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5e	  Nieuwsbrief	  Taxi,	  20	  januari	  2016	  
Stichting	  Bossche	  Kwaliteitstaxi	  (SBK)	  

	  
	  
	  

	  
	  

In	  het	  kort	  

Dit	  is	  de	  5e	  nieuwsbrief	  Taxi	  van	  de	  Stichting	  Bossche	  Kwaliteitstaxi	  (SBK).	  Deze	  nieuwsbrief	  wordt	  periodiek	  verstuurd	  aan	  alle	  

belanghebbenden.	  	  

	  

In	  de	  nieuwsbrief	  van	  15	  januari	  2016:	  
Ø Terugblik	  op	  uitreiking	  1e	  BTx-‐keurmerken	  

Ø Aanvraagprocedure	  BTx	  vergunning	  

Ø Bezetting	  taxiloket	  1e	  kwartaal	  2016	  

Ø Aanwijzing	  Gehele	  grondgebied	  gemeente	  (wijziging	  taxiverordening)	  

Ø Landelijke	  website	  rijksoverheid	  

Ø toezicht	  en	  handhaving	  (carnaval)	  

Ø Klankbordgroep	  (samenstelling	  en	  1e	  bijeenkomst)	  

Ø Kascommissie	  (oproep)	  

Ø Publiekscampagne	  

Ø Informatiebijeenkomst	  Voorjaar	  2016	  

Ø Mystery	  guest	  onderzoek	  

Ø Bereikbaarheid	  SBK	  

Ø Aan	  /	  afmelden	  voor	  de	  nieuwsbrief	  
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Terugblik	  op	  uitreiking	  1e	  BTx-‐keurmerken	  (16	  december	  j.l.)	  

We	  kijken	  terug	  op	  een	  geslaagde	  middag.	  Inmiddels	  is	  een	  groot	  deel	  van	  de	  behaalde	  BTx-‐keurmerken	  

opgehaald.	  Voor	  meer	  info	  zie: https://www.s-‐

hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2015/12/article/uitreiking-‐eerste-‐

taxikeurmerken-‐128.html	  	  

	  

Informatie	  omtrent	  aanvraag	  en	  afgifteprocedure	  BTx	  vergunning	  

Inmiddels	  hebben	  meer	  dan	  125	  taxi	  chauffeurs	  zich	  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	  begin	  

februari	  de	  BTx-‐vergunningen	  versturen	  namens	  de	  gemeente.	  

	  

Opening	  Taxiloket	  Locatie:	  Mövenpick	  Hotel	  te	  ’s-‐Hertogenbosch	  (Pettelaarpark	  90)	  

Het	  taxiloket	  is	  tot	  carnaval	  2016	  geopend	  op	  woensdagen	  (14.00	  -‐20.00	  uur)	  en	  vrijdagen	  (10.00	  -‐16.00	  

uur).	  U	  kunt	  hier	  terecht	  om	  u	  in	  te	  schrijven,	  om	  informatie	  te	  verkrijgen,	  pinbetalingen	  te	  doen	  of	  

keurmerk	  op	  te	  halen.	  Het	  taxiloket	  is	  in	  de	  carnavalsweek	  open	  op	  vrijdag	  12	  februari.	  Vanaf	  19	  februari	  

is	  het	  taxiloket	  1	  keer	  per	  week	  geopend,	  namelijk	  op	  de	  vrijdagen	  tussen	  10.00	  en	  16.00	  	  uur.	  

	  

Aanpassing	  Bossche	  Taxiverordening	  

Het	  raadsvoorstel	  met	  daarin	  de	  gewijzigde	  taxiverordening	  is	  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	  het	  BTx-‐keurmerk	  tussen	  taxichauffeurs,	  gemeente	  en	  SBK	  in	  november	  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.	  SBK	  wil	  bij	  

deze	  een	  oproep	  doen	  om	  deel	  te	  gaan	  nemen	  aan	  deze	  klankbordgroep.	  Hiervoor	  zoeken	  wij	  uit	  de	  

verschillende	  bedrijven	  (zelfstandige	  rijders,	  middelgrote	  en	  grote	  bedrijven)	  in	  totaal	  6	  personen.	  De	  

eerste	  bijeenkomst	  zal	  plaats	  vinden	  op	  27	  januari	  a.s.	  om	  13.00	  uur	  in	  het	  Mövenpick	  hotel.	  Aanmelding	  

kan	  via	  info@sbktaxi.nl.	  	  

	  

Oproep	  kascommissie	  

Het	  bestuur	  van	  SBK	  heeft	  eind	  vorig	  jaar	  besloten	  om	  een	  kleine	  kascommissie	  in	  het	  leven	  te	  roepen.	  

Momenteel	  wordt	  de	  financiële	  administratie	  overgedragen	  aan	  een	  extern	  administratiekantoor.	  Voor	  de	  
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kascommissie	  zoeken	  wij	  twee	  taxi	  ondernemers	  (een	  zelfstandige	  rijder	  en	  een	  uit	  een	  groter	  bedrijf)	  die	  

deel	  uit	  willen	  maken	  van	  deze	  commissie.	  Er	  is	  niet	  veel	  tijd	  mee	  gemoeid.	  Aanmelding	  kan	  via	  

info@sbktaxi.nl	  

	  

Pilot	  Mystery	  guest	  onderzoek	  

Komende	  weken	  zal	  er	  een	  pilot	  ‘mystery	  guest	  onderzoek’	  worden	  uitgevoerd	  door	  een	  extern	  bedrijf	  dat	  

wordt	  ingehuurd	  door	  SBK	  om	  mystery	  guest	  ritjes	  uit	  te	  voeren.	  Dit	  is	  een	  middel	  dat	  SBK	  wil	  inzetten	  

om	  op	  een	  efficiënte	  en	  effectieve	  wijze	  de	  kwaliteit	  van	  het	  aangeboden	  straattaxivervoer	  te	  toetsen	  en	  

om	  te	  kijken	  of	  er	  gehandeld	  wordt	  binnen	  de	  afspraken	  van	  het	  normen	  en	  waardenprotocol.	  

	  

Landelijke	  informatie	  omtrent	  taxivervoer	  

Het	  Ministerie	  van	  Infrastructuur	  en	  Milieu	  heeft	  een	  nieuwe	  voorlichtingspagina	  gelanceerd	  over	  

taxivervoer:	  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi	  	  

	  

Informatiebijeenkomst	  SBK	  Voorjaar	  2016	  

In	  april	  zal	  er	  een	  informatiebijeenkomst	  plaatsvinden	  van	  SBK.	  Meer	  details	  (over	  datum,	  locatie	  en	  

onderwerpen)	  volgen	  in	  de	  volgende	  taxinieuwsbrief.	  Voor	  de	  zomer	  zal	  er	  ook	  een	  jaarvergadering	  plaats	  

vinden,	  waar	  de	  verantwoording	  over	  2015	  een	  van	  de	  onderwerpen	  zal	  zijn.	  

	  
Toezicht	  en	  handhaving	  
Donderdag	  3	  december	  heeft	  er	  een	  integrale	  taxicontrole	  plaatsgevonden	  in	  ’s-‐Hertogenbosch.	  De	  
controle	  werd	  uitgevoerd	  door	  de	  Inspectie	  Leefomgeving	  en	  Transport,	  de	  Belastingdienst	  en	  de	  Politie	  
in	  samenwerking	  met	  Stadstoezicht.	  Krantenbericht	  is	  raadpleegbaar	  op	  http://www.bd.nl/regio/den-‐
bosch-‐e-‐o/s-‐hertogenbosch/taxicontrole-‐in-‐den-‐bosch-‐leidt-‐niet-‐tot-‐veel-‐boetes-‐1.5508357	  

Komende	  tijd	  zullen	  er	  meer	  integrale	  en	  reguliere	  taxicontroles	  plaats	  vinden.	  

	  

Publiekscampagne	  

De	  gemeente	  en	  SBK	  zijn	  bezig	  met	  het	  opzetten	  van	  een	  publiekscampagne.	  Doel	  is	  om	  de	  zakelijke,	  de	  

toeristische	  en	  gewone	  klant	  van	  het	  BTx-‐keurmerk	  (doel	  en	  achtergrond)	  op	  de	  hoogte	  te	  stellen.	  De	  

campagne	  is	  in	  voorbereiding	  en	  zal	  begin	  2016	  van	  start	  gaan.	  

	  

Kwartaalfacturen	  Kwaliteitsbijdrage	  

Halverwege	  februari	  worden	  de	  1e	  facturen	  toegestuurd.	  

	  

Bereikbaarheid	  SBK	  

Mobiel	  nr.:	  0623242010,	  Postbus	  1456,	  5200	  BM	  ‘s-‐Hertogenbosch	  
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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	  taxinieuwsbrief	  van	  SBK	  verschijnt	  begin	  maart.	  	  

	  

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

Taxikeurmerk. 

 

 

 

 


