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Verslag 1e jaarvergadering Stichting Bossche Kwaliteitstaxi    22 juni 2016 
 
Afgelopen woensdag 22 juni heeft de eerste jaarvergadering plaatsgevonden van de Stichting 
Bossche Kwaliteitstaxi. De genodigden werden hartelijk ontvangen met koffie/thee en SBK tompoezen 
bij het Mövenpick hotel in ’s-Hertogenbosch. 
Bij de jaarvergadering waren het bestuur (en medewerkers) van SBK, een medewerker van 
stadstoezicht, een medewerker van de politie en ca. 30 gecertificeerde taxichauffeurs aanwezig. 
Voorzitter Jan Zaaijer opende de bijeenkomst en heette iedereen welkom. 
 
Bij de jaarvergadering kwamen de volgende onderwerpen aan bod: 
 

• Kennismaking klankbordgroep 

• Financiën SBK 

• Toezicht en handhaving 

• Mysteryguest onderzoek 

• Gedrag op de standplaats/herkenbaarheid 

• Rondvraag 

• Afsluiting 

 
 
De klankbordgroep 
Inmiddels zijn 137 taxichauffeurs in ’s-Hertogenbosch gecertificeerd die worden vertegenwoordigd 
door de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit 6 chauffeurs. De klankbordgroep bestaat uit 
drie werkgroepen a) Infrastructuur b) inhoud van het keurmerk en c) handhaving. De chauffeurs van 
de klankbordgroep hebben zichzelf bij de jaarvergadering voorgesteld. De klankbordgroep bestaat uit 
de volgende chauffeurs: Peter van Haalen, John Klaassen, Youssef Madrai, jan Aloserij, Jan van 
Kasteren, Turgut Cihanolglu. 
 
Financiën SBK 
Officieel hoeft de stichting de jaarcijfers niet openbaar te maken. Toch is ervoor gekozen dit wel te 
doen omdat de stichting open en transparant wil zijn. De financiële stand van zaken van de stichting 
werd toegelicht door Anton van Genuchten van het accountantsbureau Rijnstate.  
Dankzij de eenmalige subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch was het mogelijk de stichting op te 
zetten en de maandelijkse bijdrage van de chauffeurs te beperken tot €12,50. Zoals eerder is 
aangegeven zal vanaf volgend jaar (1 januari 2017) de bijdrage €20,- (excl. Btw) per maand worden.  
 
Toezicht en handhaving 
Henk Lambooij van stadstoezicht van de gemeente ’s-
Hertogenbosch kwam meer vertellen over hoe het BTx 
keurmerk wordt gecontroleerd. Per 1 januari 2016 is de 
gewijzigde Taxiverordening formeel in werking 
getreden. Elke chauffeur die geen BTx vergunning en 
keurmerk heeft mag geen straattaxivervoer aanbieden.  
Door toezicht en handhaving wordt tegenwoordig 
gekeken of de naam op het keurmerk en van de 
chauffeur hetzelfde zijn. Hierdoor wordt de pakkans van 
een chauffeur die onder iemand anders zijn 
keurmerkcertificaat rondrijdt vergroot.  Daarnaast wordt 
steeds meer ingezet op het controleren van 
zogenaamde hotspots. Dit zijn de bekende drukke 
taxiplekken en taxistandplaatsen. 
 
 
Het Mysteryguest Onderzoek 
Na de toelichting van de medewerker van stadstoezicht volgde een presentatie over het Mysteryguest 
Onderzoek verzorgd door Jan van den Einde van Veldwerk Optimaal. De kwaliteit van het 
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straattaxivervoer wordt in kaart gebracht door taxi’s te testen . In 2016 worden in totaal 100 
Mysteryguests ingezet om na te gaan of de eisen uit het Normen en Waarden protocol die alle 
gecertificeerde chauffeurs hebben ondertekend worden nageleefd. Er wordt onder andere gekeken 
naar de volgende onderdelen: standplaats/taxi keuze, bejegening, betaling en de taxirit. Tot nu toe 
vallen de resultaten niet tegen op het onderdeel Betaling na. De betaling kan in veel gevallen beter. 
 
Rondvraag 
Bij de jaarvergadering was er genoeg tijd om vragen te stellen. Hieronder enkele van de vragen met 
antwoorden.  
 
Vraag 1: Zit er een maximum aan het aantal BTx gecertificeerde chauffeurs in ‘s-Hertogenbosch? 
Antwoord: Nee. Er is geen maximum. Dit is wettelijk onmogelijk. 
 
Vraag: Is het mogelijk bij het centraal-station een ruimte beschikbaar te stellen om bijvoorbeeld naar 
de wc te kunnen en eventueel iets te eten/drinken te kunnen halen? 
Antwoord: De vraag is uitgezet bij de klankbordgroep die zal kijken of er mogelijkheden zijn. 
 
Vraag 2: Ik heb meerdere malen het kenteken van een snorder doorgegeven. Waarom wordt hier 
niets mee gedaan? 
Antwoord: De politie gaf aan dat het juridisch moeilijk is een sterke zaak tegen een snorder op te 
zetten omdat het vaak een welles-nietes spelletje blijft. Toch is het belangrijk door te blijven gaan met 
het doorgeven van kenteken zodat de politie gerichte acties op touw zetten. Daarbij komt dat er meer 
gecontroleerd zal worden op de bekende plekken en standplaatsen. 
 
Vraag 3: Worden de resultaten van het Mysteryguest onderzoek teruggekoppeld aan de individuele 
chauffeurs? 
Antwoord: Ja, de resultaten worden teruggekoppeld aan de chauffeurs door de stichting. Mochten de 
klachten/resultaten zorgwekkend zijn, dan zal gekeken worden welke gepaste sanctie opgelegd kan 
worden. Het bestuur moet het sanctieprotocol/beleid nog vormgeven en vaststellen, dus hoe de 
sanctionering exact zal zijn moet nog worden bepaald. 
 
Vraag 4: Bij evenementen is er naast de Sint-Jan kathedraal bijna geen plek om te staan. Kan hier 
naar gekeken worden? 
Antwoord: Ja, hier kan na gekeken worden. De vraag is bij de klankbordgroep infrastructuur 
neergelegd. 
 
Vraag 5: Is het keurmerk alleen voor de binnenstad van ’s-Hertogenbosch? 
Antwoord: Nee, het BTx keurmerk geld voor alle openbare wegen en standplaatsen in de gehele 
gemeente ’s-Hertogenbosch. De verordening geldt niet voor particuliere terrein zoals bijvoorbeeld bij 
de Brabanthallen waar slagbomen staan. 
 
Vraag 6: Is het mogelijk het keurmerk (tijdelijk) op te schorten? 
Antwoord: Alleen in uitzonderlijke gevallen na goed overleg met de stichting, is dit mogelijk als een 
chauffeur bijvoorbeeld door ziekte of een auto ongeluk tijdelijk niet kan werken.  
 
Vraag 7: Hoe staat het ervoor met de voorschriften over bijvoorbeeld het onderscheidende daklicht? 
Antwoord: De voorschriften zijn in de maak en zullen naar verwachting in september 2017 klaar zijn. 
Er worden geen uitgebreide voorschriften gesteld aangezien de stichting de chauffeurs niet op 
onnodig hoge kosten wil jagen.  
 
Huishoudelijke mededelingen 
Het taxiloket dat elke vrijdag in het Mövenpick is geopend van 10.00u tot 16.00u, is in de 
zomervakantie gesloten op vrijdag 22 en 29 juli en vrijdag 5 en 12 augustus. De email zal wel bekeken 
worden. 
 
Klanten die klachten hebben over het taxivervoer in ’s-Hertogenbosch kunnen terecht op 
www.taxiklacht.nl. Voor chauffeurs onderling is de website van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi 
beschikbaar https://www.sbktaxi.nl/klachten. De binnengekomen klachten worden altijd geregistreerd 
en behandeld. Tips zijn uiteraard ook welkom. 
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Afsluiting 
Tot slot willen we jullie bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid.  
We heten iedereen alvast welkom op de volgende informatiebijeenkomst op 31 oktober en wensen 
jullie prettige en veilige ritten toe en een fijne vakantie. 


