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4e	  Nieuwsbrief	  Taxi,	  9	  december	  2015	  
Stichting	  Bossche	  Kwaliteitstaxi	  (SBK)	  

9	  december	  2015	  
	  
	  

	  
	  

In	  het	  kort	  

Dit	  is	  de	  4e	  nieuwsbrief	  Taxi	  van	  de	  Stichting	  Bossche	  Kwaliteitstaxi	  (SBK).	  Deze	  nieuwsbrief	  wordt	  periodiek	  verstuurd	  aan	  alle	  

belanghebbenden.	  	  

	  

In	  de	  nieuwsbrief	  van	  7	  december	  2015:	  
Ø Officiële	  uitreiking	  1e	  BTx-‐keurmerken	  	  

o Aanvraagprocedure	  BTx	  vergunning	  

Ø Inschrijfdagen	  December	  voor	  BTx-‐keurmerk	  

Ø toezicht	  en	  handhaving	  

Ø Gesprek	  B&W	  en	  Bestuur	  SBK	  

Ø Klankbordgroep	  (n.a.v.	  gesprek	  6/11)	  

Ø Publiekscampagne	  

Ø Informatiebijeenkomst	  Voorjaar	  2016	  

Ø Bereikbaarheid	  SBK	  

Ø Aan	  /	  afmelden	  voor	  de	  nieuwsbrief	  
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Uitreiking	  1e	  25	  BTx-‐keurmerken	  (16	  december	  a.s.)	  
Informatie	  omtrent	  aanvraag	  en	  afgifteprocedure	  BTx	  vergunning	  
Inmiddels	  hebben	  bijna	  100	  taxi	  chauffeurs	  ingeschreven	  voor	  het	  BTx-‐keurmerk.	  Alle	  inschrijvers	  krijgen	  

het	  aanvraagformulier	  BTx-‐vergunning	  per	  email	  toegestuurd.	  De	  kosten	  voor	  de	  gemeentelijke	  leges	  voor	  

de	  BTx-‐vergunning	  zijn	  11	  euro	  per	  chauffeur.	  SBK	  zal	  naar	  verwachting	  in	  januari	  de	  BTx-‐vergunning	  

verstrekken	  en	  	  uitreiken	  namens	  de	  gemeente.	  

	  

Woensdagmiddag	  16	  december	  is	  de	  officiële	  uitreiking	  van	  de	  eerste	  25	  BTx-‐keurmerken.	  Het	  

administratieve	  gedeelte	  zal	  plaats	  vinden	  tussen	  12.00	  en	  15.00	  uur	  in	  het	  Movenpick	  hotel.	  	  

Het	  officiële	  en	  feestelijke	  gedeelte	  vindt	  plaats	  in	  het	  Stadhuis	  vanaf	  15.00	  uur.	  De	  1e	  25	  taxichauffeurs	  

(op	  volgorde	  van	  inschrijving)	  worden	  hiervoor	  persoonlijk	  uitgenodigd.	  

Vanaf	  18	  december	  zal	  afgifte	  van	  BTx-‐keurmerk	  plaats	  vinden	  bij	  het	  Taxiloket	  in	  het	  Movenpick	  hotel.	  

Verstrekking	  van	  de	  BTx-‐keurmerken	  zal	  in	  januari	  plaatsvinden.	  Hierover	  worden	  belanghebbenden	  nog	  

geinformeerd.	  Tussen	  eerste	  Kerstdag	  en	  Nieuwjaarsdag	  is	  het	  taxiloket	  van	  SBK	  bij	  het	  Movenpick	  Hotel	  

gesloten.	  
	  
Inschrijfdagen	  November	  voor	  BTx-‐keurmerk	  
Locatie:	  Mövenpick	  Hotel	  te	  ’s-‐Hertogenbosch	  (Pettelaarpark	  90,	  5216	  PH)	  
U	  kunt	  in	  december	  nog	  inschrijven	  op	  de	  volgende	  data:	  

Woensdag	  9	  	  en	  23	  december	  van	  14.00	  tot	  20.00	  uur.	  

Vrijdag	  11	  en	  18	  december	  van	  10.00	  tot	  16.00	  uur.	  

Er	  volgen	  ook	  nog	  inschrijfdagen	  in	  2016.	  Maar	  om	  uw	  BTx-‐keurmerk	  voor	  1	  januari	  2016	  in	  bezit	  te	  

hebben,	  is	  het	  belangrijk	  dat	  u	  zo	  snel	  mogelijk	  inschrijft.	  U	  kunt	  dan	  nog	  op	  tijd	  alle	  workshops	  en	  toetsen	  

doen.	  

	  

Wat	  moet	  ik	  meebrengen	  tijdens	  de	  inschrijfdagen	  
ü Uw	  Kvk	  inschrijving	  (kopie)	  indien	  van	  toepassing	  

ü BTW	  nummer/	  BSN-‐nr.	  

ü Uw	  (landelijke)	  chauffeurspas	  (kopie)	  en	  uw	  rijbewijs	  /	  ID	  (kopie)	  

ü Uw	  bankpas	  voor	  het	  betalen	  van	  de	  eerste	  kosten	  

ü Uw	  agenda	  om	  de	  workshops	  en	  examens	  in	  te	  plannen	  

	  

Gesprek	  Bestuur	  B&W	  en	  SBK	  

Het	  bestuur	  van	  SBK	  heeft	  maandag	  16	  november	  een	  positief	  en	  constructief	  overleg	  gehad	  met	  

Burgemeester	  Rombouts	  en	  Wethouder	  van	  Son.	  Gespreksonderwerp	  was	  de	  voortgang	  BTx-‐keurmerk.	  
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Besluit	  SBK	  over	  taxibedrijven	  met	  Landelijk	  TX	  keur	  
Het	  Bestuur	  van	  SBK	  heeft	  besloten	  om	  de	  taxibedrijven	  die	  landelijk	  gecertificeerd	  zijn	  met	  het	  TX	  Keur	  

in	  aanmerking	  te	  laten	  komen	  voor	  een	  verlichte	  inschrijvingsprocedure.	  

	  

Aanpassing	  Taxiverordening	  
Het	  raadsvoorstel	  met	  daarin	  de	  gewijzigde	  taxiverordening	  wordt	  op	  15	  december	  behandeld	  in	  de	  

gemeenteraad.	  Belangrijkste	  wijziging	  is	  dat	  het	  gehele	  grondgebied	  van	  de	  gemeente	  is	  aangewezen	  

waarop	  de	  taxiverordening	  van	  toepassing	  is.	  Aangepast	  voorstel	  is	  raadpleegbaar	  via	  https://s-‐

hertogenbosch.notudoc.nl/cgi-‐bin/agenda.cgi/action=view/id=49255	  	  

	  

Klankbordgroep	  Taxi	  
N.a.v.	  een	  bijeenkomst	  over	  BTX-‐keurmerk	  tussen	  taxichauffeurs,	  gemeente	  en	  SBK	  is	  het	  idee	  geopperd	  

om	  (opnieuw)	  een	  klankbordgroep	  in	  het	  leven	  te	  roepen,	  waar	  problematiek	  (en	  bijbehorende	  

oplossingsrichtingen)	  aangaande	  straattaxivervoer	  (bijvoorbeeld	  over	  infrastructuur)	  besproken	  kan	  

worden	  tussen	  vertegenwoordigers	  van	  de	  taxibranche,	  de	  gemeente	  en	  SBK.	  Begin	  2016	  zal	  er	  een	  

oproep	  gedaan	  worden	  om	  deel	  te	  gaan	  nemen	  aan	  deze	  klankbordgroep.	  

	  

Informatiebijeenkomst	  Voorjaar	  2016	  
In	  maart/	  april	  zal	  er	  een	  informatiebijeenkomst	  plaatsvinden	  van	  SBK.	  Meer	  details	  (over	  datum,	  locatie	  

en	  onderwerpen)	  volgen.	  

	  
Toezicht	  en	  handhaving	  
3	  december	  heeft	  er	  een	  integrale	  taxicontrole	  plaatsgevonden	  in	  ’s-‐Hertogenbosch.	  De	  controle	  werd	  
uitgevoerd	  door	  de	  IL&T,	  de	  belastingdienst	  en	  de	  politie	  in	  samenwerking	  met	  Stadstoezicht.	  
Krantenbericht	  raadpleegbaar	  op	  http://www.bd.nl/regio/den-‐bosch-‐e-‐o/s-‐hertogenbosch/taxicontrole-‐
in-‐den-‐bosch-‐leidt-‐niet-‐tot-‐veel-‐boetes-‐1.5508357	  

	  
Publiekscampagne	  
De	  gemeente	  en	  SBK	  zijn	  bezig	  met	  het	  opzetten	  van	  een	  publiekscampagne.	  Uiteindelijke	  doelgroep	  is	  de	  

zakelijke	  en	  gewone	  klant.	  Doelstelling	  is	  om	  hen	  ook	  te	  gaan	  bereiken.	  De	  campagne	  is	  in	  voorbereiding	  

en	  zal	  begin	  2016	  van	  start	  gaan.	  

	  

Bereikbaarheid	  SBK	  
Mobiel	  nr.:	  0623242010	  (vanaf	  14	  december),	  Postbus	  1456,	  5200	  BM	  ‘s-‐Hertogenbosch	  

Tussen	  tweede	  Kerstdag	  en	  Nieuwjaarsdag	  is	  het	  taxiloket	  van	  SBK	  bij	  het	  Movenpick	  Hotel	  gesloten.	  
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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	  

info@sbktaxi.nl	  om	  jezelf	  aan	  te	  melden	  voor	  de	  e-‐nieuwsbrief.	  	  

	  

Afmelden:	  	  

Ontvangt	  u	  de	  nieuwsbrief	  maar	  u	  wilt	  deze	  niet	  meer	  ontvangen?	  Meldt	  u	  dan	  af	  door	  een	  email	  te	  sturen	  

naar	  info@sbktaxi.nl	  met	  daarin	  de	  vermelding	  van	  uw	  naam	  en	  uw	  e-‐mailadres.	  	  

	  

De	  (oude)	  nieuwsbrieven	  zijn	  ook	  te	  raadplegen	  op	  www.sbktaxi.nl	  	  

	  

Volgende	  nieuwsbrief	  
De	  volgende	  nieuwsbrief	  verschijnt	  eind	  december	  .	  	  

	  

Kijk	  ook	  op	  www.sbktaxi.nl	  ,	  twitter	  en	  facebook	  voor	  de	  laatste	  informatie	  over	  het	  Bossche	  

Taxikeurmerk. 


