
 

 

Informatieve/technische schriftelijke vragen   

 

(al dan niet over agendapunten/raadsvoorstellen) 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: Greta Kramer 

Onderwerp: Taxibedrijf Witteveen 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

 

Vragen: 

- Is het bij het College bekend dat taxibedrijf Witteveen zijn scherpe prijs bij 

aanbesteding kan hanteren, omdat ze dit besparen via opleidingen voor het personeel 

en hun vergunningen. Hierdoor wordt het personeel benadeeld op meerdere 

manieren, maar ook kan dus de veiligheid van onze inwoners op het spel staan.  

 

Antwoord: 

Nee dit is niet bekend. Medewerkers van het taxibedrijf Witteveen worden 

opgeleid conform Tx Keur en ISO 9001. TX-Keur is het landelijke 

kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer. Het TX-Keur staat voor vakkundige 

chauffeurs en comfortabel en veilig taxivervoer. ISO 9001 is een 

internationale, generieke standaard, uitgegeven door de International 

Standardization Organisation. ISO 9001 stelt zich ten doel om internationale 

vereisten voor kwaliteitssystemen te standaardiseren, meetbaar en 

controleerbaar te maken. ISO 9001 is toepasbaar voor elk type organisatie 

en is er in hoofdlijnen op gericht om de alle relevante processen in 

organisaties beheerst te laten verlopen, van de inkoop en productie tot de 

verkoop en service.  

Belangrijke onderwerpen van ISO 9001 zijn voor elke organisatie: 

kwaliteitsplanning om de kwaliteitsdoelen te bereiken;  

directiebeoordeling en interne audits;  

corrigerende en preventieve maatregelen;  

monitoring / meting van de klanttevredenheid;  

identificatie van de wet- en regelgeving;  

continue verbetering. 

 

- Kan het college de veiligheid van onze inwoners garanderen welke vervoerd worden 

via taxibedrijf Witteveen. Dit omdat er geluiden zijn, dat het personeel niet adequaat 

opgeleid wordt, zoals zou moeten. Hierdoor krijgen ze onterecht wellicht het 

keurmerk. Dit blijkt uit een onderzoek wat gedaan is door FNV bondgenoten.   

 

Antwoord: 

Het gaat inderdaad om geluiden. Het personeel is adequaat opgeleid. Er 

wordt gewerkt volgens de wettelijke eisen. Een chauffeur moet in het bezit 

zijn van een chauffeurspas. De chauffeurspas is vijf jaar geldig, heeft 

echtheidskenmerken en moet goed zichtbaar zijn in de taxi. Passagiers 

weten op die manier dat ze bij een erkende taxichauffeur instappen. Het is 

strafbaar taxivervoer te verrichten zonder geldige of goed leesbare 

chauffeurspas. 

 



Een taxichauffeur moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in 

aanmerking te komen voor een taxipas: 

 ingevuld en een persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met originele 

pasfoto; 

 originele Verklaring Omtrent het Gedrag (niet ouder dan vier maanden); 

 originele Geneeskundige Verklaring (niet ouder dan vier maanden); 

 kopie van het geldige rijbewijs; 

 de leges 

 het chauffeursdiploma taxi. 

Wordt voldaan aan alle eisen, dan wordt de chauffeurspas verstrekt. De 

aanvraag wordt afgewezen als er niet wordt voldaan aan één of meer van de 

bovenstaande eisen. De betaalde leges worden dan niet terugbetaald. 

De uitgifte van taxi/chauffeurspassen gaat via het kiwa reister. 

Kiwa Register geeft namens de Inspectie Verkeer en Waterstaat de 

chauffeurspassen uit. 

 
- Kijkt het college behalve naar de prijs bij de aanbesteding, ook naar de kwaliteit en 

de manier voor opleiden/certificeren. Dit om de veiligheid van onze inwoners te te 

waarborgen. 

 

Antwoord: 

Het leerlingenvervoer wordt Europees aanbesteed. Kwaliteit en certificeren 

is een onderdeel van de Europese aanbesteding. 

 

- Is het college bereid hier zijn verantwoording in te nemen, en dit verder uit te 

zoeken, uiteraard niet alleen via de kant van de taxivervoerder.  

 

Antwoord: 

Het Ommer Vervoer Bedrijf (OVB) is de gemeentelijke tussenpersoon voor 

het leerlingenvervoer. Het OVB controleert de kwaliteit gedurende het 

vervoerscontract. 

 

Mochten er concrete klachten zijn over het vervoer dat door de gemeente 

wordt bekostigd dan is het van belang ons hiervan op de hoogte te stellen 

zodat wij deze  kunnen onderzoeken en tijdig actie kunnen ondernemen.   

 

 

 


