
Handhaving naleving Kwaliteitskeurmerk taxi’s wordt strakker 

 

Tijdens de jaarvergadering van de SBK is het al aangekondigd: de gemeente stelt regels op 

voor de handhaving van het kwaliteitskeurmerk. Deze regels zijn inmiddels door het college 

van Burgemeester en wethouders vastgesteld. 

 

Wat houden de regels in? 

In feite handhaaft de gemeente dezelfde regels die ook in het normen- en waardenprotocol van de 

SBK zijn opgenomen. Hierin staan de regels voor het omgaan met klanten, het gedrag op de 

standplaats en de omgang met collega’s. 

Iedere chauffeur heeft dat ondertekend bij het verkrijgen van het BTx-certificaat. De SBK kan het 

certificaat schorsen als de regels niet worden nageleefd. De gemeente verleent de 

keurmerkvergunning. Daarvoor is het certificaat nodig. Simpel gezegd: zonder certificaat geen 

vergunning. Met de regeling die nu is vastgesteld, kan de gemeente de BTx-vergunning schorsen of 

intrekken. Zonder deze vergunning mag geen taxivervoer worden aangeboden op de standplaatsen. 

 

Wie mogen er handhaven? 

Het bestuur van de SBK mag handhaven op naleving van het normen- en waardenprotocol. Dit 

vanwege de overeenkomst die de gecertificeerde chauffeurs hebben ondertekend. Daarnaast mogen 

de toezichthouders van Stadstoezicht en de politie ook handhaven op de regels. Dat gebeurt op 

straat. Uiteraard wordt hierin goed samengewerkt met de SBK. De mystery guest onderzoeken zijn 

vooral bedoeld om de kwaliteit en de naleving van het keurmerk te meten. Maar bij overtredingen 

kunnen de rapportages van het onderzoek ook gebruikt worden om te handhaven. 

 

Hoe werkt het? 

De regels die de gemeente heeft gesteld zijn een aanvulling op het sanctiereglement van de SBK. Bij 

de SBK worden vooral klachten van chauffeurs onderling behandeld. Dat gebeurt in de ‘Kleine 

commissie’. Deze klachten kunnen leiden tot een schorsing van het certificaat. Als dat gebeurt, zal de 

gemeente een besluit nemen over schorsing van de BTx-vergunning. Dat gebeurt in de regel binnen 2 

dagen. 

Daarnaast kan de gemeente bij overtredingen ook zelf stappen nemen om de vergunning te schorsen 

of in te trekken. Ook dat gebeurt in goed overleg met de SBK. 

 

De regels van de gemeente staan op de website van de SBK. We begrijpen dat ze wat lastig zijn 

te lezen. Dit omdat het juridische taal is. Maar ze zijn niet anders dan de regels die al bekend 

zijn. Lees ze voor de zekerheid nog eens na! 

 

  

 

 


