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Dag van de taxi 

 
VOORSTELLING 

 
 

 

Taxidag 
 

 

Brussel is vast en zeker een stad die een nadere aanpak besteedt aan cultuur. Boekenbeurzen en 

andere tentoonstellingen zijn namelijk culturele manifestaties die het belang aantonen van zo’n 

evenementen op het Brusselse landschap. 

Die elementen hebben geleid tot een overleg van verschillende betrokkenen van de taxisector die 

over oplossingen nagedacht hebben om hun eigen evenement op te richten. Vandaar is het idee van 

de taxidag ontstaan. 

Die dag zal allereerst een gelegenheid zijn voor ontmoetingen en uitwisselingen. Enerzijds kunnen de 

voornaamste actoren van de sector (bedrijfsleiders, chauffeurs, klanten, enz.) elkaar ontmoeten en 

de bestaande onderlinge banden versterken. 

Anderzijds zal de aanwezigheid van diverse politici van verschillende strekkingen de” kans bieden om 

met de sector in contact te komen en persoonlijke contacten met de politieke vertegenwoordigers 

mogelijk maken om te spreken over onderwerpen als mobiliteit, milieu, nieuwe technologieën en het 

openbaar nutskarakter van de taxi’s. 

Die dag zal ook staan in het teken van de familie. Daarom zullen verschillende activiteiten 

georganiseerd worden zoals spelletjes voor de kinderen, een welzijnruimte voor de vrouwen en 

noem maar op, in de geest van delen en gastvrijheid. 

Een VIP ruimte is ook voorzien. Daar zullen de politici, de sprekers en de partners staan. 

Op de taxidag zullen de aanwezige partners - zoals Opel, Tesla, Auto MM, AG Insurance, Athlon, … - 

een tentoonstellingsruimte krijgen. Dat zal hen de mogelijkheid bieden in contact te komen met 

potentiële klanten. De deelnemers, we hopen op 3000 personen, zullen vooral de zelfstandigen en 

uitbaters van taxibedrijven zijn (ongeveer 70% van het publiek). Onze partners zullen dus de kans 

krijgen om hun producten te laten kennen maar ook om rechtstreeks in contact te komen met de 

belangrijkste betrokkenen. 
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▪ De toegang tot Autoworld is gratis voor de taxichauffeurs en hun familie. 

 

▪ De dag van de taxi begint om 10u. De standen moeten dus op dit uur klaar zijn, zodat de 
taxichauffeurs ingang kunnen krijgen. 

 

▪ Op die dag zullen er ook momenten zijn voor de families, er zal een plaats zijn waar de 
dames zich kunnen ontspannen en een plaats met activiteiten voor de kinderen. 

 

▪ Dranken en sandwiches zullen verdeeld worden. 

 

▪ Om 13 uur zullen de vertegenwoordiger van Febet de aanwezigen welkom heten. 

 

▪ Om 14 uur, zijn de VIP-personen uitgenodigd om naar de classic lounge te gaan waar 
verschillende interventies zullen plaatsvinden . Elke interventie zal 5 min duren. 

1. Opel 

2. Tesla (Taxi électrique). De vertegenwoordiger van het merk zal zijn ervaring 

verdelen met zijn elektrische taxis 

3. Victor Cab 

4. BECI (Van-Thournout Marc) 

5. De ambassadeur van Marokko 

6. Génération For Life (Télévie) 

 
▪ Tesla zal testen bieden van zijn nieuwe Tesla. 

▪ De humorist Abdel en Vrai zal ook aanwezig zijn. 
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De VIP-lijst: 
 

1. Politieke partijen 

2. Opel Belgium (Boden) 

3. Verfaille Bernard (Toyota Telle Père Telle Fils) 

4. Steenberghen Pierre (GTL en Sociaal Fonds) 

5. Delire Marc (Voorzitter van GTL) 

6. Tito (Web Taxi) 

7. Darchambeau Christian ( Dehon & Associes Insurance ) 

8. Martinez Francisco (Expert Adetex Brussels 

9. Darchambeau Jonathan (Advocaat Thelius) 

10. Peeters Thierry ( EMS Ingenico ) 

11. Vens Marc (Metrotax) 

12. Mevr. Van Bergh 

13. Mission Local Ixelles 

14. Standard Guy (Sociaal secretariaat CSCI) 

15. Marrocco Luigi (Taxis Bleus) 

16. Ameur Mohamed (Ambassadeur van Marokko in België) 

17. Chappel Grégor (Directeur Actiris) 

18. Mevr. P'tito Olivia (Bruxelles Formations) 

19. De Beul Inge (ABVV) 

20. Lescot Phillipe (ACV) 

21. Rodolphe Van Weyenbergh 

22. Mevr Popescu 

23. Abdel En Vrai (Humoriste) 


