
Overzicht van verschillende kosten (medio 2019) 
 

Hieronder vind je een aantal veel voorkomende kosten op een rij die je maakt bij het starten van een 

taxionderneming of bij het starten als taxichauffeur. 

 

Let op: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend en niet alle kosten zijn opgenomen! 

 

Kosten VOG: tussen de € 33 en € 42,- 

 

Kosten ondernemersvergunning taxi (Kiwa Register):  

Aanvraag vergunning: € 1404,81 

Tussentijdse wijzigingen: 

- bij grote wijziging (vennoten/bestuurders): € 894,19 

- bij kleine wijziging (bedrijfsnaam of adres): € 129,47 

 

Kosten chauffeurskaart (BCT) taxi (Kiwa Register): 

- chauffeurskaart (beperkt en onbeperkt): € 135,52 

- chauffeurskaart inclusief LWT -kaart: € 198,44 

 

De kosten die Kiwa Register rekent zijn incl. BTW en worden vastgelegd in de Regeling gebruik 

boordcomputer en boordcomputerkaarten en de Regeling vergoedingen documenten Wet 

personenvervoer 2000 van het ministerie van I&W.  

 

Kosten opleiding (niet verplicht) (diverse aanbieders): tussen de € 650,- en € 1.000,- (soms incl. 

       kosten examens CBR) 

Kosten examens CBR t.b.v. chauffeursdiploma taxi (los): 

- theorie: € 39,65 

- praktijk (volledig): € 210,85 

- praktijk (beperkt: € 168,65 

 

Kosten keuring (Arbo arts, diverse aanbieders): tussen € 45,- en € 60,- 

 

Kosten aanschaf BCT (diverse leveranciers en diverse modellen; leasen is ook mogelijk):  

ong. € 1000,- – € 2000,- 

Kosten diverse overige kaarten voor de BCT (Kiwa Register): 

- ondernemerskaart: € 133,10 

- keurings/inspectiekaartkaart: € 133,10 

- systeemkaart: € 77,44 

 

Kosten keuring taxivoertuig vooraf (RDW): ong. € 20,- 

Kosten jaarlijkse APK (via garages): ong. € 20,- 

Kosten blauwe plaat (diverse aanbieders): ong. € 25,- 

 

Kosten aanschaf taxameter (losse meter, diverse aanbieders): tussen € 100,- en € 500,- 

Kosten jaarlijkse meterkeuring: ong. € 60,- 

Kosten printer (t.b.v. ritbewijs opstapmarkt, diverse aanbieders): tussen € 50,- en € 150,- 

 

https://www.justis.nl/producten/vog/faq/faq-over-vog-np/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0028974/2014-11-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0028974/2014-11-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011925/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011925/2019-01-01
https://www.cbr.nl/nl/service/nl/beroepsexamen-reserveren/tarieven-beroepschauffeurs-en-code-95.htm


Kosten in gemeente met eigen taxibeleid/taxiverordening: verschillen per gemeente. Er zijn leges 

kosten te betalen door de TTO aan de gemeente en/of door de chauffeur aan de gemeente, i.v.m. 

verkrijgen lokale vergunning om in de lokale opstapmarkt te kunnen werken. Afhankelijk van de 

gestelde eisen komen daar nog kosten voor extra cursussen of examens bij.  

 

Kosten aansluiting bij landelijke geschillencommissie (aansluiting niet verplicht, men kan ook eigen 

voorziening treffen. Leden KNV hebben automatisch aansluiting via KNV lidmaatschap): ong. € 40,-. 


