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2e  Nieuwsbrief  Taxi,  15  september  2015  
Stichting  Bossche  Kwaliteitstaxi  (SBK)  

  
15  september  2015  

  
  
  

Onderwerp  

2e  Nieuwsbrief  Taxi  SBK  

In  het  kort  

Dit  is  de  2e  nieuwsbrief  Taxi  van  de  Stichting  Bossche  Kwaliteitstaxi  (SBK).  Deze  nieuwsbrief  zal  periodiek  

verstuurd  worden  aan  alle  belanghebbenden.    

  

In  de  nieuwsbrief  van  15  september  2015:  
 Effectuering  verordening  

 Data  en  informatie  over  de  Inloopdagen  (september)  

 Start  aanmeldingen  (vanaf  7  oktober)  

 Inhoud  taxi  keurmerk  (+  kosten)  

 Aanvraagprocedure  taxi  keurmerk  (+  vergunning)  

 Veel  gestelde  vragen  /  Ter  info  

 Contact  met  SBK  

 Testen  van  de  website  

 Aan  /  afmelden  voor  de  nieuwsbrief  

 Volgende  nieuwsbrief  
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Effectuering  Verordening  
De  gemeente  en  SBK  streven  ernaar  dat  de  verordening  feitelijk  in  werking  treedt  per  1  

januari  2016  en  dat  er  vanaf  dat  moment  ook  gehandhaafd  gaat  worden.    

  
Inloopmiddagen  
SBK  zal  vanaf  vrijdag  18  september  a.s.  inloopdagen  organiseren  waar  ondernemers  en  

chauffeurs  terecht  kunnen  met  hun  vragen  en  waar  zij  extra  informatie  kunnen  vergaren  

over  het  taxikeurmerk.  Ook  is  het  mogelijk  voor  geïnteresseerde  taxi  chauffeurs  om  vast  

voor  in  te  schrijven  op  die  dagen.    

De  inloopdagen  zullen  plaatsvinden  bij  het  Möven -Hertogenbosch  

(Pettelaarpark  90,  5216  PH)  op:      

Vrijdag  18  en  25  september  en  vrijdag  2  oktober  van  10:00  -16:00  uur    

  

Start  officiële  inschrijvingen  (+  info)  

De  inschrijfdagen  vinden  vanaf  7  oktober  plaats  op  woensdagen  (14.00     20.00  uur)  en  

op  vrijdagen  (10.00     16.00  uur)  in  het  Mövenpick  Hotel  (Pettelaarpark  90).  

De  eerste  officiële     /  ondernemers  zal  zijn  op  woensdag  7  

oktober  a.s.  

  

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

de  stichting  gestelde  vereisten1:    

- Certificaat/  cursus  Levensreddend  handelen  (beperkte  wettelijke  geldigheid  van  2  

jaar)  

- Schriftelijk  examen  stad-  en  stratenkennis  (zelfstudie)  

- Mondeling  examen  Veiligheid,  Weerbaarheid,  Integriteit  en  Gastheerschap  

(inclusief  het  bijwonen  van  de  verplichte  workshop).  

- Ondertekening  Normen  en  waardenprotocol  

- Onderscheidend  daklicht  en  goed  zichtbaar  parknummer  (vanaf  2017)  

Alle  onderdelen  moeten  uiteraard  met  een  voldoende  worden  afgesloten.    

  

Kosten  taxikeurmerk  
De  kosten  voor  de  cursussen  en  examens  bedragen  in  2015  330  euro  per  chauffeur  (ex  

btw)2,  inclusief  de  cursus  levensreddend  handelen,  maar  exclusief  de  kosten  voor  de  

fysieke  eisen  voor  het  voertuig.  De  maandelijkse  kosten  bedragen  vanaf  01/01/2016:  

                                                      
1 Deze kwaliteitseisen vallen binnen de grenzen van de wet personenvervoer 2000 en de taxiverordening. 
2 In 2016 zal dit verhoogd worden met ongeveer 5% vanwege extra organisatiekosten. 
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2,50  (ex  btw)  per  maand  per  chauffeur.  De  daaropvolgende  jaren  per  01/01/2017  

betreft  de  contributie     (ex  btw)  per  maand  per  chauffeur.      

  

Aanvraagprocedure  taxi  keurmerk  

Om  in  aanmerking  te  komen  voor  het  taxikeurmerk  kunt  u  zich  vanaf  7  oktober  (14.00     

20.00  uur)  melden  bij  het  Mövenpick  Hotel.  Uw  ID-gegevens  (en  KvK)  worden  daar  

gecontroleerd  evenals  of  er  voldaan  is  aan  de  landelijke  vereisten  op  grond  van  de  wet  

personenvervoer  2000.  U  kunt  zich  daar  meteen  inschrijven  voor  workshops  en  u  moet  

meteen  (per  pinpas)  de  kosten  betalen  voor  het  taxikeurmerk  (330  euro  exclusief  btw).  

Alleen  chauffeurs  die  uiteindelijk  in  het  bezit  zijn  van  het  kwaliteitskeurmerk  BTx/  de  

gemeentelijke  taxivergunning  mogen  taxivervoer  aanbieden  op  de  door  de  daartoe  

aangewezen  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  

-Hertogenbosch  een  BTx  vergunning  aanvragen.    

De  gemeentelijke  aanvraagprocedure  voor  de  Bossche  taxivergunning  op  grond  van  de  

verordening  wordt  momenteel  ingericht  en  zal  naar  verwachting  open  worden  gesteld  

vanaf  november  2015.  Meer  info  hieromtrent  zal  komen  in  een  volgende  nieuwsbrief  en  

via  de  gebruikelijke  communicatiekanalen  van  de  gemeente.  Vooraanmelding  voor  het  

taxikeurmerk  kan  t.z.t.  via  de  website  (www.sbktaxi.nl  gaat  online  in  oktober),  maar  

daadwerkelijke  inschrijving  zal  op  locatie,  bij  het  Mövenpick  Hotel,  moeten  plaatsvinden  

omdat  de  identiteit  en  het  voldoen  aan  de  landelijke  vereisten  moeten  worden  

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

betaald  (per  pin)  en  kan  er  ingeschreven  worden  voor  de  cursussen  en  examens.    

Veel  gestelde  vragen/  Ter  info  

De  vragen  die  gesteld  zijn  tijdens  de  informatiebijeenkomst  van  1  juli  zullen  als  basis  

dienen  voor  een  FAQ  (veel  gestelde  vragen).  Deze  basislijst  met  vragen  en  antwoorden  

zal  op  de  website  geplaatst  worden.  Voor  overige  vragen  kunt  u  vooralsnog  mailen  naar  

sbk@s-hertogenbosch.nl.     

  

http://www.sbktaxi.nl/
mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
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Contact  met  SBK  

SBK  zal  geen  fysiek  kantoor  hebben.  Het  mobiele  telefoonnummer  is  nog  niet  bekend  en  

de  website  www.sbktaxi.nl  is  nog  in  ontwikkeling.  Tevens  krijgt  de  stichting  een  

facebookpagina:  Stichting  Bossche  Kwaliteitstaxi  en  zal  actief  zijn  op  twitter.  Vooralsnog  

is  SBK  bereikbaar  per  email  sbk@s-hertogenbosch.nl  

Testen  van  de  Website  en  het  examen  stad  en  stratenkennis  

SBK  zoekt  2  taxi  chauffeurs  die  samen  met  ons  en  de  ontwerpers  van  de  website  de  

website  willen  testen  op  gebruikersvriendelijkheid.  Aanmelding  kan  via  sbk@s-

hertogenbosch.nl  

SBK  zoekt  2  taxichauffeurs  die  samen  me

willen  maken.  Dit  met  als  doel  om  het  examen  zoveel  mogelijk  af  te  stemmen  op  de  

doelgroep.  Aanmelding  kan  via  sbk@s-hertogenbosch.nl  

  

Aan  /  afmelden  voor  de  nieuwsbrief  
Aanmelden:  

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

e-mailadres  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?  Meldt  u  dan  af  door  

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

naam  en  uw  e-mailadres.    

  

Volgende  nieuwsbrief  
De  volgende  nieuwsbrief  zal  begin  oktober  verschijnen.  Dan  zal  er  meer  informatie  

worden  verstrekt  over  de  aanvraagprocedure  van  een  vergunning  bij  de  gemeente,  de  

stand  van  zaken,  informatie  over  toezicht  en  handhaving,  informatie  over  de  

klachtenprocedure  en  de  nalevingsonderzoeken.  Dan  zal  ook  het  postbusnr.  bekend  zijn.  

http://www.sbktaxi.nl/
mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl
mailto:sbk@s-hertogenbosch.nl

