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Beste SBK taxichauffeurs, 
 
De opstap- en bestelmarkt is door het Coronacrisis dramatisch ingestort. Dit heeft grote gevolgen voor 
de taxichauffeurs en dat geldt ook voor de stad Den Bosch. De verwachting is dat het nog wel enige 
tijd zal duren voordat de taxiritten weer op een aanvaardbaar niveau terug zijn. Immers de horeca, 
theaters etc. zijn dicht, het zakelijk vervoer is sterk verminderd en mensen werken meer thuis. Het 
herstel zal naar inschatting zeker nog een jaar duren en dan zal de capaciteit van de ritten 
waarschijnlijk op 70-80% van de capaciteit van voor de Coronacrisis liggen. Ongetwijfeld maakt u 
gebruik van de aanwezige steunmaatregelen om deze tijd door te komen. We hopen van harte dat u 
dit gaat lukken. 
 
In de tussentijd heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch aanpassingen van de Taxiverordening 
voorgesteld. die per 1 januari 2021 zouden moeten ingaan. Zoals U wellicht weet is voorstel van de 
gemeente is dat elke chauffeur op de opstapmarkt opnieuw zijn volledige certificaat moet halen en 
ieder jaar een cursus gastheerschap moet volgen. Uiteraard allemaal op kosten van de taxichauffeur 
zelf. 
 
Het bestuur en de klankbordgroep van de SBK heeft afstand genomen van deze voorgestelde 
aanpassingen. Wij zijn van mening dat de huidige certificaathouders niet opnieuw examen moeten 
afleggen. Wel pleiten wij voor meer handhaving op straat op “illegale” taxi’s en op het gedrag van de 
BTx chauffeurs. De gemeente wil vooraf controleren op de taxivergunning, BTx vergunning, 
chauffeurskaart, verzekering auto, eventueel APK etc. Op zich niet verkeerd, maar uiteindelijk wordt 
de kwaliteit van het taxibeleid bepaald op straat. Het gedrag van de chauffeurs bepaalt de kwaliteit en 
daar moet op ingezet worden: de overtreders moeten aangepakt worden. 
 
Het is op dit moment volstrekt onduidelijk op welke wijze de voorgestelde aanpassingen doorgang 
zullen vinden en ook wanneer dat gaat gebeuren. De behandeling van de aanpassingen van de 
Taxiverordening ’s-Hertogenbosch zal in de eerste helft van 2021 in de Gemeenteraad plaats vinden.  
SBK zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Bestuur SBK 
 
 
NB De jaarvergadering van SBK komt dit jaar vanwege Corona te vervallen. 
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