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Onderwerp: Evaluatie Taxibeleid ’s-Hertogenbosch 
 

Geacht College, 
 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de Kwink groep opdracht gegeven het taxibeleid van ’s-Hertogenbosch te 
evalueren. De aanleiding van deze evaluatie is in eerste instantie gelegen in de situatie op taxistandplaats 
Visstraat: stakende taxichauffeurs hebben de nodige aandacht voor hun positie gekregen van de wethouder.  
Op 23 januari 2019 heeft dit geleid tot een overleg van Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) met haar 
Klankbordgroep en vertegenwoordigers van de Gemeente ’s-Hertogenbosch. Chauffeurs hebben aangeven 
wat er mis is met taxistandplaats Visstraat. Voorstel van de gemeente was een evaluatie te laten plaats 
vinden van de Visstraat. SBK heeft aangegeven daarmee in te kunnen stemmen onder de voorwaarde dat er 
wel de bereidheid bij de gemeente moet bestaan om tot een verandering van de huidige situatie te komen. 
SBK heeft namelijk 2 jaar lang geprobeerd aandacht voor deze taxistandplaats te krijgen, maar er was geen 
enkele beweging in het beleid van de gemeente te krijgen. In het overleg heeft de gemeente aangegeven die 
bereidheid nu wel te hebben zonder een absolute garantie te kunnen geven. Naar aanleiding van het overleg 
van 23 januari 2019 heeft de gemeente besloten een breed evaluatie onderzoek te starten van het 
taxibeleid. SBK ondersteunt deze evaluatie en heeft dan ook met grote belangstelling kennis genomen van 
de rapportage van de Kwink groep van 7 juni 2019. 
 
Het rapport geeft een duidelijk beeld van de taxi opstapmarkt in ‘s-Hertogenbosch vanaf januari 2016 tot 
heden. Het bestuur van de SBK zal de eigen rol en inzet tegen het licht houden en met verbeter maatregelen 
komen, waaronder een verbeterd en periodiek contact met de gemeente. SBK onderschrijft echter niet alle in 
het rapport genoemde conclusies en aanbevelingen. 
 
Het College B&W van ’s-Hertogenbosch heeft een inhoudelijke standpunt ingenomen op basis van  het 
Kwink rapport. Het College heeft dit gedaan in haar Raadsinformatiebrief van 2 juli 2019, waarin zij een 
voorkeur heeft uitgesproken voor een ‘light’ verordening met objectieve en handhaafbare toelatings- en 
vergunningsvoorwaarden. 
In het Kwink rapport wordt met betrekking tot deze ‘light’ versie aangegeven dat minder zichtbare controles 
op de standplaatsen ongewenst gedrag tot gevolg zal hebben, doordat chauffeurs zich minder gecontroleerd 
weten. 
Ook leidt een afname van controles op straat volgens Kwink er voor dat de gemeente minder zicht heeft op 
wat er speelt op de opstapmarkt. Tot zover het Kwink rapport. 
 
SBK wil graag op het standpunt van het College reageren. 
SBK heeft niet het idee dat de overlast op de genoemde taxistandplaatsen zal verminderen bij de invoering 
van de zogenaamde “light” versie en wel om de volgende redenen: 
 



 

 
* Het is volgens het bestuur SBK een utopie te denken dat de verbetering van de kwaliteit van de 

Bossche opstapmarkt zal verbeteren als de verantwoordelijkheid voor die verbetering bij de 
taxibranche zelf komt te liggen. 

 
* Zogenaamde dossier-controle vooraf (zoals controle op de landelijke chauffeurskaart, APK, juiste 

verzekering, keuring BCT, juist rijbewijs etc.) zijn belangrijke items, doch zeggen totaal niets over het 
gedrag op de standplaats en over de verwachte verbetering van de kwaliteit. 

 
* Toezicht op de taxibranche is de afgelopen jaren te kort geschoten. 17 rapportages (volgens het 

Kwink rapport) in 2 jaar tijds mag terecht absurd weinig genoemd worden. 
 
* Het slecht acteren van de opstapmarkt in zijn algemeenheid is juist de reden geweest voor de 

beleidsmakers om artikel 82 a van de Wet personenvervoer in het leven te roepen. 
 
SBK is verder van mening dat de gemaakte keus het einde betekent van het “keurmerk”. Zodra bekend is 
dat er minder gecontroleerd gaat worden op straat zal ongewenst gedrag zeker toe nemen. 
Chauffeurs zullen hun vergunning niet verlengen en toch blijven rijden op de opstapmarkt in ’s-
Hertogenbosch, omdat er toch geen of nauwelijks controles meer zullen plaats vinden. 
De bijdrage aan SBK zal niet meer betaald worden en SBK zal dan ook per direct opgeheven moeten 
worden. 
Bovenstaande opvatting wordt unaniem ondersteund door de leden van de Klankbordgroep: zie hiervoor hun 
bijdrage in de bijlage.  
 
SBK ziet op grond van het evaluatierapport van Kwink een andere mogelijkheid om daadwerkelijk te komen 
tot een verbetering van het taxibeleid in ‘s-Hertogenbosch. Voor SBK staat de vraag centraal op welke 
manier de kwaliteit van de opstapmarkt verbeterd kan worden. SBK opteert voor meer duidelijkheid met 
betrekking tot de opstapmarkt, waarbij alle relevante partijen (gemeente ‘s-Hertogenbosch, BOA’s, politie, 
RDW, ILT, Belastingdienst, SBK en taxichauffeurs) een bijdrage  leveren. Naar onze mening kan dat op de 
volgende manier: 
 

1. SBK verzorgt de cursussen, die leiden tot het certificaat BTx. 
2. SBK handhaaft op de taxichauffeurs met een vergunning voor de opstapmarkt middels de inzet van 

serviceteams en het laten uitvoeren van mystery guests ritten.  
3. SBK legt bij geconstateerde overtredingen van taxichauffeurs door serviceteams, mystery guests en 

BOA’s de betreffende taxichauffeur een sanctie op. Eventuele intrekking van het certificaat BTx heeft 
gevolgen voor de vergunning van de betreffende taxi ondernemer. 

4. Gemeente ‘s-Hertogenbosch handhaaft op “illegale” taxi’s en besteedt mede aandacht aan de taxi’s 
van de opstapmarkt in samenwerking met de serviceteams van SBK. 

5. Communicatie SBK – Gemeente ‘s-Hertogenbosch moet verbeterd worden middels structureel 
overleg over handhaving, taxistandplaatsen, evenementen etc. Betere communicatie moet ook 
plaats vinden richting de taxichauffeurs en de klanten. 

6. Versteviging van de positie van de klanten; onder ander door meer aandacht te vestigen op de  
mogelijkheid voor de klant om een klacht in te dienen (bv door het aanbrengen van stickers op de 
hoofdsteunen). Een ander punt voor nader overleg is wellicht het waarderen van elke taxirit door de 
klant. 

7. Optimaal gebruik maken van de bevoegdheden van de boa’s. 
8. Nader overleg over de mogelijkheden van het controleren door SBK of de taxi ondernemer 

verzekerd is. RDW kan de gegevens hiervoor aan leveren. Niet verzekert betekent vergunning kwijt. 
9. Nader overleg over de mogelijkheden van het controleren van een geldige chauffeurskaart van de 

chauffeur. ILT kan de gegevens hiervoor aanleveren. Geen geldige chauffeurskaart betekent 
vergunning kwijt. 

10. Nader overleg is gewenst over het eventueel stellen van hogere of andere eisen aan de 
taxichauffeurs met betrekking tot het certificaat BTx. Dit met het oog op het verstrijken van de 
geldigheid van het certificaat in januari 2021. 

11. De bovengenoemde taken kunnen in goed overleg met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch uitgevoerd 
worden, maar dat is slechts mogelijk als het College B&W SBK structurele financiële middelen ter 
beschikking stelt. Te denken valt aan een structurele bijdrage van de Gemeente aan SBK ter hoogte 
van het bedrag dat de chauffeurs zelf inbrengen (jaarlijks ca € 40.000,00). 

12. Tot slot vraagt SBK in het bijzonder aandacht voor de taxistandplaats Visstraat: alternatieven 
moeten serieus bekeken en ingepast worden. Er is niet voor niets gestaakt! In het Kwink rapport 
wordt daar helaas geen opmerking over gemaakt. 

 



 

 
SBK wil graag meedenken met de gemeente en is zeer bereid tot nader overleg over het te voeren taxibeleid 
in de komende jaren. Wel moet duidelijk zijn dat de keuze voor de zogenaamde ‘light’ versie een volstrekt 
verkeerde keuze is en averechts zal uitpakken. 
Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van het Bossche Kwaliteitskeurmerk en 
volgens SBK is er binnen de Bossche taximarkt voldoende draagvlak om daar mee door te gaan. 
SBK richt zich op een werkelijke kwaliteitsverbetering van de opstapmarkt in ’s-Hertogenbosch. Maar zonder 
handhaving gaat dat zeker niet lukken. 
 
Graag zien wij uw uitnodiging tegemoet om nader van gedachten te wisselen hoe het taxibeleid in ’s-
Hertogenbosch de komende jaren vorm gegeven moet worden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
H.A. Jansen 
 

 
 
Voorzitter Stichting Bossche Kwaliteitstaxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Opvattingen leden Klankbordgroep SBK 



 

 
Opvattingen leden Klankbordgroep SBK 
 
Met het keurmerk is beoogd de kwaliteit van het aanbod in het segment straattaxi te verbeteren. 
In aanvang is een examen afgenomen, zijn er regels opgesteld en is individueel een protocol ondertekend. 
We zijn nu op het punt van ijking en evaluatie. 
 
De conclusies van Kwink sluiten aan bij onze beleving en weerspiegelen daarmee goeddeels de realiteit. 
Een deel van de chauffeurs handelt niet conform de regels en de bepalingen in het ondertekende protocol.  
Gemeente ‘s-Hertogenbosch geeft aan niet in te kunnen/willen zetten op handhaving van regels en 
bepalingen in het protocol. 
Ongewenste ontwikkelingen dringen zich op en we capituleren maar weer omdat we de strijd niet aan menen 
te kunnen. De gemeente geeft aan in een “light” versie door te willen met als argumenten dat daarmee zicht 
blijft op wie er actief is in de opstapmarkt en dat een platform voor overleg blijft behouden. 
 
Vanaf het begin zijn handhaving en daarmee sanctionering van het handelen in strijd met opgestelde regels 
en het ondertekende protocol minimaal, zo niet volledig, afwezig geweest 
Gesteld wordt nu dat er regels en protocollen zijn opgesteld zonder rechtsgrond, aldus niet te handhaven. 
Naast het feit dat dit een klap in het gezicht is van de chauffeurs die de afspraken respecteren is dit het 
failliet van het keurmerk. 
 
We zijn zover dat er een basis ligt voor concrete verbetering van de opstapmarkt, het resultaat tot dusver 
van alle inspanningen laat te wensen over, allerlei oorzaken hiervoor en zwarte pieten hierover is zinloos. 
Het is nu doorpakken of afhaken, de voorgestelde tussenweg betekent geen oplossing en draagt niet bij aan 
een verbetering van de opstapmarkt in ’s-Hertogenbosch.  
 
Klankbordgroep SBK. 
 
 
 
 


