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6e Taxinieuwsbrief  
Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) 

 
14 maart 2016 

 
 

 
 

In het kort 

Dit is de 6e nieuwsbrief van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK). Deze nieuwsbrief wordt periodiek verstuurd aan alle 

belanghebbenden, en is te downloaden via www.sbktaxi.nl   

 

In de nieuwsbrief van 14 maart 2016: 
Ø Korte terugblik op carnaval 

Ø Normen en Waarden (gedrag op taxistandplaatsen) 

Ø Stand van zaken toezicht en handhaving 

Ø Stand van zaken klachtenprocedure 

Ø Pilot Mysteryguest Onderzoek 

Ø Kwaliteitsbijdrage 

Ø Cursus data in 2016 

Ø Publiekscampagne  

Ø Klankbordgroep 

Ø Aankondiging Informatiebijeenkomst maandag 25 april 2016  

Ø Aankondiging Jaarvergadering woensdag 22 juni 2016 

Ø Bezetting Taxiloket 2e kwartaal 2016 

Ø Aan / afmelden voor de nieuwsbrief 
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Terugblik op carnaval 
Zowel BTx chauffeurs, stadstoezicht als SBK kijken terug op een geslaagde carnaval zeker voor wat 

betreft het taxiverhaal. Dit is een sterk en positief begin van het BTx keurmerk en geeft vertrouwen 

voor de toekomst.  

 

Normen en waarden 
SBK heeft vorige week een mail gestuurd waarin nogmaals aandacht gevraagd wordt voor naleving 

van het normen en waardenprotocol en het met respect omgaan met elkaar en met klanten. De  

positieve gedragsfactor is een essentiële voorwaarde voor slagen van het taxikeurmerk. 

 
Toezicht en handhaving 
De gemeente heeft tijdens carnaval stevig gehandhaafd op met name taxi’s zonder BTx-keurmerk. 

Echter Stadstoezicht zal ook naleving van het normen en waardenprotocol gaan controleren. 

Constateringen kunnen worden doorgestuurd aan SBK. Voor carnaval heeft een ‘snordersactie’ plaats 

gevonden. Twee ‘snorders’ zijn gesnapt en verbaliseerd. In 2016 zullen er ook integrale 

handhavingsacties plaatsvinden (stadstoezicht samen met politie en andere handhavingspartners). 

Aan Stadstoezicht en IL&T is gevraagd een presentatie te  geven tijdens de infobijeenkomst van 25 

april. Aan de politie is gevraagd een presentatie te geven tijdens de jaarvergadering van 22 juni a.s. 

 
Stand van zaken klachtenprocedure 
SBK is bezig met het opstellen van een sanctieprotocol. Verder zal de ‘tuchtcommissie’ eerder 

ingesteld worden (1 juli). Deze onafhankelijke commissie kan klachten van gecertificeerde taxi 

chauffeurs over andere gecertificeerde taxi chauffeurs behandelen evenals incidenten die hebben 

plaatsgevonden. 

 
Pilot Mystery Guest Onderzoek 
Recent is de pilot uitgevoerd. In de volgende nieuwsbrief zullen de belangrijkste en meest opvallende 

zaken gedeeld worden. De Stichting Bossche Kwaliteitstaxi gaat elk kwartaal een Mystery Guest 

onderzoek uitvoeren. 

 
Kwaliteitsbijdrage aan SBK 
De kwartaalfacturen voor de maandelijkse kwaliteitsbijdrage zijn recent verstuurd. De facturen worden 

per kwartaal verstuurd. Voor 2016 is een aangepast tarief vastgesteld en bedraagt de maandelijkse 

bijdrage € 12,50 per maand. In 2017 zal de maandelijkse bijdrage € 20 euro per maand gaan 

bedragen, ex btw. Mochten er gegevens veranderen, deze dan graag doorgeven via info@sbktaxi.nl 
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Cursusdata in 2016 
Levensreddend handelen:  

Locatie: Preventief, Veldweg 6f te Hedel 

Data: Woensdag 30 maart en donderdag 19 mei van 18.30 – 22.00 uur 

 

Schriftelijke toets Stad- en stratenkennis:  

Locatie: Mövenpick Hotel, Pettelaarpark te ’s-Hertogenbosch 

Data: vrijdag 25 maart en vrijdag 10 juni van 16.00 – 17.00 uur 

 

Cursus GiVW 

Locatie: Wijkcentrum de Stolp, Rijnstraat te ’s-Hertogenbosch 

Data: Maandag 21 maart en maandag 23 mei van 18.00 – 22.00 uur 

Bij onvoldoende deelnemers behoudt de stichting zich het recht voor om de cursus te verplaatsen. 

 

Mondeling examen GiVW 

Locatie: Mövenpick Hotel, Pettelaarpark te ’s-Hertogenbosch 

Data: Woensdag 30 maart en donderdag 9 juni 

 

Publiekscampagne SBK 
De BTx- flyers zijn verspreid onder de horeca, hotels etc. De flyers zijn ook nog volop verkrijgbaar bij 

het Taxiloket om te gebruiken in de taxi voor uw klanten. Er is veel aandacht geweest in de diverse 

media over het keurmerk. Vanaf nu zijn er ook programmaboekjes van Jheronimus Bosch 500 en 

stadsplattegronden (JB500) beschikbaar bij het Taxiloket. Er liggen voor iedereen exemplaren klaar 

voor klanten/gasten in de taxi. 

 
Klankbordgroep 
Op 30 maart vind de 2e vergadering plaats van de klankbordgroep. De klankbordgroep focust zich met 

name op de volgende 3 portefeuilles: infrastructuur, handhaving en inhoud keurmerk. 

We zijn nog op zoek naar een lid. Meld u aan via info@sbktaxi.nl. Uw ervaring uit de praktijk is meer 

dan  welkom in de klankbordgroep.	  De	  klankbordgroep	  zal	  worden	  voorgesteld	  tijdens	  de	  

infobijeenkomst	  van	  25	  april.	  

	  

Informatiebijeenkomst maandag 25 april 2016 
Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst op maandag 25 april van 19.00 – 21.00 uur. 

Deze informatiebijeenkomst over het BTx-keurmerk is voor reeds gecertificeerde BTx-chauffeurs en 

nieuwe geïnteresseerden. Locatie: Movenpick Hotel, Pettelaarpark 90, 5216 PH ’s-

HERTOGENBOSCH. 
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Onderwerpen: Toezicht en handhaving, info over verplichting uniek daklicht, presentatie JB500. U 

ontvang hiervoor nog een uitnodiging, maar noteer deze datum alvast in uw agenda. U kunt deze 

informatie ook doorsturen naar geïnteresseerden (niet BTx-chauffeurs). 
 

Jaarvergadering woensdag 22  juni 2016 
Zet alvast in uw agenda. Woensdag 22 juni 2016. Van 13.00-15.00 zal in het Mövenpick Hotel de 

jaarvergadering van Stichting Bossche Kwaliteitstaxi gehouden worden.  

 
Bezetting Taxiloket 2e kwartaal 2016 
Het taxiloket is het gehele 2e kwartaal van 2016 (tot en met juni) op vrijdagen geopend van 10:00-

16:00 uur. U kunt hier terecht om u in te schrijven,  wijzigingen door te geven, om informatie te 

verkrijgen, pinbetalingen te doen of uw keurmerk op te halen. De locatie van het Taxiloket is het 

Mövenpick Hotel te ’s-Hertogenbosch (Pettelaarpark 90). 

 

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  

 
Bereikbaarheid SBK 
Mobiel nr.: 0623242010, Postbus 1456, 5200 BM ‘s-Hertogenbosch 

 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in april.  

 

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

Bossche Taxikeurmerk. 
 


