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3.5.4

Voornemen tot onmiddellijke intrekking

De taxiondernemer ontvangt in de volgende gevallen een schriftelijk voornemen tot onmiddellijke
intrekking:
a)
wanneer niet meer voldaan wordt aan het bepaalde in Bijlage 1 sub 1.1B (voorschrift en
aangepaste regeling leeftijdseis voertuigen);
b)
wanneer door een (tussentijdse) verklaring van SFT blijkt dat er een definitief
bedrijfsoordeel onvoldoende is gegeven;
c)
wanneer een bedrijf zelf meldt dat het bedrijf minder dan 90% van haar inhuur inhuurt bij
bedrijven die het TX-Keur hebben (zie 5.6 van bijlage 1).
Intrekken bij te oud voertuig
De onder a) genoemde voorgenomen onmiddellijke intrekking wordt omgezet in een onmiddellijke
intrekking wanneer de ondernemer binnen de met TX overeengekomen termijn verzuimt het
voertuig uit zijn vloot te verwijderen.
Intrekken bij SFT-oordeel
De onder b) genoemde voorgenomen onmiddellijke intrekking wordt omgezet in een onmiddellijke
intrekking wanneer een ondernemer het onderstaande verzuimt:
1)
De fouten aantoonbaar te herstellen die aan het oordeel ten grondslag lagen en dit te
melden aan STX;
2)
Na een jaar een nieuwe controle door het SFT uit te laten voeren. Het afgegeven oordeel
moet voldoende zijn. De datum van de controle en de uitslag moeten gemeld worden aan
STX. Indien de voorgenomen onmiddellijke intrekking wordt omgezet in een onmiddellijke
intrekking, is de ondernemer uitgesloten voor de duur van twee jaar, gerekend vanaf de
datum van verzending van de voorgenomen onmiddellijke intrekking. Indien de
voorgenomen onmiddellijke intrekking niet wordt omgezet in een onmiddellijke intrekking,
omdat de ondernemer voldoet aan de twee hierboven genoemde zaken, wordt de
voorgenomen intrekking omgezet in een waarschuwing.
Intrekken bij inhuur bij niet-TX-bedrijven
De onder c) genoemde voorgenomen onmiddellijke intrekking kan ongedaan worden gemaakt door
binnen vier maanden boven de 90% en binnen 6 maanden boven de 95% in te huren bij bedrijven
met het TX-Keur. Wordt de fout hersteld dan ontvangt het bedrijf een waarschuwing. Wordt niet
aan de hiervoor genoemde termijneisen voldaan, dan volgt intrekking van het TX-keur voor de
duur van één jaar.
Een bedrijf wordt als TX-gecertificeerd beschouwd zolang de voorgenomen onmiddelijke intrekking
niet is omgezet in een directe intrekking en de geldigheid van het certificaat niet wordt
overschreden.
3.5.5 Intrekken van het TX-Keur
Het keurmerk wordt onmiddellijk ingetrokken wanneer:
1.
een bedrijf in een periode van zes maanden na het ontvangen van de eerste waarschuwing
opnieuw een waarschuwing ontvangt (met inachtneming van hetgeen vermeld onder
3.5.1);
2.
wanneer een bedrijf meerdere AQL-niveaus tegelijkertijd overtreed (met inachtneming van
hetgeen vermeld onder 3.5.1);
3.
wanneer het bedrijf het geaccepteerde kwaliteitsniveau voor kritische fouten overschrijdt
4.
indien uit gegevens van ILT blijkt dat niet meer voldaan wordt aan de ILT-richtlijn (Bijlage
4);
5.
indien achteraf blijkt dat er een onjuiste verklaring is afgegeven omtrent het aantal te
inspecteren taxi’s en chauffeurs als bedoeld in Bijlage 1, 1.1A onder B;
6.
indien de vereiste tussentijdse inspectie als genoemd in hoofdstuk 2.2.2.2 niet dan wel niet
tijdig heeft plaatsgevonden;
7.
indien na een tweede definitieve aanmaning en in gebreke stelling niet voldaan wordt aan
de betalingsverplichting jegens STX;

8.
9.
10.
11.
12.

indien één of meer van de eigenaren/bestuurders van een taxionderneming zich zodanig in
strijd met de bedoeling en strekking van het keurmerk gedraagt, dat in redelijkheid het
verleende keurmerk niet in stand kan blijven;
indien de taxionderneming bij niet vooraf besteld vervoer (bijvoorbeeld standplaatstaxi)
tarieven hanteert die niet voldoen aan de meest actuele ‘regeling maximumtarief en
bekendmaking tarieven taxivervoer’;
Indien tijdens een bedrijfscontrole blijkt dat minder dan 90% van de door het bedrijf
gepleegde inhuur ingehuurd wordt bij bedrijven zonder het TX-Keur;
Indien tijdens een bedrijfscontrole blijkt dat er ingehuurd wordt zonder dat er een register
van ingehuurde bedrijven aanwezig is of dat de gegeven inhuurverklaring vals is.
wanneer door een (tussentijdse) verklaring van SFT blijkt dat er een definitief bedrijfsoordeel
onvoldoende is gegeven;

De taxionderneming, bij wie het TX-Keur definitief en onherroepelijk is ingetrokken wordt, tenzij
anders vermeld in dit reglement, voor 1 jaar uitgesloten van het TX-Keur. Indien er in
uitsluitingsperiode is vastgesteld dat de onderneming onterecht gebruik heeft gemaakt van het
beeldmerk (zoals bijvoorbeeld de TX-sticker, of het beeldmerk op website van het bedrijf) wordt de
uitsluiting verlengd naar 5 jaar.
Indien het niet voldoen aan de ILT richtlijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel het gevolg is van
gewone overtredingen (NC’s), wordt de taxionderneming een half jaar uitgesloten van het TX-Keur.

