
Programmamanager Taxi Noortje Smit 
tijdens Taxi Expo 2015 bij een
workshop over TTO’s:

“de procedure zo streng is dat sinds
2013 in Amsterdam geen enkele TTO-
vergunning is afgegeven.”



Aansluiting TTO is voorwaarde voor straattaxi 

opstapmarkt Amsterdam



Op 6 maart 2014 heeft het college de aanvraag buiten behandeling gesteld omdat de 
geleverde aanvulling opnieuw niet compleet zou zijn. 

• Het bedrag van EUR 10.000,- is niet op het Bibob-formulier vermeld. 

• In de begrotingen zouden de kosten voor de werkzaamheden van de heer J. Pols niet opgenomen zijn. 

• De betrokkenheid van de heer J. Pols is op het formulier Wet Bibob niet vermeld 

• Een overeenkomst tussen de Stichting en de heer J. Pols. 

• Met betrekking tot de financiering door de heer M.E. Duran ontbreekt een opgaaf van de hoogte van de 
financiering als bestuurslid, het gehele kasboek over het jaar 2013, de jaarrekening 2013 en 2012 van Taxi 
Service Amsterdam V.O.F. 

• Met betrekking tot de financiering door de heer R. Lagerwaard ontbreekt een opgaaf van de hoogte van de 
financiering als bestuurslid, een kopie van de kredietovereenkomst met de Rabobank en een bankafschrift van 
de overboeking van EUR 3.500,-- van het doorlopend krediet op de Rabobank Basisrekening. 























Zoals wij reeds eerder in onze brief van 5 juli 2019 hebben aangegeven, en zoals opgenomen is in het besluit 
Nadere regels maatregelenprotocol 2019, zijn overmacht/noodsituatie, onevenredige gevolgen voor de 
chauffeur en staat van dienst van de chauffeur als bijzondere omstandigheid aan te merken.

Ingevolge deze gewijzigde Nadere regels maatregelenprotocol 2019 dient u met ingang van 1 april 2020 in 
álle gevallen waarin u wenst af te wijken van het aan u vergunde maatregelenprotocol, dit onverwijld aan ons 
door te geven (met daarbij de onderbouwing van uw besluit om af te wijken). 

Het betreft dus zowel afwijking van uw maatregelenprotocol naar aanleiding van door de gemeente 
geconstateerde overtredingen, maar ook afwijkingen van op te leggen maatregelen naar aanleiding van 
bevindingen van uw eigen controles, controles door externe partijen en aan de hand van klachten.













Geachte heer Pols,

Op 10 september jl. is uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige 
voorziening van TAT en Taxistad inzake de opgelegde last onder dwangsom. 
Gelet op deze uitspraak verzoeken wij u ons vandaag te bevestigen dat:

1. het alternatieve maatregelenprotocol wordt ingetrokken;

2. de toekomstige maatregelen conform het 
vergunde maatregelenprotocol zullen worden opgelegd (met inachtneming 
van de individuele afwijkingsruimte)

3. de sancties die sinds 5 juli 2019 zijn opgelegd worden omgezet en 
geeffectueerd volgens het vergunde maatregelenprotocol.

Griffier rechtbank was woordvoerder D66 voor transport…















Joop.nl







































Feitelijk onjuist























Psycholoog geschorst door Orde van Psychologen van Toscane wegens niet-nakoming 
van de vaccinatieplicht

Wetsdecreet tot doel heeft de ziekte te voorkomen en veilige omstandigheden in de 
gezondheidssector te waarborgen

dit doel onbereikbaar is omdat het de AIFA-rapporten zelf zijn die het bevestigen; 

Uit rapporten Aifa, Euromomo en Eudravigilance blijkt dat tegengestelde bereikt 
wordt dan beoogd.met vaccinatie

Verspreiding, ziekte en sterfgevallen onder proefpersonen met drie doses



• Er zijn juist geen voordelen voor de gemeenschap

• art. 32 binnen het "personocentrische" constitutionele handvest na de ervaring van 
het nazi-fascisme staat niet toe om het individu op te offeren voor een echt of 
verondersteld collectief belang en nog minder staat hem toe om hem te 
onderwerpen aan invasieve medische experimenten van de persoon, zonder zijn 
vrije en geïnformeerde toestemming, aangezien een geïnformeerde toestemming 
niet denkbaar is wanneer de componenten van de serums en het mechanisme van 
hun werking is,  zoals in dit geval, niet alleen gedekt door industriële 
geheimhouding, maar ook, onbegrijpelijk, door “militair geheim”

• Na twee jaar nog steeds geen kennis van de bestanddelen van de serums en de 
effecten op middellange en lange termijn

• Wel bekend dat op korte termijn duizenden en doden en ongewenste ernstige 
bijwerkingen veroorzaakt



• De verschillende door Italië ondertekende internationale verdragen verbieden 
consequent het opleggen van gezondheidsbehandelingen zonder toestemming van 
de belanghebbende, omdat dit de menselijke waardigheid zou schaden, een 
waarde die de basis vormt van de vele regels van onze rigide grondwet en die art. 
1 van de Grondwet (niet toevallig) van Duitsland

• Toestemming moet vrij en geïnformeerd zijn en dat is niet mogelijk

• Persoon moet centraal gesteld en tegen de staat beschermd worden

• De staat en de aan haar verbonden organisaties zoals beroepsverenigingen mogen 
geen verplichte gezondheidsbehandeling opleggen zonder toestemming van de 
betrokkene 



• Ons rechtsstelsel en internationale verdragen verbieden elke experimentele 
behandeling van mensen zonder informed consent

• Verordeningen nr. 953/21 en EU-resolutie 2361/21 verbieden de lidstaten te 
discrimineren op basis van de sars Cov 2-vaccinatiestatus

• De bepaling in de regeling van de orde van psychologen van Toscane met de 
bepaling is in strijd is met deze Europese regelgeving met directe werking en 
vormt een onmiskenbare discriminatie van de arts ten opzichte van 
gevaccineerde collega's ten uitvoer legt die kunnen blijven werken terwijl ze 
dezelfde kansen hebben om besmet te raken en het virus over te dragen; 



• Dit vormt een onwettig opgelegde verplichting door de Orde van een behandeling die 
reeds ernstige ongewenste voorvallen en de dood heeft veroorzaakt 

• De gezondheidsautoriteiten van de regio Toscane en de Raad van de Orde van 
Psychologen van Toscane kunnen niet onwetend zijn van de verspreiding van infecties 
ondanks het feit dat '80/90% van de bevolking is gevaccineerd tegen Sars Cov 2 en 
ook op de hoogte moet zijn-b moet zijn, van de verspreiding van besmetting onder 
gevaccineerden met drie doses, van de bijwerkingen, zelfs ernstig en dodelijk van 
gevaccineerde personen; 

• dit zijn in feite gegevens die door het ministerie van Volksgezondheid zelf zijn 
gepubliceerd.



• Om deze redenen kan niet worden gedwongen om in staat te zijn voor haarzelf 
en haar gezin in het levensonderhoud te voorzien deze experimentele 
injectiebehandelingen te ondergaan die zo invasief zijn dat het dna penetreert en 
wijzigt op een wijze die onomkeerbaar zou kunnen zijn met gevolgen die tot op 
heden niet te voorzien zijn voor haar leven en gezondheid; 

• Vanuit epidemiologisch oogpunt verschilt  de toestand van de gevaccineerde niet 
verschilt van de niet-gevaccineerde, omdat beide geïnfecteerd kunnen raken, de 
ziekte kunnen ontwikkelen en de infectie kunnen overdragen; 

• Het opleggen van de vaccinatieplicht om het beroep uit te oefenen daarom 
volledig discriminerend is en in strijd is met de Europese verordening nr. 
953/2021 zelfuitvoerend die discriminatie van Europese burgers op basis van 
vaccinatiestatus verbiedt; 



Resolutie 2361/2021 van de Raad van Europa, Verordeningen (EG) nr. 726/2004 
(art. 14 bis) en (EG) nr. 507/2006; Gezien het arrest van het Hof van Justitie, EU, 
11 juli 2019, nr. 716/17, waarin staat: 

"elke nationale rechter die binnen de werkingssfeer van zijn bevoegdheid 
uitspraak moet doen, heeft de verplichting om elke nationale bepaling die in strijd 
is met een bepaling van het Unierecht die rechtstreekse werking heeft in het bij 
hem aanhangige geding, buiten toepassing te laten"; 


