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Nieuwsbrief  Taxi,  22  juli  2015  
Stichting  Bossche  Kwaliteitstaxi  (SBK)  

  
22  juli  2015  

  
  

Onderwerp  

Nieuwsbrief  Taxi  

  

In  het  kort  

Dit  is  de  nieuwsbrief  Taxi  van  de  Stichting  Bossche  Kwaliteitstaxi  (SBK).  Deze  nieuwsbrief  zal  periodiek  

verstuurd  worden  aan  alle  belanghebbenden.    

  

In  de  nieuwsbrief  van  22  juli  2015:  
 Terugblik  op  de  informatiebijeenkomst  van  1  juli  2015  

 Aankondiging  Inloopdagen    

 Inhoud  taxi  keurmerk  

 Aanvraagprocedure  taxi  keurmerk  

 Veel  gestelde  vragen/  Ter  info  

 Aan  /  afmelden  voor  de  nieuwsbrief  

  
  
  
  



 2 

Terugblik  op  de  informatiebijeenkomst  van  1  juli  2015  
Op  1  juli  2015  heeft  er  een  informatiebijeenkomst  voor  taxi  ondernemers  en  taxi  

chauffeurs  plaatsgevonden  in  het  Mövenpick  Hotel   -Hertogenbosch.  Luuk  Ottens,  

beleidsmedewerker  Stadstoezicht   -Hertogenbosch,  opende  met  een  

presentatie  over  de  aanleiding  en  de  achtergrond  van  de  taxi  verordening  en  de  reden  

Hertogenbosch  om  over  te  willen  gaan  tot  het  instellen  van  een  

stichting  en  een  taxikeurmerk.  De  Stichting  Bossche  Kwaliteitstaxi  stelt  zich  ten  doel  om  

een  goed  kwalitatief  straattaxivervoer  te  hebben  dat  pass

Hertogenbosch.  Daarnaast  is  de  verbetering  van  de  kwaliteit  van  het  straat  taxi  vervoer  

Hertogenbosch  noodzakelijk.  Daarna  volgde  een  presentatie  van  Jan  Zaaijer,  

de  voorzitter  van  Stichting  Bossche  Kwaliteitstaxi.  Hij  vertelde  over  de  doelen  en  taken  

van  de  stichting,  gaf  aan  hoe  het  taxikeurmerk  er  uit  komt  te  zien  en  wat  het  ongeveer  

zal  gaan  kosten.  De  PowerPoint  presentatie  van  Jan  Zaaijer,  het  sfeerverslag,  een  

krantenartikel  en  het  vraag  en  antwoord  document  van  de  informatiebijeenkomst  zijn  als  

bijlagen  bij  deze  nieuwsbrief  gevoegd.    

  
Inloopochtenden  /  middagen  /  avonden  
SBK  zal  vanaf  vrijdag  4  september  a.s.  inloopochtenden,  middagen  en/of  avonden  

organiseren  waar  ondernemers  en  chauffeurs  terecht  kunnen  met  hun  vragen  en  waar  zij  

extra  informatie  kunnen  vergaren.  Zodra  de  exacte  data,  locatie  en  tijden  bekend  zijn,  

wordt  u  hiervan  op  de  hoogte  gesteld  middels  de  nieuwsbrief  van  eind  augustus.    

  

Inhoud  taxi  keurmerk  
Om  het  taxi  keurmerk  te  verkrijgen  moeten  de  chauffeurs  voldoen  aan  de  volgende  door  

de  stichting  gestelde  vereisten:    

- Certificaat  Levensreddend  handelen  (beperkte  wettelijke  geldigheid)  

- Schriftelijk  tentamen  stad-  en  stratenkennis  

- Mondeling  Gastvrijheidscursus  en  examen  

- Ondertekening  Normen  en  waardenprotocol  

- Onderscheidend  daklicht  en  goed  zichtbaar  parknummer    

Alle  onderdelen  moeten  uiteraard  met  een  voldoende  worden  afgesloten.  De  kosten  voor  

de  cursussen/  examen  zijn  ongeveer  250  a  300  euro  per  chauffeur,  exclusief  eisen  

voertuig  en  cursus/  examen  levensreddend  handelen.  In  de  nieuwsbrief  van  augustus  

hopen  we  een  concreter  bedrag  te  kunnen  noemen  (zie  ook  de  presentatie  van  Jan  

Zaaijer).  
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Aanvraagprocedure  taxi  keurmerk  

Alleen  chauffeurs  die  uiteindelijk  in  het  bezit  zijn  van  het  kwaliteitskeurmerk  BTx  mogen  

taxivervoer  aanbieden  op  de  openbare  weg  of  op  taxistandplaatsen.  Om  een  

kwaliteitskeurmerk  aan  te  vragen  moet  u  allereerst  voldoen  aan  de  landelijke  vereisten  

om  taxi  te  mogen  rijden.  Verder  moet  u  voldoen  aan  de  bovengenoemde  (lokale)  

vereisten  van  het  taxi  keurmerk.  Indien  u  het  kwaliteitskeurmerk  in  bezit  heeft  en  u  

voldoet  aan  de  landelijke  formele  vereisten  voor  een  vergunning  (vaste  woon-  of  

verblijfplaats,  chauffeurskaart,  geldig  rijbewijs,  VOG  en  dergelijke)  kunt  u  bij  de  

-Hertogenbosch  een  BTx  vergunning  aanvragen.  De  aanvraagprocedure  voor  

het  taxi  keurmerk  wordt  momenteel  ingericht  en  zal  (naar  verwachting)  open  worden  

gesteld  per  1  oktober  2015.  Vooraanmelding  kan  via  de  website  (er  wordt  

gecommuniceerd  de  weblink/  het  webadres),  maar  daadwerkelijke  inschrijving  zal  op  

locatie  moeten  plaats  vinden  omdat  ID  en  landelijke  vereisten  moeten  worden  

gecontroleerd.  Op  dat  moment  kunnen  de  kosten  voor  het  taxi  keurmerk  ook  worden  

betaald  (per  pin  of  per  automatische  incasso)  en  kan  er  ingeschreven  worden  voor  de  

cursussen/  examens.  De  data  en  locatie  van  de  inschrijfdagen  (vanaf  oktober)  worden  in  

de  nieuwsbrief  van  eind  augustus  bekend  gemaakt.  

Veel  gestelde  vragen/  Ter  info  

De  vragen  die  gesteld  zijn  tijdens  de  informatiebijeenkomst  zullen  als  basis  dienen  voor  

een  FAQ  (veel  gestelde  vragen).  Deze  basis  lijst  met  vragen  en  antwoorden  zal  als  

bijlage  bij  de  nieuwsbrief  gevoegd  worden.  Voor  overige  vragen  kunt  u  vooralsnog  mailen  

naar  sbk@s-hertogenbosch.nl.    

SBK  zal  geen  fysiek  kantoor  hebben.  Het  postbusnummer,  het  mobiele  telefoonnummer  

en  de  website  zijn  nog  in  ontwikkeling.  Deze  worden  z.s.m.  bekend  gemaakt.  

  
Aan  /  afmelden  voor  de  nieuwsbrief  
Aanmelden:  

Ontvangt  u  nog  geen  nieuwsbrief  en  u  wilt  deze  wel  graag  ontvangen?  Mail  uw  naam  en  

email  naar  sbk@s-hertogenbosch.nl  om  jezelf  aan  te  melden  voor  de  nieuwsbrief.    

  

Afmelden:    

Ontvangt  u  de  nieuwsbrief  maar  u  wilt  deze  niet  meer  ontvangen?  Meld  u  dan  af  door  

een  email  te  sturen  naar  sbk@s-hertogenbosch.nl  met  daarin  de  vermelding  van  uw  

naam  en  uw  emailadres.    

mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
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Volgende  nieuwsbrief  
De  volgende  nieuwsbrief  zal  verschijnen  eind  augustus.  Dan  zal  er  meer  informatie  

worden  verstrekt  over  inhoud  taxi  keurmerk,  daadwerkelijke  kosten,  aanvraagprocedure,  

date  en  locaties  en  inwerkingtreding.  


