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Veelgestelde vragen - FAQ 
 

 

1 Wie moet ritgegevens naar Chiron sturen? 
De verplichting om ritgegevens door te sturen naar Chiron, geldt sinds 

1 november 2020 voor alle ritten uitgevoerd met voertuigen die vergund 

zijn onder een vergunning IBP (individueel bezoldigd personenvervoer), 

dus taxi, taxidiensten via tussenpersonen (app), luchthavenvervoer, 

bedrijfsvervoer of niet-dringend zittend ziekenvervoer. 

Enige en zeer beperkte uitzondering hierop zijn de ritten uitgevoerd als 

ceremonievervoer. Die  moeten niet doorgestuurd worden naar Chiron. 

Voertuigen die uitsluitend als ceremonievoertuig vergund zijn, moeten 

daarom geen registratieapparatuur (taximeter of mobiele app) aan boord 

hebben. Ceremonievervoer zijn ritten die vooraf zijn vastgelegde in een 

afzonderlijke overeenkomst voor een minimumservice van 3 uur voor o.a. 

een trouw, een begrafenis, een stoet enzovoort.  

 

2 Wat is het verschil tussen Chiron en Centaurus2020? 
Chiron en Centaurus2020 zijn beide onderdeel van ,,de gegevensbank” die 

ingesteld is door artikel 31, §1, van het taxidecreet. Chiron dient voor 

de registratie van de ritten. Centaurus2020 dient voor de verwerking van 

de aanvragen van een exploitatievergunning of bestuurderspas. Beide 

databanken staan technisch volledig los van elkaar.  

Voor Chiron dient dus een aparte toegangsaanvraag te gebeuren door de 

wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf via het Chiron registratie 

portaal. 

Verdere informatie is terug te vinden in de startersgids. 

 

3 Welke NACEbel-code heb ik nodig? 
Alleen een bedrijf met de NACEBEL-code 49.320 “Exploitatie van taxi's” 

als hoofdactiviteit krijgt toegang tot de aanvraagpagina van Chiron. Dit 

geldt ook voor de subcodes 49.32001 (taxi) en 49.32002 (verhuur van 

voertuig met bestuurder). De software- of platformleverancier van de 

taxi-exploitant kan de aanvraag dus niet in zijn plaats uitvoeren. 

Via de toepassing KBO Public Search kunt u de NACEBEL-codes en andere 

bedrijfsgegevens van uw eigen bedrijf controleren. Als het overzicht van 

die codes onjuist of onvolledig is, kunt u ze wijzigen. U hebt daarvoor 

uw elektronische identiteitskaart of itsme® nodig. Meer informatie m.b.t. 

de NACEBEL-codes kunt u vinden via onderstaande links. 
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Link: 

NACE-code | Vlaanderen.be  

My Enterprise | FOD Economie (fgov.be)  

 

4 Centaurus en Centaurus2020: vergunning en bestuurderspas 
Nieuwe vergunningen voor het individueel bezoldigd personenvervoer (IBP) 

dienen aangevraagd te worden in de webtoepassing Centaurus2020. De 

aanvragen worden behandeld door de gemeente waar de exploitatiezetel is 

gevestigd.  

Daarnaast heeft elke bestuurder (IBP, taxi, VVB) een bestuurderspas 

nodig. Ook deze kan men aanvragen via Centaurus2020 bij de gemeente waar 

de bestuurder zijn domicilie heeft. Bestuurders die niet in Vlaanderen 

wonen, kunnen kiezen in welke Vlaamse gemeente zij hun bestuurderspas 

aanvragen. 

De link naar Centaurus2020 is: https://centaurus2020.vlaanderen.be/  

Vergunningen die voor 2020 werden toegekend, blijven geldig tot hun 

eindvervaldag. Tot dan moeten de exploitanten voldoen aan de regels van 

het decreet personenvervoer van 20 april 2001 en het taxi- en VVB-besluit 

van 18 juli 2003 (beide in versie van 31 december 2019). Rit- en 

prijsgegevens doorsturen naar Chiron is voor deze vergunninghouders niet 

verplicht, maar wel mogelijk. 

Voor meer info: 

- Vergunning: Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (taxidiensten) | 

Vlaanderen.be  

- Bestuurderspas: Bestuurderspas individueel bezoldigd personenvervoer | Vlaanderen.be 

 

5 Hoe worden ritberichten naar Chiron verstuurd ? 
De ritberichten kunnen naar de Chiron rit-API worden verstuurd. De rit- 

API is beveiligd via de OAuth methode. De OAuth API bevat alle 

functionaliteit rond beveiliging.  

De exploitant kan zijn specifieke toegangsgegevens aanvragen via het 

Chiron registratie portaal.  

Verdere informatie is terug te vinden in de technische handleiding. 

Gelieve ook uw IT-medewerker of externe IT-dienstverlener te raadplegen. 

 

 

https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/nace-code
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/my-enterprise
https://centaurus2020.vlaanderen.be/
https://www.vlaanderen.be/vergunning-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxidiensten
https://www.vlaanderen.be/vergunning-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxidiensten
https://www.vlaanderen.be/bestuurderspas-individueel-bezoldigd-personenvervoer
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6 Waarom moet men zich twee keer registreren ? 
Chiron heeft twee omgevingen, een testomgeving en een productieomgeving. 

Vooraleer u toegangsgegevens op Chiron productie kan krijgen moet u zich 

eerst registreren op de testomgeving en een aantal test ritberichten 

uitvoeren. Wanneer de testen succesvol zijn uitgevoerd, kan u de 

registratie verzetten tot de productieomgeving.  

Verdere informatie is terug te vinden in de startersgids. 

 

7 Wat als de toegang tot de OAuth API niet werkt ? 
Om een accesstoken te krijgen spreek je de OAuth API aan. Deze kan worden 

aangepsroken door te authentiseren via de toegangsgegevens van de taxi 

exploitant (ClientID en Secret OF JWT). 

Volgende kan worden nagegaan: 

- Kan de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming de 

toegangsgegevens (ClientID en Secret OF JWKS) raadplegen via het 

Chiron registratie portaal en doorgeven aan zijn IT-medewerker of 

externe IT-dienstverlener ? 

- Heeft men de functionaliteit om de toegangsgegevens naar het 

klembord ter kopiëren gebruikt, zo worden fouten vermeden bij het 

overnemen. 

- Worden de juiste ClientID en Secret gebruikt voor de juiste Chiron 

omgeving (test <> productie)?  

 

8 Wat te doen bij een fouten e-mail ? 
U krijgt een e-mail met fouten in omtrent ritten die naar Chiron werden 

gestuurd. De acties die u kan ondernemen vindt u ook terug op de website 

in de foutenlijst. Verbeter de fouten en stuur de ritten opnieuw in. Neem 

ook contact op met uw IT-medewerker of externe IT-dienstverlener. 

 

9 Wat bij de fout: Kbo nummers komen niet overeen?  
Het geauthenticeerde kbonummer van de Chiron rit-API komt niet overeen 

met het ingevulde "registratie" nummer in het ritbericht. Het complete 

bericht is afgekeurd.  

Volgende kan worden nagegaan: 

- Kan de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming de 

toegangsgegevens (ClientID en Secret OF JWKS) raadplegen via het 

Chiron registratie portaal en doorgeven aan zijn IT-medewerker of 

externe IT-dienstverlener ? 

- Worden de juiste ClientID en Secret gebruikt van de onderneming die 

ook terug te vinden is in het ritbericht (zie “registratie”) ?  
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- Worden de juiste ClientID en Secret gebruikt voor de juiste Chiron 

omgeving (test <> productie)?  

 

10 Wat als er een nieuw voertuig in gebruik wordt genomen? 
Als de onderneming reeds ritten doorstuurt naar de Chiron 

produtieomgeving, betekent dit dat de onderneming is aangesloten tot 

Chiron. Dus men kan dan meteen voor het nieuwe voertuig ook ritten 

doorsturen. Men kan steeds ten allen tijde testritten doorsturen naar de 

Chiron testomgeving. De toegangsgegevens zijn geldig voor uw onderneming, 

voor elk apparaat in uw wagen, ongeacht van welke softwareleverancier 

dit apparaat is. U overlegt dit ook met uw IT-medewerker of externe IT-

dienstverlener.  

 

11 Wanneer moeten toegangsgegevens hernieuwd worden ? 
De toegangsgegevens zijn geldig voor uw onderneming, voor elk apparaat 

in uw wagen, ongeacht van welke softwareleverancier dit apparaat is. 

Als de toegangsgegevens, om welke reden dan ook, onveilig 

(gecompromitteerd) zouden blijken te zijn; kan men de toegangsgegevens 

hernieuwen. De oude client ID en secret zijn vanaf dan niet meer geldig 

en kunnen niet meer gebruikt worden. Als u al een bestaande koppeling 

hebt met de Chiron rit-API, zal deze ongedaan gemaakt worden, tot dat u 

de nieuwe toegangsgegevens in gebruik hebt genomen. 

 

12 Wat als er van IT-dienstverlener wordt veranderd ? 
De huidige IT-dienstverlener beschikt over uw toegangsgegevens. Als men 

van IT-dienstverlener zou veranderen, is het veilig om de 

toegangsgegevens te hernieuwen. Dit kan via het Chiron portaal. Geef 

daarna uw nieuwe toegangsgegevens door aan uw nieuwe IT-dienstverlener. 

De toegangsgegevens zijn geldig voor uw onderneming, voor elk apparaat 

in uw wagen, ongeacht van welke softwareleverancier dit apparaat is. 

In overleg met uw nieuwe IT-dienstverlener, kan u al dan niet opnieuw 

testritten doorsturen. Indien dit wordt afgesproken, heeft u nieuwe 

toegangsgegevens nodig voor zowel de testomgeving als voor de 

productieomgeving. 

 

13 Wat als er twee IT-dienstverleners actief zijn ? 
De toegangsgegevens zijn geldig voor uw onderneming, voor elk apparaat 

in uw wagen, ongeacht van welke softwareleverancier dit apparaat is. 

Als er twee dienstverleners actief zijn, dan gebruiken deze beiden de 

toegangsgegevens die terug te vinden zijn via het Chiron registratie 

portaal. Als er een nieuwe dienstverlener zou toetreden, dan mogen de 

toegangsgegevens in géén geval worden hernieuwd, want dan zou(den) de 
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huidige actieve koppeling(en) met de Chiron rit-Api ongedaan gemaakt 

worden. 

14 Wat zijn contracten? 
In het geval dat u een contract heeft afgesloten met een klant voor het 

gebruik van uw diensten, dan moet u deze in het registratieportaal van 

Chiron toevoegen.  

De contractgegevens worden gebruikt bij ritberichten, waarbij de prijs 

niet wordt vermeld of is gelijk aan 0. Bij deze ritberichten is het  

verplicht om contractgegevens te vermelden. 

Zie de Technische handleiding voor meer informatie. 

 

15 Wie contacteren bij vragen 
Als u nog vragen hebt omtrent technische details over Client ID en 

Secret of JWKS, gelieve uw IT-medewerker of externe IT-dienstverlener 

te raadplegen. 

Als u vragen hebt omtrent Chiron, kan u de Vlaamse Overheid contacteren 

via e-mail: 
chiron@mow.vlaanderen.be 

Of via de website: 

https://www.vlaanderen.be/taxi/rittendatabank-chiron 
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