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ACTIVITEITENVERSLAG VZW GTL OVER HET JAAR 2015 

 
 

Het is een bewogen jaar geweest voor de taxisector.  

Zo wilde de Vlaamse regering net als de Brusselse en de Waalse het decreet veranderen, 
Europa voerde een grondige studie uit over de taxisector in alle EU-landen om te zien of 
Europese regels zich opdringen in de sector, en er komen nieuwe internationale spelers op 
de markt. 

En er was ook goed nieuws, wan de Vlaamse regering besliste om in te zetten op 
kleinschalig, vraagafhankelijk openbaar vervoer, naast het kernnet van De Lijn, die haar 
monopolypositie moest prijsgeven. 

Binnen de raad van bestuur van GTL werd gewerkt aan een visie op de toekomst van de taxi 
en VVB-sector om een antwoord te geven op de vaak gestelde vraag: hoe moet het verder 
met de sector en hoe kan vervoer het beste geregeld worden in België. 

GTL voerde alleszins lobby voor het behoud van een degelijk pakket regels voor de sector. 

GTL voerde een discrete maar efficiënte rol in het kader van de discussies van de Vlaamse 
regering over het omschakelen van het beleid van "basismobiliteit" naar 
"basisbereikbaarheid". We waren aanwezig bij hoorzittingen in het Vlaams Parlement en in 
de Mobiliteitsraad van Vlaanderen; de volgende jaren zouden we daarvan de vruchten 
plukken. 

GTL voerde ook een gestage lobby tegen organisaties die illegaal taxivervoer aanbieden, 
wat uiteindelijk toch succes heeft gehad. De grootste illegale vervoerder heeft uiteindelijk na 
de zomer zijn illegale concept moeten stopzetten waarbij "particulieren" ingezet werden voor 
het aanbieden van alternatieve taxidiensten. 

Via het Sociaal Fonds werden initiatieven genomen om de kwaliteit en de werkbaarheid in de 
sector te verbeteren. Twee sectorconsulenten zetten zich daarvoor dagelijks in. 

De internationale branchevereniging IRU ontwikkelde een wereldwijd netwerk van 
goedgekeurde Apps. GTL Taxi was daar nauw bij betrokken. Inmiddels zijn zo’n 550.000 
taxi’s op 4 continenten al met elkaar verbonden. 

GTL voerde onderhandelingen met de vakbondsorganisaties om nieuwe cao’s af te sluiten 
voor 2015-2016. Die waren nodig om verder de sociale vrede in de sector garanderen. 

Er werd gewerkt aan het verbeteren van het imago van de taxi- en VVB-sector omdat we te 
dikwijls afgeschilderd werden als "klassiek", "traditioneel" of "oubollig" terwijl de sector juist 
sterk inzet op technologische vernieuwing en moderniteit. 

Er werd verder samengewerkt met de instellingen voor het promoten van verkeersveiligheid: 
BIVV en voortaan ook het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en de Agence Wallonne 
pour la sécurité Routière. 
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1. IN DE BEROEPSVERENIGING 
 

 

Evaluatie van de taxi- en VVB-reglementering en aanpassingsvoorstellen  

In het najaar van 2015 heeft de raad van bestuur van GTL ruim gediscussieerd over het nut 
van aanpassingen van de bestaande wetgeving. Op Europees en Belgisch vlak (Vlaams en 
Brussels Gewest) werd opgeroepen tot een modernisering van de regels.  

De Groepering stelde een ontwerp van wijzigingsvoorstellen op, dat begin 2016 aan de 
ministers van de 3 gewesten zou overgemaakt worden. 

 

 UBER  

Wat doet GTL?  

Tussen Brussels minister voor mobiliteit Pascal Smet en de Brusselse taxisector waren de 
spanningen vooral tot september 2015 hoog opgelopen. De taxiverenigingen, vakbonden en 
GTL verenigden zich in een gemeenschappelijk front. Er vond op 3 maart een betoging 
plaats (deelname van 1.000 taxi’s, met ook taxi’s uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk); later 
werden Uber-chauffeurs klemgereden door taxichauffeurs,…Er kwam een tweede betoging 
in september om de Federale regering wakker te schudden.  
De standpunten van beide kampen – de minister en de taxisector – verwijderden zich steeds 
verder uit elkaar.  
Ook de politiek en de media zijn zich fel in het debat gaan bemoeien en dat is niet goed want 
de problematiek wordt dikwijls op een zeer eenzijdige manier benaderd, voor of tegen Uber, 
door mensen die niet begrijpen hoe de taximarkt in elkaar zit.  
Uber-chauffeurs zijn momenteel actief tot buiten de grenzen van het Brussels Gewest, zoals 
in Zaventem. 

 
 
Poging regering om de dialoog met de Brusselse taxisector te hervatten 
 
Na de eerste taxibetoging van maart, startte minister Smet een dialoog met de 
vertegenwoordigers van de sector. 
 
Ondertussen liepen een aantal rechtszaken tegen Uber verder in België. 

 Klacht Rechtbank van Koophandel door Brusselse Taxicentrale Taxis Verts (TRB) 
tegen Uber 

 Strafklacht tegen Uber: in december 2014 door de Brusselse overheid ingediend 
wegens niet-naleving van de taxi- en VVB wetgeving. Het onderzoek liep heel het 
jaar 2015 nog door.  

 
 
Acties staatssecretarissen voor fraudebestrijding 
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Staatssecretaris voor sociale fraudebestrijding Tommelein had in december 2014 aan de 
RSZ een juridisch onderzoek gevraagd naar de statuten van de Uber-chauffeurs. Dit 
onderzoek zou later in het jaar gefinaliseerd worden.  
 
In december heeft Staatssecretaris voor Fiscale Fraudebestrijding Elke Sleurs heeft de 
belastinginspectie opdracht gegeven de financiële en fiscale structuur van Uber in België te 
onderzoeken. 
 
Staatssecretaris Tommelein kondigde voor september de opstart van een ronde tafel 
opstarten over fraudebestrijding in de taxisector. Maar dit resulteerde pas in het begin va het 
jaar 2016 in de ondertekening van een protocolakkoord over de fraudebestrijding. 

 
Verzekering UberPop chauffeurs is niet in orde 
GTL waarschuwde de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen (Assuralia) 
hierover.  
GTL alerteerde ook de interprofessionele werkgeversorganisaties omdat werknemers ook 
met hun bedrijfswagen voor UberPop kunnen rijden. 

 
In Nederland is de Inspectie binnengevallen bij Uber BV. De directe aanleiding voor die inval 
was het feit dat UberPOP door de rechter weliswaar is verboden, maar Uber gewoon 
doorging met UberPOP.  
Dankzij deze controles,  kon de Nederlandse Inspectie de administratieve gegevens van 
Uber gebruiken voor de controles op de chauffeurs (aangifte belastingen, BTW,…) 

 
Op internationaal vlak werden de acties gecoördineerd door de IRU  

 
Uber breidt uit naar Zaventem en wil starten in Antwerpen (april 2015) 
 

Er werd vastgesteld dat Uber met de UberPop-dienst ook aan luchthaven actief was. 
Wagens werden door de politie in beslag genomen. 

Uber begon ook chauffeurs aan te werven voor de opstart van UberPop in Antwerpen… 
Maar uiteindelijk was er lokaal te veel verzet en kwam het niet van de grond. 
 
4 mei 2015: eerste Uber-chauffeur in Brussel veroordeeld door de 
Politierechtbank 

Deze werd schuldig bevonden aan inbreuken op het Brusselse taxireglement. Maar de 
chauffeur ging in beroep en er volgde ondertussen nog geen nieuwe uitspraak  
Van het dertigtal ander Uber-chauffeurs die nog voor de Politierechtbank moesten 
verschijnen is sindsdien niets meer vernomen 

Veel landen van Europa verbieden UberPop 

Ook in Nederland en in Duitsland moest Uber met de dienst volledig stopzetten zware boetes 
te vermijden. 

Uber en het openbaar vervoer  
 
Nadat bepaalde Vlaamse politici in de media geopperd hadden dat Uber een deel van het 
openbaar vervoer in Vlaanderen voor haar rekening zou kunnen nemen, moest Uber publiek 
toegeven dat het daarvoor "niet geïnteresseerd " is en dat het bijvoorbeeld de Belbussen in 
het buitengebied niet gaat vervangen in Vlaanderen. 

Fraudebestrijding: Uber in het vizier 

http://www.taxipro.nl/ondernemen/2015/04/03/administratie-uber-gebruikt-voor-belastingcontrole-uberpop-chauffeurs/
http://www.taxipro.nl/ondernemen/2015/04/03/administratie-uber-gebruikt-voor-belastingcontrole-uberpop-chauffeurs/


6 

 

 

Op 1 oktober 2015 heeft een delegatie van GTL deelgenomen aan een ronde tafel van de 
federale regering over sociale en fiscale fraude in de taxisector. 

De vergadering kwam er op uitnodiging van Staatssecretaris Tommelein, die bevoegd is voor 
de bestrijding van de sociale fraude.  

Ook Minister voor Financiën Van Overtveldt, die bevoegd is voor de fiscale fraudebestrijding, 
en Minister Borsus voor KMO’s, namen eraan deel. 

“Uber-chauffeurs zijn zelfstandigen” Staatssecretaris verklaarde op basis van een 
summier onderzoek dat de Uberchauffeurs als zelfstandigen moeten beschouwd worden. 
Zijn uitleg heeft de sociale partners niet overtuigd. Voor hen gaat het o schijnzelfstandigen. 

Over de lopende onderzoeken van de Inspectiediensten op sociale en belastingfraude bij 
en de chauffeurs van UberPOP werd geen verder informatie gegeven door de ministers en 
staatsecretarissen  

Op vraag van GTL werd in het ontwerp van protocolakkoord ook voorzien dat werkgroepen 
moeten opgericht worden om de winstgevendheid te verbeteren, zoals in het akkoord mat 
de Horeca sector ook staat. 

 
 
UberPop wordt stilgelegd na uitspraak rechtbank van Koophandel 
Uber schakelt over op de dienst UberX met VVB-chauffeurs 
 
(september – oktober 2015) 
Er werd vastgesteld dat ook limousinebedrijven met een Waalse vergunning, voor Uber 
kwamen rijden in Brussel. 
 
 

 

 Imago - Communicatie 

 
 
GTL zet gespecialiseerde lobbyisten in voor een professionele 
mediacommunicatie  
 
De taxisector heeft een tijd sterk in het defensief gestaan, waarbij men moest strijden tegen 
negatieve vooroordelen. De taxi’s en verhuurdiensten met bestuurder bieden nochtans heel 
wat voordelen, maar dit wordt in de media niet of slecht voorgesteld. Het is meestal 
voldoende dat er één negatief nieuwsitem is, om al het positieve teniet te doen. 
 
Er werd een analyse gemaakt van de doelgroepen, de actiekernen, de te gebruiken 
kanalen,.. om vervolgens een media- en communicatiecampagne op poten te zetten. 
Dit werd gecoördineerd door een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
sociale partners: 
 

 Marc Delire (Voorzitter GTL) 

 Paul Van Avermaet (Voorzitter Sociaal fonds) 

 2 vertegenwoordigers van de vakbonden  

 Pierre Steenberghen (GTL / Sociaal Fonds) 

 Armand Zambon  
De campagne, die van start ging in september 2015, zou vanaf 2016 gefinancierd worden 
door een tijdelijke bijdrage van 0,3 % aan het Sociaal Fonds. 
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Deze informatiecampagne neemt de vorm aan van artikels en reportages die verspreid 
worden via een website en sociale media (twitter & facebook) en wil vooral een positieve 
boodschap uitdragen.   

De naam voor deze campagne en de hieraan verbonden communicatiemiddelen: 
Taxilive.be: 

De website/blog: http://taxilive.be/ 

Facebookpagina: https://www.facebook.com/taxilivebe 

Twitter: https://twitter.com/taxilive_be 

 

 
 

Elektrische taxi’s 
 
GTL heeft met BBL (Bond Beter Leefmilieu) een partnerschap afgesloten voor het opstarten 
van een project rond de ‘haalbaarheid en het potentieel van elektrische taxi’s in Vlaanderen’. 
Het projectvoorstel werd ingediend bij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 
(FIDO), met de vraag of zij dit voor het grootste deel willen subsidiëren. 
Het algemene doel van dit project is om draagvlak te creëren zodoende dat er, zowel vanuit 
overheidswege als vanuit de taxisector (en eventueel andere sectoren), bereidheid is om in 
te zetten op elektrische taxi’s. 

 

Samenwerking GTL met BIVV (BOB-Campagnes) 
 
GTL heeft in 2015 samen met de taxibedrijven meegewerkt aan de eindejaars- BOB-
campagne van het BIVV.  
 
Na de succesvolle BOB-campagnes in samenwerking met het BIVV in 2013 en 2014, heeft 
GTL beslist om in 2015 terug samen te werken voor de eindejaars-BOB-campagne.  
 
De stickers werden voor deze campagne aangepast naar ‘Een beetje TAXI bestaat niet! Een 
beetje BOB ook niet.’. Er werden 4.000 stickers verstuurd. De bedoeling was deze stickers 
op een zichtbare plaats op het taxivoertuig te kleven om zo de taxi als veilig vervoermiddel te 
promoten.  
 
 
 
 

http://taxilive.be/
https://www.facebook.com/taxilivebe
https://twitter.com/taxilive_be
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 Vertegenwoordiging en informatie 

 
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO 

GTL is vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO waar ze 
erkend is als nationale beroepsfederatie om te zetelen in de sectorcommissie 9 « Transport 
en voertuigen ». De afgevaardigden van GTL zijn: Marc Delire en Pierre Steenberghen. 

Belangrijkste dossiers, behandeld in 2015: 

 Evaluatie van de arbeidsrelatiewetgeving 

 Evaluatie Limosa 

In elk van deze dossiers heeft GTL het standpunt van de sector overgemaakt. 

 

Auteursrechten (SABAM) 

Het akkoord van GTL met Sabam werd niet veranderd.  

Arbitragecommissies  

De Arbitrageactiviteiten van Antwerpen (APTU) en van Taxibelangen Zaventem ontvingen 
verder een financiële steun van het Sociaal Fonds. 
 
 

Informatie  

GTL verstuurde het hele jaar door wekelijks “Info flashes” naar de leden om hen spoedig op 
de hoogte te brengen van nieuwe informatie.  
 

Persberichten  

18/02/2015 - Persbericht Gemeenschappelijk Front van Brusselse taxi’s: Geheim Taxiplan 
2015-2019 ontrafeld 

24/02/2015 - Brusselse taxisector kondigt voor 3 maart een taxibetoging aan in Brussel 

16/06/2015 – Taxisector vragende partij om regelgeving te actualiseren in het belang van de 
klant - Modernisering taxireglementering moet leiden tot betere diensten van openbaar nut - 
Vlaamse taxi’s zullen constructief meewerken aan nieuwe regels die voor iedereen gelden  

08.07.2015 - 3 concrete voorstellen om Brusselse taxisector verder te moderniseren - 
Verenigde werknemers en werkgevers vragen duidelijk engagement van Brusselse Regering 
tegen illegale taxidiensten 

15.07.2015 - Persbericht Gemeenschappelijk Front van Brusselse taxi’s: Hoog tijd voor 
gezond verstand 

13.08.2015 – Reactie op komst van UberX in Brussel: “Iedereen welkom, maar wel met 
dezelfde spelregels: Taxisector reageert argwanend op nieuwe plannen Uber” 
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01.09.2015 - Bestel een taxi met een druk op een knop: Taxi Butler, de nieuwste innovatie in 
de taxisector, zorgt voor een nog betere klantenervaring 

14-10-2015 - Kijk eens achter het Uber-masker - Opiniestuk sociale partners van de 
taxisector in De Tijd  

20-10-2015 - Que cache le masque d’Uber? - Opiniestuk sociale partners van de taxisector 
in Le Soir 

Aanwezigheid in de sociale media  

Los van de Taxilive-campagne, was GTL ook dagelijks aanwezig op Twitter en LinkedIn wat 
een handig instrument is om standpunten en reacties de wereld in te sturen. 

2. SOCIAAL  

 

 Sectoraal 

Benoeming van de leden van het Paritair Comité 140 van het vervoer en de 
logistiek 

 
De mandaten van de volgende personen werden verlengd: 

 
Effectieven: DELIRE MARC, ZAMBON ARMAND, STEENBERGHEN PIERRE 
Plaatsvervangers: FIEVEZ CLAUDE, VAN AVERMAET PAUL, VAN OORSCHOT KOEN  

 

Onderhandeling Sectoraal akkoord 2015-2016 

GTL ontving op 8 september een eisenbundel van de vakbonden 
Na enkele onderhandelingsrondes in de herfst, werd een akkoord ondertekend op 26 
september 2016. 
 

CAO’s ondertekend in 2015 

Tijdens het verslagjaar 2015 werden weinig nieuwe cao’s ondertekend: 

  

 Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015 betreffende de vaststelling van de 
werkgeversbijdragen aan het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en de diensten 
voor de verhuur van voertuigen met chauffeur (invoering van een speciale bijdrage van 
0,30 % van de brutolonen in 2016 en 2017, uitsluitend bestemd voor de financiering van 
de sectorinformatie en -promotie door het Sociaal Fonds) 

 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015 betreffende Geschenkcheques 
voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor 
het verhuren van voertuigen met chauffeur. 
 

 
Alle CAO-teksten worden ter beschikking gesteld via de website van het Sociaal Fonds. 

 

Bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Comité  
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De Directeur Generaal van de FOD heeft bij gebreke aan een unaniem standpunt vanwege 
alle betrokken organisaties van het PC 140 over zijn voorstel tot herschikking van de 
bevoegdheden van de drie Paritaire Subcomités voor de taxi’s en bussen en autocars, eind 
maart 2015 zonder verder gevolg het dossier afgesloten. 
Daardoor ressorteren de verhuurdiensten met bestuurder verder onder het PC 140 en niet 
onder een subcomité. 
De taxi’s daarentegen ressorteren wel onder het subcomité 140.02 binnen het PC 140. Dit 
heeft weinig gevolgen want in de praktijk worden de cao’s voor de taxi’s en voor de VVB, net 
als voordien verder ondertekend door het hoofdcomité 140. 
 

 

 Vorming 

Via het Sociaal Fonds werden de opleidingen verder ondersteund en gestimuleerd. Dankzij 
het Sectorconvenant en het werk van de 2 sectorconsulenten is het mogelijk geweest om de 
deelname aan sectorale opleidingsinspanningen verder te verhogen. 
 
 

 Project over werkbaarheid 

 

Het Sociaal Fonds heeft met Europese steun in 2015 een studie uitgevoerd over de 
"werkbaarheid" van de chauffeurs in onze sector.  
 

 

 Loonevolutie  

Loon chauffeurs diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB) 

 

Anciënniteit Uurloon sinds 1 juli 2013 

Tot 3 jaar € 11,7517 

Vanaf 3 jaar € 11,8693 

Vanaf 5 jaar € 11,9867 

Vanaf 8 jaar € 12,1042 

Vanaf 10 jaar € 12,2216 

Vanaf 15 jaar € 12,3395 

Vanaf 20 jaar € 12,4570 

 
ARAB-vergoeding: Sinds 1 juli 2013: € 1,1751 per uur. 

 

Loon garagepersoneel taxi en VVB 

 
 

 

 

 

Categorie 
Minimumuurloon sinds 

1/11/2012 

Hulparbeider € 10,1534 

Geschoolde arbeider - 3e categ.  € 10,7807 

Geschoolde arbeider - 2e categ. € 11,8531 

Geschoolde arbeider - 1e categ. € 12,4838 

Buiten categorie € 13,3236 
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Taxi: GGMMI  

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen bedroeg 1559,38 euro 
sinds 1 december 2012 
 

  

 Intersectoraal 

 
Taxshift 
 

In juli 2015 bereikte de federale regering een akkoord over de taxshift: verlaging van de 

werkgeversbijdrage, van de roerende voorheffing, en een budget van 430 miljoen euro voor 

maatregelen in de komende 3 jaren voor zelfstandigen en KMO’s.  

Belangrijk positief punt: de beroepsdiesel werd niet getroffen door de accijnsverhoging (er is 

een terugbetaling van accijnsverhoging via het “cliquet”-systeem) 

Verplichte uitbetaling loon via overschrijving  

 
Op 1 oktober 2015 werd dit voorstel officieel in een wet gegoten. Door deze wetswijziging 
dient het loon vanaf 1 oktober 2016 in giraal geld te worden uitbetaald, tenzij een sectorale 
cao, een sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik de uitbetaling van hand tot hand toelaat. 
De sectoren kunnen dergelijke aanvraag indienen via hun paritair comité tot augustus 2016. 

 

3. VLAANDEREN  

 
Resolutie Vlaams parlement over herziening decreet van 2001 
 
Op 17 juni 2015 werd een resolutie in het Vlaams parlement goedgekeurd waarin gevraagd 
wordt de taxi- en VVB-reglementering op een zodanige manier te actualiseren dat 1) deze de 
innovatie binnen de sector beter toelaat en 2) de  overdreven regellast ingeperkt wordt, om 
tijdig te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen inzake het taxivervoer.  
Voorstel van resolutie (pdf)  

 
Basisbereikbereikbaarheid 
 
De Vlaamse regering besliste over de vervanging van het principe van "waarborg van 
basismobiliteit", door dat van een "waarborg van basisbereikbereikbaarheid”. 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid (MOW) kreeg de 
opdracht van de Regering om een aanbesteding uit te schrijven voor het uitvoeren van een 
studie over kleinschalig openbaar vervoer in Vlaanderen m.a.w. OV met voertuigen van 
capaciteit max. 9 plaatsen. Die studie zal lopen van juni 2015 tot juni 2016. 

 
Debat Vlaams parlement over nieuw concept “Basisbereikbaarheid”  
 
Het Vlaams Parlement organiseerde op 30 april en 7 heeft hoorzittingen/ronde tafels over 
basisbereikbaarheid.  

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g301-1.pdf
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Het standpunt van de Taxifederatie GTL werd vertolkt op 7 mei draait hoofdzakelijk over 
inzetten taxi’s en VVB voor vraagafhankelijk openbaar vervoer. Die dag draaide het debat 
hoofdzakelijk over het inzetten van taxi’s en VVB voor vraagafhankelijk openbaar vervoer dat 
men in Vlaanderen wil uitbouwen. 

Nieuw overlegorgaan voor het vervoer van personen met een handicap of een 
ernstig beperkte mobiliteit 

Op 22 september is dit Overlegorgaan opgericht; GTL is er ook in vertegenwoordigd. 

Het nieuw moet minstens 1 keer per jaar vergaderen en fungeert als aanspreekpunt voor 
derden en overheden. Dit orgaan wordt ook belast met het voorbereiden van de driejaarlijkse 
evaluatie door de Vlaamse regering, geeft verslag aan de minister voor mobiliteit en 
behandelt de klachten van gebruikers van het gesubsidieerde vervoer. 

 
 
Brugge: van 57 naar 117 taxivergunningen? 
 
De norm voor het verlenen van nieuwe vergunningen is jarenlang niet toegepast en nieuwe 
vergunningen onrechtmatig geweigerd. 
In Brugge zijn er momenteel 57 taxi’s (20 met vergunning tot het stationeren op de 
standplaatsen in Brugge + 37 die van op privéplaatsen gestationeerd staan). 
Er zijn maar 19 standplaatsen momenteel zegt de dienst economie ( voor ons is dit 
momenteel genoeg). 
  
De Stad Brugge wordt nu gedwongen het Vlaams besluit toe te passen, waardoor volgens 
de norm plots 117 taxivergunningen wordt.  
 

Nieuwe oproep Pendelfonds-projecten 
 
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trok 1, 6 miljoen euro uit voor 
subsidieaanvragen bij het Pendelfonds. Kandidaten moesten zich melden voor 29 
oktober 2015. 
 De Regering wil zo het woon-werkverkeer duurzamer maken, ondanks eerdere 
kritiek op het fonds. GTL informeerde de leden over de te volgen procedure. 
 
 

Sectorconvenant Vlaamse Regering  
 
GTL is medeondertekenaar van het sectorconvenant waardoor het Sociaal Fonds subsidies 
ontvangt van de overheid om een aantal engagementen, opgenomen in het convenant, uit te 
werken: 

 Realiseren van een instroom van competente medewerkers. 

 Streven naar een duurzame tewerkstelling van de arbeiders in de sector.  

 Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname waarborgen. 
 
In 2015 werd een verlenging van het sectorconvenant 2013-2014 voorzien, met daarvoor de 
nodige subsidies. Vanaf de zomer van 2015 werd door het Sociaal Fonds voorbereidend 
werk gedaan voor het nieuwe sectorconvenant dat vanaf 2016 voor 2 jaar wordt afgesloten. 
 

Activiteiten in het kader van Unizo 

Unizo organiseerde regelmatig in elk dossier werkgroepen om na te gaan welke posities het 
moet innemen bij onderhandelingen met de overheid. De leden van de betrokken sectoren 
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werden regelmatig uitgenodigd om aan die werkgroepen deel te nemen en GTL vervulde ook 
plichtsbewust die taak, meer in het bijzonder in sociale aangelegenheden, fiscaliteit, 
openbaar vervoer. 
 

MORA 

Het lidmaatschap van GTL bij UNIZO maakte het verder mogelijk om een afgevaardigde te 
hebben in de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA). GTL nam ook deel aan de bijzondere 
MORA-Commissies Personenvervoer. 

Door de verkiezingen en de regeringswissel, werden minder adviesvragen ingediend. 

 

4. WALLONIË 

 
Verzet GTL tegen concessie van Taxi’s op de luchthaven van Charleroi  

GTL had op 26 juni 2013, in kortgeding aan BSCA (Luchthaven van Charleroi) gedwongen 
een einde te stellen aan elk systeem dat het verkeer van taxi’s belemmert om zich op de 
taxistandplaatsen voor de luchthaven te begeven. Alle taxi’s van Charleroi kregen opnieuw 
allemaal het recht deze taxistandplaatsen in gebruik te nemen.  

Over de grond van de zaak volgde een uitspraak op 5 november 2014 door de Rechtbank 
van eerste Aanleg in Charleroi. GTL werd in het ongelijk gesteld maar ging in beroep tegen 
die uitspraak. 

Voertuigen van maximum 7 jaar in Wallonië vanaf 1 maart 2015 

Een Besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013 (BS 19 augustus 2013) had enkele 
belangrijke wijzigingen aangebracht aan het Besluit van 3 juni 2009 tot uitvoering van het 
Decreet van 18 oktober 2007, waarbij de ouderdom van de voertuigen (taxi, collectieve taxi 
en VVB) op 7 jaar gebracht werd, na een overgangsperiode van 18 maanden, dus vanaf 1 
maart 2015. 

U.C.M. 

GTL is lid van de Franstalige overkoepelende Middenstandsorganisatie (U.C.M.). 

Het werkveld van U.C.M., die de interprofessionele organisatie is van zelfstandigen en 
K.M.O.’s, spreidt zich uit over Wallonië en Brussel.  
Het lidmaatschap bij U.C.M. was in deze woelige periode belangrijk om gehoor te krijgen bij 
de Waalse en Brusselse regeringen en overlegorganen, wat de positie van de federatie GTL 
op het niveau van het Waals en van het Brussels Gewest versterkte.  
 
Waalse Adviescommissie voor taxi’s en verhuurvoertuigen met bestuurder 

GTL was vertegenwoordigd door Valérie Bailly, Armand Zambon, Claude Fievez en Pierre 
Steenberghen. 
Vergaderingen: op 2 maart en 24 november 2015. 
 
Ontmoeting met Minister Carlo Di Antonio 
 
Een delegatie van GTL werd op 24 november 2015 ontvangen door Waals minister Carlo Di 
Antonio, bevoegd voor Milieu, Ruimtelijke Ordening, Transport en Mobiliteit, Luchthavens en 
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Dierenwelzijn.  
 
 

CSWSR (Waalse Hoge Raad voor Verkeersveilgheid) 

In 2015 was GTL vertegenwoordigd door Armand Zambon (effectief) en Valérie Bailly 
(plaatsvervangster). 
 
 

5. BRUSSEL - HOOFDSTAD 
 
“Uitstel” nieuwe Taxameters 
 
Volgens een Besluit van het Brussels gewest van 20 maart 2014, dienden alle Brusselse 
taxi's vanaf 1 januari 2016 uitgerust te zijn met een digitale taxameter, van het type dat nu al 
in Vlaanderen gebruikt wordt (met opslag rittengegevens). Maar de Brusselse minister voor 
mobiliteit heeft laten weten dat hij het besluit zou veranderen om een echte fiscale taxameter 
op te leggen, later in de loop van 2016. GTL richtte hem een officieel schrijven op 22 
december 2015 om te wijzen op de illegale toestand die daardoor voor de taxibedrijven zou 
ontstaan vanaf 1/1/2016. 
 
Vervallen taxivergunningen worden slechts voorlopig verlengd  
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vervielen 700 vergunningen op 31/12/2015. 
Exploitanten, die op tijd een aanvraag voor de vernieuwing hadden ingediend, kregen daarop 
een tijdelijke verlenging voor zes maanden van hun oude taxivergunning. Als oorzaak werd 
de administratieve werklast door het verwerken van al deze aanvragen ingeroepen. GTL liet 
een advocaat schrijven om de Brusselse overheid in gebreke te stellen voor de 
rechtsonzekerheid die daar het gevolg van was. 
 

Taxiplan 2015-2019 van het Brussels Gewest 
 
GTL heeft begin februari kennis genomen van het ontwerp van Taxiplan 2015-2019 van 
Brussels Minister voor Mobiliteit Pascal Smet kunnen bemachtigen: principenota Plan 
bezoldigd personenvervoer 2015-2019 
 
Bij GTL, de sociale partners en de Brusselse taxiverenigingen plan werd dit onmiddellijk 
verworpen omdat het de Brusselse taximarkt volledig zou destabiliseren. 
 
Vooral de legalisering van UberPop en het openen van de taximarkt voor de limousines zette 
kwaad bloed bij de taxi’s.  

 
Taxibetoging van 3 maart in Brussel  
  
De vertegenwoordigers van alle Brusselse taxiverenigingen en –centrales en de sociale 
partners, hebben beslist om op 3 maart een taxibetoging te organiseren in de hoofdstad 
tegen het ontwerp van Taxiplan 2014-2019 van minister Pascal Smet.  
 
De taxisector eiste: 

 Gelijke rechten en plichten voor alle taxi’s!  

 Geen fiscale (noch andere) privileges voor Uber! 

 Geen sociale dumping! 

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/articles/na/510/Principenota%20-%20Plan%20bezoldigd%20personenvervoer%202015%20-%202019.pdf
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/articles/na/510/Principenota%20-%20Plan%20bezoldigd%20personenvervoer%202015%20-%202019.pdf
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De taxibetoging was een succes, zowel qua deelname (er was zelfs een belangrijke 
delegatie van Franse taxi’s uit Lille, Parijs, Aix-en-Provence), als qua organisatie (geen 
incidenten). 

 

 
 
Hoge spanning op straat - Onderhandeling met de Brusselse politie 
 
Op straat woedde een taxioorlog in Brussel tussen taxichauffeurs en chauffeurs van de 
illegale taxidiensten, aangeboden via het platform van. De politie nodigde GTL en enkele 
vertegenwoordigers eind maart uit om samen na te gaan hoe de verbittering in de Brusselse 
taxisector zo fel gegroeid was en hoe verdere agressiegevallen tussen taxichauffeurs en 
Uber-chauffeurs konden vermeden worden. 

 
Gemeenschappelijk voorstel sociale partners  
 
In een gemeenschappelijke verklaring van 18 juli aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
vroegen de sociale partners van de taxisector duidelijk kleur te bekennen over de illegale 
taxidiensten als Uber en andere. Zij formuleerden ook 3 concrete voorstellen om de 
Brusselse taxi’s verder te moderniseren. 

 
Ultimatum aan de federale regering en aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
 
Er werd half juli een persbericht gepubliceerd door het Gemeenschappelijk Front van de taxi’s: “Hoog 
tijd voor gezond verstand” alsook een brief aan de Federale ministers (en ook Brusselse), om voor 1 
september 2015 een einde te stellen aan UberPop.  

 
Brusselse taxi’s reden aan halve prijs op 13 september 2015 
Op zondag 13 september reden de Brusselse taxi’s aan halve prijs. Met deze actie wilden ze 
de overheid nogmaals duidelijk maken dat zij niet akkoord zijn met de oneerlijke concurrentie 
van illegale taxidiensten. Daarnaast wilden de Brusselse taxi’s met deze actie ook hun 
klanten bereiken. Ze zullen hen informeren over de verschillende goede redenen om te 
kiezen voor een legale taxi. 
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Betoging in Brussel op 16 september 2015 

Op 16 september 2015 is de taxisector opnieuw op straat gekomen om zijn stem te laten 
horen bij de Federale overheid en de Europese instellingen over de oneerlijke concurrentie 
van multinationals zoals Uber die zich niet aan de wetten en regels hebben gehouden. 

De betoging liep van het Noordstation tot aan het Schuman rond punt en verliep zonder 
incidenten. De taxi’s, met delegaties uit o.m. Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland, 
Duitsland en verschillende Belgische steden hebben die dag een aantal symbolische 
kruispunten geblokkeerd en werden ontvangen door Staatssecretaris voor de bestrijding van 
Sociale Fraude, Bart Tommelein en door de Europese Commissie.  

Meer dan 10.000 folders werden uitgedeeld. 

 

  
 

Toegang tot de nieuwe Brusselse voetgangerszone 

Op 29 juni werd de voetgangerszone in het historisch stadscentrum van Brussel sterk 
uitgebreid. Dit had ook gevolgen voor de taxi’s en VVB. 

Taxi’s (zowel Brusselse als niet-Brusselse) mochten pincodes aanvragen om toegang (maar 
geen doorgang) te krijgen gedurende 2 jaar. Verhuurvoertuigen kregen geen toegang, 
behalve ’s morgens tussen 4u en 11u. GTL informeerde de leden over de procedures. 

 
Adviescommissie Brusselse taxi’s  

In het Regionaal Comité van Advies voor de taxi’s en de verhuurde voertuigen met chauffeur 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zetelden Pierre Steenberghen als effectief lid en 
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Marc Delire als plaatsvervangend lid. Claude Fievez zetelde als effectief lid voor het Sociaal 
Fonds. 
 

6. INTERNATIONAAL 
 

Bilateraal akkoord grensoverschrijdende diensten België – Duistland 
 
GTL en BZP (Duitse Taxifederatie) stelden op 1september 2015 voor aan ministers van 
buitenlandse zaken om een bilateraal akkoord af te sluiten over grensoverschrijdend taxi- en 
VVB-diensten. Op dit ogenblik mogen Belgische taxi’s klanten afzetten in Duitsland maar niet 
gaan opladen. Het verzoek van de taxifederaties heeft tot op heden nog niet tot een nieuw 
akkoord geleid. 
 

 
Vergaderingen van de Taxigroep van de IRU (International Road Transport Union)  

 Genève, 16/04/2015. Op 15/04/2015 werd ook een vergadering gehouden van het Wereldnetwerk 

van Taxi-apps. 

 Genève, 04/11/2015. 

 Athene, 23-24/09/2015. Op 24/04/2015 werd ook een vergadering gehouden van het 
Wereldnetwerk van Taxi-apps en op 25/09/2015 werd de slotconferentie van het Taxistars 
project gehouden  

 
GTL was ook vertegenwoordigd in het Evaluation Committee 

van het wereldnetwerk van taxi-apps. Dat comité wordt 

regelmatig samengeroepen om zich uit te spreken over de 

kandidaturen van apps die wensen deel uit te maken van het 

netwerk. 

 
Het wereldnetwerk kreeg in Athene ook een naam: UpTop 
Taxi.  
 
In de communicatie gebruikt men de slogan : « Building a 
stronger and smarter taxi » 
 
Door de toetreding van belangrijke apps is het in 2015 enorm 
gegroeid, naar 4 continenten en 500.000 aangesloten taxi’s 
eind 2015. In België gaat het om de apps  taxi.eu en eCab 
(Brussel, Antwerpen, Zaventem, Brasschaat, Kortrijk, 
Boom,…).  

 
 
Belangrijk lobbywerk op Europees niveau 
 
Zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie (Commissarissen Bulc en 
Bienkowska) bereidden in 2015 stappen voor om de wetgevende kloof in de EU te dichten 
voor verhuurvoertuigen met chauffeur  en autodelen. Er werd nagedacht over de nood aan 
het introduceren van een geharmoniseerd kader. 
 
De IRU en ETF (internationale unie voor transportwerknemers) hebben een 
gemeenschappelijk standpunt overgemaakt aan de Europese Commissie.  
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De IRU had ondermeer ontmoetingen met de EU Commissaris Bulc op 17 juli en met het 
kabinet van Marianne Thyssen op 16 september. 

 
De HOTREC en IRU kondigden op 25 maart 2015 aan dat zij wensen samen te werken om 
een eerlijke mededinging te promoten tussen de dienstverleners in de sectoren van de 
horeca en van het reizigersvervoer over de weg. Zij deden een oproep aan de Europese 
instellingen om de niet-gereglementeerde en illegale leveranciers van toeristische 
hoteldiensten en de betalende carpoolingsplatforms aan te pakken, ter bescherming van de 
consument en voor de waarborg van de eerlijke concurrentie. 

 
 
Deelname GTL aan de tripartite bijeenkomst van de International Labour Organisation 
(ILO) over het gevaar van uberisering va de arbeidsmarkt 
 
GTL werd op vraag van de IRU afgevaardigd door de representatieve Belgische 
werkgeversorganisaties om deel te nemen aan de vergadering van de International Labour 
Organisation (ILO) van 12 tot 16 oktober 2015 in Genève. Tijdens deze tripartite bijeenkomst over 
vervoer met de vertegenwoordigers van alle regeringen, vakbonden en werkgevers bij de Verenigde 
Naties, werd een resolutie over Transport Network Companies (TNC’s) aangenomen. Daarin kant de 
ILO zich tegen de ‘uberisatie’ van de arbeidsmarkt, waarbij de TNC’s een negatieve impact hebben op 
de arbeidsomstandigheden en de zekerheid van tewerkstelling.  

 
 
 

Erediploma IRU voor taxi- en  V.V.B.-chauffeurs 

In 2015 kwamen volgende Belgische chauffeurs in aanmerking voor het ontvangen van een 
erediploma en medaille uitgereikt door de IRU: Giovanna Framhout van Taxi Giovanna uit Brugge en 
Michel Vermeren van MV Automobiles in Nijvel. 
Beide werden als “chauffeur van de maand” voorgesteld in het kader van de Taxilive-campagne. 

 

TAXISTARS - project 
 
De IRU was enkele jaren geleden  mee ingestapt in een Europees gefinancierd project ter bevordering 
van “Levenslang Leren” in de taxisector: “TAXISTARS”; met als doel nieuwe opleidingstechnieken en 
digitale leermethoden voor opleidingen van taxichauffeurs te ontwikkelen. 
Het slotevenement van TAXistars werd eind september 2015 georganiseerd in Athene. 
Er werd een platform op poten gezet voor de taxibestuurders en dit in zeven talen. Er wordt ook 
gedacht aan een Nederlandstalige versie. 
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OVERZICHT VERGUNNINGEN 

 
 
Voor heel het land telt men in mei 8.265 vergunde voertuigen voor taxi- of verhuurdiensten met 
chauffeur. Dat zijn er 4,8 % meer dan een jaar geleden, toen waren er 7.888 vergunde voertuigen. 
 
 
  
Vlaanderen: 4.835 vergunde voertuigen 
 
 

Type Mei 2014 Mei 2015 Mei 2016 

Vergunde taxibedrijven 1.349 1.151 969 

Vergunde taxivoertuigen 1.951 1.875 1.987 

Vergunde VVB-bedrijven 1.092 1.159 1.126 

Vergunde VVB-wagens 2.829 2.831 2.848 

 
Bron: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, mei 2016 
 
 

 
Wallonië: 1.912 vergunde voertuigen 
 
 

Type Mei 2014 Mei 2015 Mei 2016 

Vergunde taxibedrijven 236 236 228 

Vergunde taxivoertuigen 793 889 831 

Vergunde Bedrijven collectieve taxi of VVB 351 373 553 

Vergunde voertuigen collectieve taxi of VVB 831 809 1.081 

 
Bron: Waalse Overheid, DG 02, mei 2016 
 
 
 

Brussel: 1.512 vergunde voertuigen 
 
 

Type Mei 2014 Mei 2015 Mei 2016 

Vergunde taxibedrijven 788 787 786 

Vergunde taxivoertuigen (*) 1.272  1.272 1.270 

Vergunde VVB-bedrijven 63 71 117 

Vergunde VVB-voertuigen 237 212 248 

Aantal taxicentrales (dispatching) 6 6 6 

Bron: Directie der Taxi’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mei 2016 
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