
Informatiebijeenkomst Stichting Bossche Kwaliteitstaxi    12 december 2016 

19:30-21:30 uur 

Aanwezigen: +/- 55 chauffeurs en overige deelnemers.    Mövenpick Hotel 

 

 

Omstreeks 19:30 uur werd de informatiebijeenkomst geopend door de voorzitter van SBK Jan Zaaijer. 

Hij verwelkomde iedereen op de 3e informatiebijeenkomst van SBK. Voor alle betrokkenen stond er 

vooraf koffie/thee/water en een koekje klaar.  

Jan Zaaijer benoemde wat praktische zaken en gaf aan hoe de avond er ongeveer uit ging zien. 

 

Het programma van de informatiebijeenkomst was als volgt: 

IL&T 

Herkenbaar daklicht 

Uit de klankbordgroep 

Gedrag op Taxistandplaatsen 

Sanctiereglement  

Mystery guest onderzoek  

Gastvrijheidsmodule 2017 

Brabanthallen en Maaspoort 

Financiën  

Publiekscampagne SBK / BTx 

Rondvraag 

Daarna kreeg Paul Verstraaten van de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) het woord. Hij is werkzaam 

op de afdeling personenvervoer. Hij gaf weer hoe de ILT 

aankijkt tegen het Bossche Taxiverhaal. Het toezicht op de 

taxiverordening vindt plaats door de gemeente ’s-

Hertogenbosch. Het toezicht op de wettelijke regels wordt 

gedaan door de politie, de ILT en de KMAR. Echter, de 

chauffeur zelf is degene die voornamelijk moet zorgen voor 

goed en veilig taxivervoer.  

In 2017 vinden er in ’s-Hertogenbosch gezamenlijke acties 

plaats door de: gemeente, politie en ILT. Alle taxi’s worden 

gecontroleerd. In 2018/2019 worden de taxichauffeurs iets 

meer losgelaten (als zij het goed doen). Hierdoor komt er 

meer tijd vrij waardoor er onder andere meer aandacht kan 

worden besteedt aan snorders. Het idee daarachter is om 

partijen die het goed doen niet teveel lastig te vallen maar juist te controleren bij degenen die het 

minder goed doen.  

Hoe staat het er nu voor met de boordcomputer? 

Indien een chauffeur nog geen software update BCT 2.0 heeft dan is taxivoervoer niet meer 

toegestaan behalve als er aantoonbaar sprake is van overmacht. De chauffeur moet dit dan wel 

kunnen aantonen en moet in ieder geval wel over een boordcomputer beschikken.  



Mag je nog rijden als je BCT kaart het niet meer doet?  

Taxitoevoer is toegestaan mits: 

- Correspondentie werkplaats 

- Correspondentie KIWA 

- Handmatige administratie 

Registraties in de BCT zijn niet meer te veranderen. Het is belangrijk dat de waarheid wordt 

genoteerd, zodat niet alleen de boordcomputer klopt maar ook het echte verhaal. Vergissingen 

kunnen door de vinger gezien worden mits alles goed genoteerd is.  

Paul Verstraaten sloot af met de opmerking dat misstanden of snorders gemeld kunnen worden via 

hun website (https://www.ilent.nl/contact/melden/index.aspx). Het is goed om te melden want aan 

de hand van de gedane meldingen wordt besloten waar en wie er gecontroleerd gaat worden. Men 

kan ook bellen om een melding in te dienen maar via het formulier is het, het beste gaf Paul aan. 

Omstreeks kwart over 8 nam Jan het woord weer over. Het eerstvolgende onderwerp betrof 

daklichten. De uitstraling van de 

taxiondernemer heeft hierbij de 

prioriteit. Jan wilde daarom peilen 

hoe de chauffeurs hierover 

denken. Er zijn twee opties. De 

eerste optie is een daklicht met 

een eenvoudig voorschrift 

waardoor de kosten zo laag 

mogelijk zijn. De tweede optie is 

een daklicht met een 

gemeenschappelijke vormgeving 

waardoor de auto’s kwalitatief een 

betere en uniforme uitstraling 

hebben maar waarbij de kosten 

wat hoger liggen. Het bestuur van 

SBK wil dat pad wel op gaan als er 

een extra financiële bijdrage (door 

derden) voor kan worden geregeld. De chauffeurs geven massaal aan om voor de goedkoopste optie 

te gaan. Het logo van SBK kan eventueel in het zwart/wit op het daklicht afgedrukt worden. Over de 

daklichten is nog niets definitief besloten. Hier wordt later op teruggekomen. 

Daarna stond het onderwerp: ‘Uit de klankbordgroep’ op de planning. Vanaf eind september is het 

station opnieuw ingericht. De gemeente en SBK gaan na een half jaar, rond 1 mei, bekijken en 

evalueren hoe de nieuwe opstelling bevalt. Uit de groep aanwezigen blijkt dat er zowel positieve als 

negatieve reacties zijn maar in zijn algemeenheid bevalt de nieuwe inrichting vrij goed. In de 

nieuwsbrief, die afgelopen week is rondgestuurd, staat het emailadres van de klankbordgroep 

(klankbordgroep@sbktaxi.nl) Via dit emailadres kan men opmerkingen en complimenten kwijt. Het 

verzoek is dan ook om je mening met SBK te delen.  

  Er zouden vijf plekken gerealiseerd worden voor de taxi’s maar er zijn er nu nog maar 4 

waardoor men vanaf de Nassaulaan niet kan zien hoeveel auto’s er staan.  

  Chauffeurs geven aan dat het fijn zou zijn als er bij het station een bord komt te staan 

waarop staat dat er geen vrachtauto’s / bussen door kunnen (zij kunnen deze draai namelijk niet 

https://www.ilent.nl/contact/melden/index.aspx
mailto:klankbordgroep@sbktaxi.nl


maken). Dit zou je aan kunnen kaarten bij de gemeente, SBK maakt er in ieder geval een aantekening 

van.  

Een aantal vrouwelijke collega’s geven aan dat zij voor alles en nog wat uitgemaakt worden 

(emotioneel). Zij vragen wat hieraan wordt gedaan? Er ontstaat een discussie. Iedere klant mag zelf 

kiezen welke taxi hij neemt. Er wordt nadrukkelijk benoemd: Hou je eigen gedrag in de hand! Het 

mag er namelijk nooit toe leiden dat vrouwen uitgescholden worden. Ga bij een discussie altijd op 

zoek gaan naar een nette oplossing. Een klacht indienen, is eventueel ook een nette oplossing. Een 

andere vrouwelijke collega kwam daarnaast nog met een positieve noot: “als ik in de problemen 

kom, helpen ze mij allemaal. Dat mag ook gezegd worden. Ze zijn zeker niet allemaal slecht”.  

Sanctiereglement. 

SBK is bezig met het ontwikkelen van een sanctiereglement. Het reglement is nu in concept gereed 

maar er dient nog afstemming plaats te vinden met de klankbordgroep en de gemeente. SBK streeft 

ernaar om het reglement per 1 maart 2017 in werking te laten treden. In dit reglement wordt een 

onderscheid gemaakt tussen overtredingen van het normen en waarden protocol en het niet meer 

voldoen aan de voorwaarden van SBK. Overtredingen worden geconstateerd door toezichthouders, 

mystery guest onderzoekers of via klachten van chauffeurs. Anonieme klachten worden niet in 

behandeling genomen. De kleine commissie behandelt de klachten van chauffeurs. Ron van Hamond 

is de voorzitter van deze commissie. Doede Talma is het tweede lid van de commissie. De 

sanctionering zal er waarschijnlijk als volgt uit zien: Constatering > Aanwijzing > waarschuwing > 

schorsen of intrekken keurmerk. Als keurmerk wordt geschorst of ingetrokken, dan volgt de BTx 

vergunning automatisch. 

Daarna volgde een korte presentatie over de 

mystery guest ritten. Deze wordt gegeven door 

Hein Maas omdat het bedrijf dat deze activiteit 

voor SBK verzorgt verhinderd is aanwezig te zijn. Er 

zijn in totaal door Veldwerk Optimaal 48 ritten 

uitgevoerd. Een aantal conclusies werden 

gepresenteerd:  

- De klant kan niet de taxi van zijn/haar keuze 

nemen.  

- Klanten worden nauwelijks geholpen bij het 

in- en/of uitstappen.  

- Er wordt niet altijd handsfree 

getelefoneerd. Daarnaast verstuurde een 

kwart van de chauffeurs een sms of 

WhatsApp bericht tijdens de rit. 

Chauffeurs gaven aan dat het jammer is dat degene 

die de mystery guest ritten uitvoert er niet is omdat 

wat concretere uitleg daardoor ontbreekt. Jan 

Zaaijer is het hier mee eens.   

Het volgende onderwerp is de jaarlijkse bijeenkomst gastvrijheid. Dit is een verplicht onderdeel van 

het keurmerk. De 1e keer zal in 2017 georganiseerd worden. Er zullen dan een aantal momenten 

gepland worden, waar men zich op kan inschrijven. Hier komt SBK in het 1e kwartaal van 2017 op 

terug.  



De Brabanthallen en Maaspoort vallen buiten de verordening van de gemeente omdat dit geen 

openbare weg is. Hein Maas en Wim van der Steen zijn in overleg gegaan met het management van 

de Brabanthallen en de Maaspoort om toch wat te kunnen regelen voor de BTx gecertificeerde 

chauffeurs. Dit wordt vervolgd. 

Financiën. SBK ervaart problemen met de betaling van de kwaliteitsbijdragen. Daarom zullen 

voortaan administratiekosten in rekening gebracht gaan worden. SBK is momenteel veel tijd kwijt 

met het innen van deze kwaliteitsbijdragen. Dit zorgt ervoor dat zij minder tijd en geld over heeft om 

aan andere zaken te besteden. Bij deze dan ook het verzoek om de bijdragen gewoon gelijk te 

betalen.  

SBK heeft een tweede bijdrage gevraagd aan de gemeente. Deze bijdrage is recent toegekend. Een 

keer per jaar (in juni) legt SBK verantwoording af over de financiën.  

Helaas staat in de verordening dat de vergunningen elk jaar vernieuwd moeten worden. Dat is dus 

een verplichting waar SBK niet onderuit kan. De leges hiervoor bedragen 11 euro. Informatie over de 

procedure volgt zo snel mogelijk.  

Publiekscampagne SBK. Het doel van SBK is om SBK en het BTx Keurmerk onder de aandacht te 

brengen bij het publiek. SBK wil hiervoor gebruik maken van de kracht van de chauffeurs zelf. Hier 

gaat SBK in 2017 meer aandacht aan besteden.  

Afsluitende opmerking van Henk Lambooij: Denk aan de tijden (na 23 uur) bij de standplaats de 

Visstraat want er zijn al veel boetes uitgeschreven.  

Praktische zaken. Het taxiloket is in de kerstvakantie gesloten. 23 december is het loket voor de 

laatste keer in 2016 geopend en op 13 januari is het loket weer voor het eerst geopend in 2017. 

Echter in 2017 zijn er nieuwe openingstijden! Het loket is dan geopend op de vrijdagen tussen 13:00-

17:00 uur.  

Tot slot bedankt Jan Zaaijer iedereen voor de aandacht en wenst allen alvast een goede kerst en 

plezierige jaarwisseling. De eerstvolgende informatiebijeenkomst staat gepland in het voorjaar van 

2017.  

 

 

 

 

 

 

  



Vragen en antwoorden 

Tijdens de informatiebijeenkomst werden er diverse vragen gesteld. Hieronder worden er een aantal 

uitgelicht.  

Vraag: Mag ik met mijn auto in de pauze bijvoorbeeld naar een eetgelegenheid rijden?  

Antwoord: Ja dat mag. Je mag zelfs vanuit je pauze switchen naar een beladen rit (als er een klant 

vervoerd dient te worden). Dan moet je je pauze echter nog wel op een ander moment pakken. Bij 

chauffeurs in loondienst bepaalt de werkgever wanneer en hoe lang je pauze hebt en of je tijdens je 

pauze mag rijden. De werknemer heeft zich daaraan te houden.  

Vraag: Er is geen ruimte in ‘s-Hertogenbosch om te pauzeren. Mogen wij op de standplaatsen 

pauzeren of waar moeten wij dan pauzeren?  

Antwoord: Het probleem is bekend, maar op een standplaats kun je geen pauze houden. Hoe lang je 

daar ook staat, dat wordt niet gezien als pauze.  

Vraag: Wanneer moet je verplicht pauze nemen?  

Antwoord: Als je een dienst hebt van minder dan 5,5 uur dan hoef je geen pauze te nemen. Werk je 

langer dan 5,5 uur, dan moet je minimaal 15 minuten pauze nemen. Er is geen link tussen rijtijd en 

pauze dus het maakt niet uit wanneer je deze 15 minuten pauze neemt.  

Vraag: Als je privé in een auto rijdt met een blauw kenteken en je valt in een controle, in hoeverre 

is het dan verplicht om dat aannemelijk te maken of te moeten bewijzen? 

Antwoord: Bij een controle moet je aannemelijk kunnen maken dat het daadwerkelijk een privé rit is. 

Dit kun je doen door uit te leggen wat je aan het doen bent, agenda, etc. 

Vraag: Wordt het logo van SBK voor het daklicht aangeleverd via een computerbestand of wordt 

het logo geleverd als sticker?  

Antwoord: Daar moeten we het nog over hebben. We streven naar een zo eenvoudig mogelijke 

manier. Chauffeurs geven aan hun eigen identiteit te willen behouden dus er zal waarschijnlijk geen 

gezamenlijke daklicht komen.  

           Geopperd wordt om het Bossche schildje, met een nummer, erbij te plaatsen zodat je die 

los naast het daklicht kan plaatsen waardoor alle auto’s wel uniformiteit uitstralen.  

Vraag: Wat is het limiet voor het aantal gecertificeerde chauffeurs?  

Antwoord: SBK weet dat het aantal taxichauffeurs aan het toenemen is maar zij mag geen limiet 

instellen. Er is sprake van een vrije markt dus SBK mag wettelijk geen limiet instellen.  

Vraag: Mag ik op de Parade rijden? Ik zou heel graag willen dat wat wel en niet mag op papier 

komt te staan. 

Antwoord: De Parade (het gebied binnen de piramides) is geen doorvoerroute. Na 12 uur ’s middags 

mag je daar alleen door als je daar een klant op moet halen. Daarom heb je een blauwe pas.  

 De chauffeurs geven aan dat de politie hier anders over denkt. Henk Lambooij zal hierover contact 

opnemen met de politie.  

 

 


