 

slechtzienden, bejaarden, jongeren, … 

 Delen in plaats van bezit: minder auto’s nodig.  

 Efficiënt, optimaal rijgedrag 

 Verlies statuswaarde 

 Densiteit wonen 

 Machine staakt niet 

 Betalen per km 

 Parkeren 

 Evolutie naar elektrische wagens 

2.2 Wat zijn voor jou de nadelen om met een 
zelfrijdende auto te rijden? 

 De prijs 

 Aansprakelijkheid en handhaving 

 Je verliest autonomie 

 Uniforme infrastructuur 

 Werkgelegenheid  naar kortere werkdagen gaan? 6u/dag. Basisinkomen. 

 Veiligheid, ‘hack-baar’, aanslagen? 

 Minder fietsen, nog meer in de auto zitten 

 Technisch gevoelig 

 Verlies rijplezier 

 Geen inning boetes 

 Wat met privacy? 

 Ook op het platteland? 

 Mobiliteitsongelijkheid kan toenemen 

 Wat met verkeersbelasting? 

 Hoe gaan autofabrikanten reageren? 

 Wagens zijn te stil. Voetgangers horen ze niet komen 

 Hoe werkt de wagen? Vervuilende batterij? 

2.3 Voor welke verplaatsingen vind je de autonome auto interessant?  

 Lange afstanden, autosnelwegen 

 Als taxi 

 Woon-werk/schoolverkeer 

 Boodschappen 

 Alles 

 Wat met vrachtvervoer? 

 Liever thuiswerken 

 Korte afstanden. Kruip niet alleen in de wagen! 



 

Open Ledenbijeenkomst       - 5 

 

2.4 Wat zou jij doen tijdens een rit? Moet de auto anders uitgerust worden? 

 Internetten, informatie zoeken 

 Eten, drinken, slapen, … 

 Geblindeerde ruiten? 

 Automatisch parkeren 

 Genieten van muziek 

 Telefoneren 

 Rijdend kantoor 

 Genieten van omgeving: Reizen 

2.5 Mag de auto volledig zelf rijden of behoud je liever wat controle? Welke zaken 
hou je liever onder controle? 

 Volledig zelf, maar toch nog controle indien nodig 

 Is de GPS betrouwbaar? 

 Noodstop-knop 

 Route kunnen aanpassen 

 Toch pedalen en stuur behouden 

2.6 Vind je een autonome auto een alternatief voor de bus of belbus? 

 Wel voor de belbus, niet voor de bus: sociale controle 

 Wie wil alleen zitten? 

 Gemakkelijker om in te stappen 

2.7 Wordt de MMC-chauffeur eerder een begeleider, dan chauffeur? 

 Meer begeleider dan chauffeur 

 Aangepaste wagen soms nodig, en nood aan menselijke hulp 

2.8 Kunnen de autonome auto’s gebruikt worden voor vervoer van de leden van de 
Minder Mobielen Centrales? 

 Ze moeten eenvoudig zijn om in te stappen 

 Toch vaak begeleider nodig.  

 Wat met sociaal contact en wenselijkheid? 

 We willen minder auto’s meer solidariteit 

2.9 Zou jij zelf een autonome auto kopen, of eerder sporadisch gebruiken als taxi, 
of deelauto? 

 Autodelen via een faciliterende organisatie, anders conflictsituaties 

2.10 Vind je het nog nodig om een eigen auto te hebben, als er een autonome auto 
naar je toekomt bij elke verplaatsingsbehoefte? 

 Niet nodig 

 Wat met platteland? 

2.11 Zijn er zaken die Taxistop de komende jaren zou moeten uittesten of onder-
zoeken? 

 Taxistop moet testen 

 


