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Twee grote Friese
taxibedrijven failliet
IRENE OVERDUIN

LEEUWARDEN Twee bekende Friese
taxibedrijven zijn gisteren failliet
verklaard. Het zijn Taxi Beimers in
Leeuwarden en Javo Tours in
Drachten.

Beimers heeft 71 auto’s en busjes op
de weg, Javo ongeveer 50. Bij de eer-
ste werken 87 vaste krachten en 22
uitzendkrachten. Bij de tweede wa-
ren circa 30 mensen betrokken, me-
rendeels uitzendkrachten.

Beide zijn gespecialiseerd in con-
tractvervoer. De passagiers zijn over-
wegend bejaarden, rolstoelers, leer-
lingen, zieken, werknemers, mensen
met een beperking en sporters.

,,De grote bezuinigingen in Den
Haag spelen ons parten’’, zei Gert
Beimers gistermiddag, kort nadat de
Leeuwarder rechtbank het faillisse-
ment had uitgesproken. ,,Door de
verplichte Europese aanbestedingen
worden bedrijven tegen elkaar uit-

‘We vechten
met elkaar
om elke cent’

gespeeld. We vechten met elkaar om
elke cent.’’ De opbrengsten per rit
liggen 20 procent lager dan vijf jaar
geleden, schat hij.

De wortels van Beimers liggen op
It Bildt. Al in de tijd van paard en wa-
gen reed grondlegger Paulus Bei-
mers met stro, hooi en voederbieten.
Vorig jaar nam Beimers de Leeuwar-
der Taxi Centrale over. ,,Als je groter
bent, kun je de kosten beter sprei-
den, was het idee’’, zegt de directeur.

Javo (de letters staan voor Jans-
ma’s Auto Vervoer Onderneming)
werd in de jaren vijftig opgericht
door de grootvader van huidige eige-
naar, Theo Jansma. Jansma werd vo-
rig jaar getroffen door lichamelijke
malheur, zegt Mirjam Pieters van

CNV Vakmensen over de neergang
van Javo. ,,Ze hadden het daar al lan-
ger moeilijk. Toen viel er ook nog
een gat in de leiding.’’

Als onderaannemer dreigde Javo
eind 2014 meegezogen te worden in
het faillissement van Taxi Oenema,
waarvan het een kleine 200.000 eu-
ro tegoed had. Jansma wilde beslist
niet failliet en regelde krediet, onder
meer bij de gemeente Opsterland en
Rabobank. Destijds zei hij: ,,Wy haw-
we de ellinde hân, no kinne wy wer
foarút. It is foar ús allegear in grutte
opluchting.”

Curator van Javo is Rimar Goud-
berg, die gisteren voor de krant niet
bereikbaar was. Ineke Grijpma is cu-
rator van Beimers. Zij liet weten ont-
slag voor het personeel aan te vra-
gen. Voorlopig laat zij de taixi’s door-
rijden. ,,We verzorgen achthonderd
tot duizend ritten per dag.’’ Onder-
tussen bekijkt zij biedingen van ge-
gadigden. Grijpma traceerde
400.000 euro aan schulden.


