
 

www.s-hertogenbosch.nl 

Correspondentie-adres: Postbus 12345 

5200 GZ  ’s-Hertogenbosch 

KvK nr 17278704 

1 

Raadsinformatiebrief 
 
 
 

Steller : Ottens Tel. :  6155819 

Portefeuille :   Kâhya e-mail :  l.ottens@s-hertogenbosch.nl 

B&W :  2-7-2019 Agenda nr. :  B.12 

Raad :  10 september 2019 Reg.nr. :  9070540 

 Openbaar :  
Openbaar na informeren 
betrokkenen 

  

Onderwerp :   Evaluatie Bosch taxikeurmerk 
Dossier :  

Besluit :  

 
 
 
 
Het college besluit: 

- Neemt kennis van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie van 
het Bossche taxibeleid door Kwink Groep; 

- De aanbevelingen te betrekken bij de doorontwikkeling van het Bossche taxibeleid, 
alsmede het vervolgtraject; 

- Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen waarin de raad hierover wordt 
geïnformeerd. 

 
 

Communicatie :   
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Raadsinformatiebrief    

 Reg.nr.

 

:  

: 9070540 

 B&W 

verg.

 

:  

: 2 juli 2019 

  

:  
  

Onderwerp: Evaluatie Bosch taxikeurmerk    

 

 

1)  Status 
 
In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking tot 
de beleidsuitvoering. 
 

2)  Samenvatting 
 
In 2015 heeft uw raad de Verordening Kwaliteitskeurmerk straattaxi’s ’s-Hertogenbosch vastgesteld. 
Doel van de verordening en het keurmerk is om de kwaliteit van het taxivervoer vanaf standplaatsen 
(opstapmarkt) te verbeteren: eerlijk, betrouwbaar en gastvrij vervoer. 
Het Bossche taxibeleid is door het onderzoeksbureau Kwink Groep geëvalueerd. Daarbij zijn alle 
aspecten van het taxibeleid onderzocht: het keurmerk, de kwaliteit van het straattaxivervoer, de 
situatie op de standplaatsen en de handhaving. Het onderzoeksbureau heeft alle stakeholders 
bevraagd op hun ervaringen. In deze raadsinformatiebrief geven we kort de bevindingen, conclusies 
en aanbevelingen weer. Daarnaast informeren we de raad over het vervolgtraject. 

 

3)  Wij bieden u dit stuk ter informatie aan. 
 
 
 

 

Steller :  Ottens 

Tel. : 6155819 

E-mail : l.ottens@s-hertogenbosch.nl 
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1) Aanleiding 
 
 
In 2015 heeft uw raad de Verordening Kwaliteitskeurmerk straattaxi’s ’s-Hertogenbosch 
vastgesteld. Doel van de verordening en het keurmerk is om de kwaliteit van het taxivervoer 
vanaf standplaatsen (opstapmarkt) te verbeteren: eerlijk, betrouwbaar en gastvrij vervoer. De 
basis van de verordening is gelegen in de Wet Personenvervoer 2000. Gemeenten hebben de 
bevoegdheid om aanvullende kwaliteitseisen te stellen aan taxichauffeurs. In het kader van 
flankerend beleid JB 500 heeft uw raad hier incidentele middelen voor beschikbaar gesteld. 
’s-Hertogenbosch was na de vier grote steden de eerste gemeente die een lokaal taxibeleid 
invoerde. Indertijd is –net als in andere steden- ervoor gekozen een deel van de uitvoering 
(certificering, monitoring en kwaliteitsontwikkeling) op te dragen aan de door de gemeente 
geïnitieerde onafhankelijke Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK). 
 
Omdat de regelgeving en inrichting van het beleid is ontstaan in een ‘pioniersfase’, is een 
evaluatie voor de hand liggend. Wij hebben u in januari 2019 geïnformeerd dit onderzoek door 
een extern bureau uit te laten voeren. Deze opdracht is verleend aan het onderzoeksbureau 
Kwink Groep. De evaluatie is recent opgeleverd. In deze brief informeren wij u beknopt over 
de resultaten van de evaluatie en het vervolg. Het evaluatierapport is bij deze brief gevoegd. 
 

2) Evaluatie: opzet en proces 
 

De hoofdvraag van de evaluatie luidt: in hoeverre is het taxibeleid van de gemeente ’s-
Hertogenbosch effectief om de doelen van structureel hoogwaardig, betrouwbaar taxivervoer 
te bevorderen, dat past bij een gastvrije stad? Ofwel, in hoeverre is de gewenste 
kwaliteitsverbetering in de Bossche opstapmarkt gerealiseerd? 

  
Naast bestudering van de documenten is in de aanpak van de evaluatie vooral gekozen voor 
het bevragen van alle stakeholders die rond het taxibeleid betrokken zijn (beleid, handhavers, 
politie, taxichauffeurs, horeca-ondernemers, omwonenden standplaatsen). 
 
De klankbordgroep, bestaande uit het bestuur van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) 
en een vertegenwoordiging van de taxichauffeurs, is in dit proces nauw betrokken geweest. Bij 
de start van het onderzoek is een toelichting op de aanpak gegeven en heeft de 
klankbordgroep hier aanvullingen op kunnen geven. Op advies van de klankbordgroep is 
aanvullend op de evaluatie een online klantenonderzoek uitgevoerd. Tussentijds zijn de 
bevindingen door de onderzoekers getoetst. Tot slot zijn de conclusies en aanbevelingen met 
de klankbordgroep gedeeld en heeft men daar op kunnen reageren. 

 
3)  Bevindingen 

 
Hieronder geven we beknopt de belangrijkste bevindingen weer. 
 
Uitvoering en organisatie 

 De taxiverordening en de oprichting van de SBK hebben een belangrijke rol gespeeld bij 
het uit de anonimiteit halen van de taxichauffeurs. Na vaststelling van de verordening is 
een voortvarende start gemaakt. 

 De SBK heeft zich voornamelijk gericht op certificering. Handhaven van normen en 
waarden en sanctioneren zijn in beperkte mate tot uitvoering gebracht. 

 Er is bij de taxichauffeurs onduidelijkheid over de rolverdeling tussen gemeente en SBK. 
De gemeente beschouwt de SBK als een uitvoeringsorganisatie, terwijl veel taxichauffeurs 
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de SBK zien als een belangenorganisatie. Ondanks dat de SBK transparant is over de 
besteding van gelden, begrijpen chauffeurs niet waarom zij een kwaliteitsbijdrage moeten 
betalen. 

 De communicatie tussen taxichauffeurs en gemeente is via de door de SBK ingestelde 
klankbordgroep sterk verbeterd (o.m. betrokkenheid bij inrichting standplaatsen tijdens 
evenementen). 

 
Standplaatsen 

 De mogelijkheden voor inrichting van standplaatsen zijn beperkt, vanwege de beperkte 
publieke ruimte, de historische binnenstad en het complex aan belangen (doorstroming 
verkeer, openbare orde, belangen van de horeca en omwonenden). 

 De taxistandplaats Visstraat is ingericht om het verkeersgedrag van taxichauffeurs beter 
te geleiden en om de overlast voor omwonenden te verminderen. Bij de inrichting is 
rekening gehouden met het geleiden van de taxi’s (rijrichting en afsluiting met een poller) 
en de afstand tot de uitgaansgebieden. De inrichting wordt als onlogisch ervaren omdat 
klanten eerst bij de laatste taxi in de rij aankomen. 
Recent is een pilot gestart met inzet van taxihosts. Het is nog te vroeg om voorlopige 
resultaten te kunnen duiden. Uit de evaluatie dit najaar moet blijken of een dergelijke inzet 
leidt tot een verbetering van de situatie, zowel voor klanten als voor taxichauffeurs.  
 

Kwaliteit taxivervoer 

 De kwaliteit van de opstapmarkt is sinds de invoering van de taxiverordening niet 
merkbaar verbeterd. Dit beeld wijkt overigens niet af van de ervaringen in andere steden 
met een lokaal taxibeleid. Belangrijkste ongenoegens: geen vrije taxikeuze, ritweigering, 
het berekenen van onjuiste tarieven en de bejegening van klanten. 

 Tijdens grote evenementen is er een capaciteitstekort: keurmerkchauffeurs ervaren het 
enerzijds als negatief dat dit gat wordt opgevuld door chauffeurs zonder keurmerk; 
anderzijds geven zij aan dat op de piekmomenten deze extra taxi’s nodig zijn. 

 
Kwaliteitskeurmerk 

 Door het uitblijven van kwaliteitsverbetering is het vertrouwen van klanten niet 
toegenomen en is er geen verbetering opgetreden in het imago van de Bossche 
taxibranche. 

 De eisen van het keurmerk worden als onvoldoende streng beschouwd. Taxichauffeurs 
geven aan dat hierdoor ongeschikte chauffeurs niet geweerd worden; het keurmerk is 
daardoor niet onderscheidend genoeg. Chauffeurs geven aan dat klanten het keurmerk in 
de praktijk zien als een ‘kwaliteitsstempel’. 

 De mystery guest onderzoeken en de online klantenenquête bevestigen het beeld dat de 
kwaliteit niet is verbeterd. Hoewel de meeste chauffeurs wel een ‘voldoende’ scoren, zijn  
ritweigering, geen vrije taxikeuze, gastvrije bejegening en stratenkennis de grootste 
bronnen van ergernis.  

 
Handhaving 

 Handhaving van het taxibeleid legt een relatief zware druk op de inzet van Stadstoezicht. 
Samenwerking met andere handhavende instanties (politie, landelijke inspectie) kan 
worden verbeterd. 

 Door de huidige registratiesystemen kan geen goed inzicht verkregen worden in de 
resultaten van de handhaving (een verkeersovertreding wordt op kenteken geregistreerd; 
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waardoor deze niet als taxi herkend wordt). Daardoor wordt sanctionering op grond van 
het keurmerk bemoeilijkt. 

 Handhavers kunnen beperkt de regelgeving handhaven, omdat veel overtredingen (met 
name gedrag en bejegening) zich buiten hun zicht afspelen. De effectiviteit van de 
handhaving kan verbeterd worden. 

 
 

4) Conclusies en aanbevelingen Kwink Groep 
 

De algehele conclusie is dat de taxiverordening – ondanks een voortvarende start in 2016- 
geen wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van het 
taxivervoer in ’s-Hertogenbosch. 
De inrichting van de verordening en het uitvoeringsmodel (met de SBK als uitvoerder van 
certificering, kwaliteitsbevordering en monitoring) paste logisch bij de toenmalige problemen. 
Voor het uitblijven van de gewenste verbetering wordt een aantal verklaringen gegeven: 

 Het korte termijn ondernemersbelang in de opstapmarkt (geen klantenbinding, waardoor 
weinig prikkels bestaan voor onderscheid in kwaliteit); 

 De certificeringseisen zijn te laag, waardoor het keurmerk niet onderscheidend genoeg is; 

 Handhaving in relatie tot de regelgeving; klanten zijn weinig geneigd om te klagen; 
regelgeving m.b.t. het gedrag (normen en waarden) is nauwelijks te handhaven vanwege 
de lage opsporingskans; 

 De mogelijkheden voor (tussentijdse) administratieve controle kan worden verbeterd door 
systemen beter op elkaar aan te sluiten (o.a. RDW, Inspectie en andere 
handhavingsdiensten). 

 
De taxiverordening heeft ook tot een aantal verbeteringen geleid: 

 Door het vergunningensysteem zijn chauffeurs op de opstapmarkt uit de anonimiteit 
gehaald; 

 De communicatie tussen de taxibranche en de gemeente is verbeterd, o.a. door de 
klankbordgroep van de SBK; 

 Het keurmerk heeft er in ieder geval toe geleid dat enkele ongeschikte chauffeurs zich niet 
meer op de Bossche opstapmarkt begeven.  

 
De conclusies geven aanleiding om een keuze te maken voor de vormgeving van het 
taxibeleid. Kwink Groep geeft daarbij vier beleidsopties in overweging: 

 Aanscherpen van het huidige beleid en de samenwerking met SBK; 

 Aanscherpen van het huidige beleid, waarbij de gemeente de taken van de SBK 
overneemt; 

 Een ‘light’ verordening, waarbij de focus ligt op de toelatingseisen en een uitgebreide 
(administratieve) toets vooraf en controle op de naleving van deze voorwaarden; 

 Geen aanvullend taxibeleid. 
 

Gelet op de bevindingen en de conclusies geeft Kwink Groep in overweging dat een ‘light’ 
verordening het best past bij de uitgangspunten. Het is immers gebleken dat het lastig is te 
sturen op aspecten als houding en gedrag. Het ligt daarmee volgens de onderzoekers voor de 
hand dat de gemeente zicht richt op objectieve en handhaafbare toelatingsvoorwaarden. 
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5) Vervolgproces 
 
Algemeen 
De bevindingen in deze evaluatie zijn gedurende het onderzoek getoetst bij de verschillende 
stakeholders (gemeente, politie, SBK, taxichauffeurs, omwonenden, horeca, klanten). Dat 
draagt bij aan de waarde die wij hechten aan de conclusies en aanbevelingen van Kwink 
Groep.  
 
Zoals hierboven is aangegeven is de verordening en het uitvoeringsmodel in een pioniersfase 
tot stand is gekomen. In 2014-2015 stond het lokaal taxibeleid in de vier grote steden nog in 
de kinderschoenen. De kennis omtrent het functioneren van de opstapmarkt was beperkt, 
waardoor de keuze voor een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie (SBK) op dat moment 
logisch was (hetgeen ook door Kwink Groep wordt onderschreven).  
De toelatingseisen zijn indertijd in samenspraak met een vertegenwoordiging van de 
taxibranche opgesteld. Daarbij is niet alleen gekeken naar de inhoud van deze eisen, maar 
ook naar de kosten die deze voor de chauffeurs zouden meebrengen. Het streven was om 
deze zo laag mogelijk te houden. 
 
Hoewel de verordening en de inspanningen van gemeente en SBK niet tot een wezenlijke 
bijdrage aan de kwaliteitsverbetering hebben bijgedragen, zijn wij van oordeel dat de kennis 
en ervaring van de bestuursleden van de SBK van grote betekenis zijn geweest voor de 
implementatie van het Bossche keurmerk. Ook de door de SBK ingestelde klankbordgroep is 
van betekenis voor de communicatie tussen gemeente en taxibranche. 
 
Tegelijkertijd moeten we constateren dat de problematiek in de opstapmarkt weerbarstig is. 
Hoewel het merendeel van de taxichauffeurs staat voor een goede dienstverlening, zijn met 
het uit de anonimiteit halen van de taxichauffeurs ook andere problemen naar voren gekomen. 
Deze liggen meer op het gebied van de openbare orde. Wat dat betreft wijkt het beeld in ’s-
Hertogenbosch niet wezenlijk af van dat in andere steden.  
 
 
Ontwikkelingen 
 
In de afgelopen jaren zijn ook andere Brabantse steden aan de slag gegaan met een 
taxibeleid. Sinds 2017 kent Eindhoven een taxibeleid; Breda en Tilburg staan op het punt om 
ook een keurmerk in te voeren. Dat biedt de mogelijkheid tot afstemming van beleid en 
uitvoering en gezamenlijk optrekken in de richting van het rijk, waar het gaat om knelpunten in 
regelgeving en handhaving. 
 
In het periodiek ambtelijk overleg tussen het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) 
worden deze knelpunten aan de orde gesteld. De staatssecretaris heeft aan de Kamer 
toegezegd dat gemeenten met een taxibeleid meer ondersteuning van het ministerie kunnen 
verwachten. In de afgelopen periode zijn de knelpunten uitgediept. Daaruit zijn twee acties 
benoemd: 

 Het opstellen van een modelconvenant voor het uitwisselen van informatie tussen de 
verschillende diensten (Inspectie, Belastingdienst, ministerie van Veiligheid &Justitie, RDW, 
etc.). Hierdoor hoeven gemeenten niet zelf met iedere afzonderlijke dienst overeenkomsten te 
sluiten; 
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 Het opstellen van een modelverordening met objectieve en handhaafbare regelgeving.  
’s-Hertogenbosch is door het ministerie gevraagd hierin het voortouw te nemen.  
 
Denkrichting voor vervolg 
 
Wij opteren niet voor het beëindigen van het gemeentelijk taxibeleid. Daarmee zouden de 
taxichauffeurs in de opstapmarkt weer in de anonimiteit verdwijnen. Problemen op het gebied 
van openbare orde verdwijnen daarmee niet, maar worden minder zichtbaar. 
Bij grote evenementen als carnaval is er dan ook geen sprake meer van regulering. Gelet op 
de ontwikkelingen in de andere Brabantse steden is dat voor ons geen gewenste optie. 
 
We zouden daarmee ook een platform voor communicatie verliezen. We vinden het van 
belang om deze communicatie open te houden, zoals nu via de klankbordgroep gebeurd. Niet 
alleen vanwege directe taxibelangen, maar ook voor andere ontwikkelingen. Denk daarbij aan 
de door uw raad aangenomen motie m.b.t. verduurzaming van het taxivervoer. 
 
Bovendien biedt de ontwikkeling van een modelverordening –met ondersteuning van het 
ministerie- de kans om te komen tot een verbetering in regelgeving. 
 
Binnen de door Kwink Groep geschetste opties voor continuering van beleid hebben wij een 
voorkeur voor een ‘light’ verordening met objectieve en handhaafbare toelatings- en 
vergunningvoorwaarden. Dat doet recht aan het eerdere standpunt van uw raad dat de zorg 
voor kwaliteitsverbetering een primaire verantwoordelijkheid van de taxibranche zelf is en dat 
de kosten van een keurmerk door de branche zelf gedragen moeten worden (raadsvoorstel 20 
januari 2015; reg. nr. 4119548). De gemeente reguleert door middel van regelgeving, toetsing 
op het voldoen aan de voorwaarden en naleving van deze voorwaarden. 
Een uitgebreidere toets aan de voorkant wordt vergemakkelijkt als er een adequate 
uitwisseling van gegevens tussen de verschillende diensten is. Desalniettemin vraagt dit om 
meer capaciteit. Deze kosten zullen worden verrekend in de leges. 
 
In hoeverre we de instapeisen willen gaan opschroeven om het keurmerk meer 
onderscheidend te laten zijn, willen we nader bestuderen. Dat vraagt ook om overleg met de 
taxibranche. Echter, een leerpunt is wel dat objectieve en handhaafbare eisen geen kwestie is 
van ‘uitonderhandelen’. We streven draagvlak voor regelgeving na, maar hebben daarin als 
overheid onze eigen verantwoordelijkheid. 
 
Reacties bestuur SBK en klankbordgroep  
 
Wij hebben deze denkrichting besproken met het bestuur van de SBK, alsmede met de 
klankbordgroep die betrokken is geweest bij de evaluatie. 
 
Het bestuur van de SBK vreest dat met een ‘light’ verordening en minder handhaving de 
problematiek op de standplaatsen en de bejegening van klanten eerder toeneemt. Het bestuur 
geeft in overweging om het huidige beleid aan te scherpen; zowel qua instapeisen, 
vergunningvoorwaarden als sanctionering. De inrichting van het beleid – met of zonder een 
stichting - is uiteindelijk de keuze van de gemeente.  
Wanneer de gemeente toch zou kiezen voor een lichte variant, dient de handhaving geborgd 
te blijven. Daarbij kan een andere opzet van de mystery guest onderzoeken helpen, 
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bijvoorbeeld door de mogelijkheid te creëren om direct sancties te verbinden aan 
geconstateerde overtredingen.  
 
Ook de klankbordgroep pleit voor een aanscherping van het huidige beleid; met name waar 
het gaat om de toetsing van de toelatingscriteria. Om de handhaving te ontlasten, zouden 
naar de mening van de klankbordgroep bij grootschalige evenementen, zoals carnaval, 
taxihosts ingezet kunnen worden. 
Een belangrijk gedeelte van de klankbordgroep hecht waarde aan de SBK als intermediair 
tussen de gemeente en de taxibranche. 
 
Vervolg 
 
Op dit moment is een definitieve keuze voor de inrichting van het beleid  nog niet aan de orde.  
 
We willen de uitwerking van de verordening parallel laten lopen met de ontwikkeling van een 
modelverordening, zoals die door een aantal gemeenten samen met het rijk wordt ontwikkeld. 
Daarmee borgen we meer eenheid in regelgeving en een betere juridische afdichting van de 
handhaving daarvan. Bovendien kan de regelgeving dan beter toegespitst worden op de 
informatie-uitwisseling met andere diensten. 
Dit traject start na het zomerreces en zal naar verwachting voor 1 januari 2020 worden 
afgerond. Dat betekent dat wij in de eerste helft van 2020 aan uw raad een voorstel kunnen 
voorleggen. 
 
Voor wat betreft de ‘Bossche’ regelgeving en inrichting van beleid (als afgeleide van de 
modelverordening), worden de SBK en de klankbordgroep betrokken.  
 
De huidige keurmerkcertificaten lopen door tot 31 december 2020. Een aanpassing van beleid 
en regelgeving (in welke vorm dan ook) moet ruim van te voren worden vastgesteld. Wij zullen 
uw raad in de eerste helft van 2020 een voorstel voor aanpassing van het beleid voorleggen, 
zodat dit in de tweede helft van 2020 geïmplementeerd kan worden. Daardoor kunnen de 
processen tijdig worden ingericht en krijgen taxichauffeurs de gelegenheid krijgen om te 
kunnen voldoen aan veranderde of aangescherpte voorwaarden. De ervaring leert dat 3 à 4 
maanden hiervoor voldoende is.  
 
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 
De waarnemend secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. J.W. Hansum MBA MCM  drs. J.M.L.N. Mikkers 
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