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ACTIVITEITENVERSLAG VZW GTL OVER HET JAAR 2016 

 

Het jaar 2016 was bijzonder getekend door de aanslagen in de nationale luchthaven en in 
Brussel. De bedrijven die daar actief waren, hebben de gevolgen zwaar ondergaan. 
Sommigen hebben het allemaal ook van zeer dichtbij beleefd. Chauffeurs werden plots 
economisch werkloos, de activiteit viel enkele weken quasi volledig stil en het heeft maanden 
geduurd om terug naar een normaal ritme te evolueren. 

Naast de lokale taxichauffeurs, ondervonden ook vele luchhavenvervoerdiensten en het 
taxivervoer naar de luchthavens veel problemen: langdurige afschaffing van 
parkingmogelijkheden, altijd maar nieuwe regels voor drop-off van klanten… 

GTL heeft samen met de andere meest getroffen sectoren (horeca, vervoer) mee 
onderhandeld voor tijdelijke maatregelen voor de bedrijven om de moeilijke tijden te 
overleven. 

Maar we onthouden vooral  de spontane solidariteitsacties in dergelijke crisismomenten, 
waar taxi- en VVB bedrijven zo goed in zijn! 

Nieuwe hypes 

Er werd steeds meer gesproken over de nieuwe “Deeleconomie”: de regering wilde daarvoor 
zelfs een nieuw wettelijk en fiscaal gunstiger statuut ontwikkelen. Bij gebrek aan een correcte 
definitie van wat onder deeleconomie moet verstaan worden, is de stap snel gezet naar het 
leveren van alternatieve diensten: taxi (UberPop), hotelkamers (Airbnb) en andere, zonder 
de geldende regels voor die beroepen na te leven. 

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek formuleerde op 19 mei een negatief 
advies over het nieuw statuut voor werken die via zogenaamde “deeleconomie-platformen" 
aangeboden worden. 

Perceptie en imago verbeteren 

De taxisector werd dikwijls onterecht afgeschilderd als een klassieke, traditionele of 
ouderwetse sector. 

Uber, een wereldspeler die gefinancierd wordt door grote durfinvesteerders - maar 
ondertussen al jaren met zwaar verlies werkt- werd  gezien als hèt symbool van die “nieuwe 
economie”. 

Samen met de sociale partners werd door GTL een tegenoffensief gevoerd tegen de 
vooroordelen, waarbij regelmatig opnieuw moet aangetoond worden dat de taxi- en VVB-
bedrijven al jaren mee aan de top van de innovatie staan. 

Ook op internationaal vlak werd door de International Road Transport Union hard gewerkt 
aan het verbeteren van die perceptie van de taxisector. Veel initiatieven van de IRU draaiden 
rond innovatie, de taxi van de toekomst, de ontwikkeling van een uniek wereldnetwerk van 
taxi-apps,… 

In 2016 ontstonden eerste twijfels over het duurzame karakter van Uber, dat voor een 
tweede opeenvolgende jaar met zwaar verlies moest afsluiten: 2,8 miljard dollar verlies op 
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een jaaromzet van 5,5 miljard.  
Het Europees Hof werd gevraagd zich uit te spreken over de nieuwe internetplatformen van 
het Uber-type: zijn dit gewoon internetbedrijven of moeten deze beschouwd worden als 
echte vervoeraanbieders, die dan ook de regels van vervoeraanbieders moeten naleven? 
Het antwoord wordt in het najaar van 2017 verwacht. 

De taxi- en VVB-wetgeving wordt door de 3 gewestregeringen van dit land aan een grondige 
screening onderworpen en men mag in de loop van 2017 ontwerpteksten verwachten voor 
decreetwijzigingen. Het is essentieel dat de hervormingen op een goede visie steunen. En 
dat gestreefd wordt naar eerlijke concurrentie op de markt (een level playing field: met 
dezelfde spelregels voor al wie dezelfde diensten aanbiedt op de markt). 

Hervorming wetgevend kader niet-dringend zittend ziekenvervoer 

Het aangepast vervoer wordt door verschillende spelers naast elkaar aangeboden: VVB, 
taxi’s, ambulances, DAV’s, minder mobielen centralen, enz… 

In Vlaanderen vroeg het Parlement aan de regering om een nieuw wetgevend kader hiervoor 
te uit te werken. 

GTL trachtte in overleg met BELGAMBU, de federatie van ambulancebedrijven, tot een 
eensgezind standpunt te komen over dit niet-dringend zittend ziekenvervoer. 

In Wallonië vroeg GTL de publicatie van het wetgevend kader dat aan de Waalse collectieve 
taxi’s de mogelijkheid moet bieden een erkenning te krijgen voor het medisch sanitair 
vervoer met lichte sanitaire voertuigen (VSL). Dat vervoer wordt regelmatig gevraagd door 
de zorginstellingen maar er zijn vragen of de manier waarop dit nu aangeboden wordt wel 
wettelijk is. 

De gewestregeringen willen een slimme kilometerheffing voor personenwagens, als 
instrument om de congestie aan te pakken. De kilometerheffing was ook in 2016 enkel van 
toepassing op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Het Vlaams Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken liet een studie uitvoeren om een plan van aanpak uit te werken. De 
overheid heeft het over een budget-neutrale operatie, omdat de heffing in de plaats van de 
verkeersbelasting zou komen. Maar GTL wil niet dat de taxi- en VVB-bedrijven daar de dupe 
van worden, want zij zijn nu vrijgesteld van de verkeersbelasting, wat hun diensten 
betaalbaar moet houden. Het kan niet zijn dat ook zij in de toekomst een kilometerheffing 
zouden moeten betalen. Dat zou een regelrechte ramp zijn, want de taxi- en VVB-voertuigen 
leggen bijzonder veel kilometers af! 

Nieuw netwerk van openbaar vervoer op maat kan een belangrijke markt worden. 

In Vlaanderen gaat de privatisering van het openbaar vervoer en de bijhorende saneringen in 
het openbaar vervoersaanbod, gepaard met de invoering van een nieuw aanvullend netwerk 
van vraagafhankelijk openbaar vervoer op maat, met taxi’s en VVB. De overheid wil het 
meest efficiënte vervoermiddel inzetten voor openbaar vervoer en de minibusjes voor 
collectief vervoer en taxivoertuigen gaan daarin een belangrijkere rol vervullen. In enkele 
vervoerregio's in Vlaanderen werden pilootprojecten opgestart.  

Luchtvervuiling bestrijden met elektrische taxi's  

Er reden al 50 elektrische taxi’s in het Brussels Gewest. In Vlaanderen sloot GTL een 
partnerschap met steun van de Vlaamse Regering met het streefdoel van 10 % van de 
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taxivloot in Vlaanderen elektrisch in 2020. Tegen dan hebben5 Vlaamse centrumsteden het 
engagement aangegaan om daaraan mee te helpen. 

 

1. IN DE BEROEPSVERENIGING 

 

Evaluatie van de taxi- en VVB-reglementering en aanpassingsvoorstellen  

De Raad van Bestuur van GTL heeft 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 overgemaakt werd. 
 

 UBER  

Procedure TRB (Taxis Verts) tegen Uber  op basis van de Brusselse 
ordonnantie 

Taxis Verts heeft dit op basis van de Brusselse Ordonnantie de zaak gewonnen in 
september 2015. De rechter had toen aan Uber verboden om verder ritten te verdelen via 
chauffeurs die niet beschikken over een licentie voor taxidiensten. Het ging toen nog om niet 
professionele chauffeurs voor de UberPop dienst. 
Gevolg: Uber stopte de UberPop-dienst maar ontwikkelde in 2016 zijn dienst UberX en 
UberBlack in het Brusselse, waarbij deze gepresteerd werden met wagens met VVB-licentie, 
meestal uitgereikt in Wallonië maar voor een deel ook in Vlaanderen. 
 

Juridische procedure van Autolux tegen Uber op basis van de Vlaamse 
taxireglementering 

Autolux voerde in 2016 deze procedure tegen Uber, op basis van het Vlaams decreet. In 
haar uitspraak van februari 2017 heeft de rechter de conformiteit van de Vlaamse 
reglementering en van het gemeentelijk reglement van Zaventem, met de Europese regels in 
vraag gesteld.  Autolux is in beroep gegaan. 
 

Strafklacht tegen Uber 

Het Brussels Gewest had in december 2014 een strafklacht ingediend tegen Uber. GTL 
steunde in 2016 een parallele klacht, die ingediend werd door een aantal leden en 
deelnemers in het Brussels Gemeenschappelijk taxifront. Dat dossier werd in de loop van het 
jaar samengevoegd met het dossier van het Brussels Gewest. Een procedure is nog steeds 
gaande. 
 

Europees Hof 

Is  Uber een innovatieve digitale dienst of een vervoersbedrijf ? Dat is de vraag die gesteld 
werd door een Spaanse rechter, maar ook in het kader van de zaak van TRB tegen Uber en 
dossiers in andere EU-landen, werd het EU Hof aangesproken. Een uitspraak wordt 
verwacht in het najaar van 2017.  
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Protocol fraudebestrijding 
 
De  “ronde tafel over fraudebestrijding in de taxisector” heeft pas in het begin van het jaar 
2016 geleid aan de ondertekening van een protocolakkoord over de fraudebestrijding. 
 
 

 Taxi plan – Brussel 
 

 
Het Taxi plan van 2015 had onder andere een reglementair kader voorzien voor de 
vervoerdiensten die privé personen met hun eigen wagen voorstelden (van het UberPop 
type).  Het werd in 2016 niet doorgevoerd. 
 

 

 Lobbying en Communicatie 

Public affairs 

GTL en het Sociaal Fonds hebben zich laten bijstaan door het agentschap Akkanto 
in het kader van de belangrijke uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd wordt 
Met Akkanto werden gespecialiseerde lobbyisten ingezet voor een professionele 
mediacommunicatie. 

 Bij verschillende gelegenheden werd akkanto geconsulteerd voor specifiek advies met 
betrekking tot evoluties in de wetgeving op nationaal en regionaal niveau. 

 In het kader van de totstandkoming van een programmawet die een wettelijk kader 
creëerde voor de deeleconomie, zorgde Akkanto onder meer voor het inwinnen van 
informatie over de stand van zaken en de evolutie van het dossier bij de betrokken 
politieke stakeholders, alsook voor het opstellen van boodschappen voor de 
communicatie van de sector en voor de  redactie  

 Redactie van een (open) brief aan minister Smet, waarin werd opgeroepen tot actie in 
een aantal cruciale dossiers voor de taxisector. 

 Sinds 10 juni 2016 maakt Akkanto op wekelijkse basis een overzicht op van 
mediamonitoring en politieke monitoring waarbij de belangrijkste politieke activiteiten 
opgevolgd werden (regeringsbeslissingen, wetsontwerpen- en voorstellen, parlementaire 
vragen, etc.) die relevant kunnen zijn of gevolgen kunnen hebben voor de taxisector. 

 In functie van deze monitoring werd op regelmatige basis specifiek communicatieadvies 
verleend.  

 Redactie van een Position Paper waarin de meerwaarde van de taxisector in het 
mobiliteitsbeleid wordt geschetst.  

 Reeks ontmoetingen met politieke stakeholders op nationaal en regionaal niveau 
(verantwoordelijken van de politieke partijen en hun studiediensten) 

 Voorbereiding van reacties op handelingen van Uber. 

 Pitching van journalisten en contacten met stakeholders.  
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 Regelmatige update van de database met contactgegevens van de belangrijkste politieke 
stakeholders. 

  

 

 

 

Imagocampagne Taxilive 

Tot mei 2016 was Akkanto tevens verantwoordelijk voor het beheer van de Taxilive-
campagne op sociale media (Facebook, Twitter : @taxilive_be) en voor de bijhorende 
blogpagina, Taxilive.be.  
 
Akkanto werkte ook een bevraging uit met de bedoeling politieke stakeholders te informeren 
over het bestaan van mobiele applicaties om taxi’s van officieel erkende maatschappijen te 
bestellen. De enquête werd vervolgens aangepast om via online kanalen en sociale media 
naar een breder publiek te worden verspreid. 
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Elektrische taxi’s 
 
GTL heeft samen met BBL (Bond Beter Leefmilieu) de inspanningen verdergezet om de 
overschakeling naar elektrische voertuigen te ondersteunen. 
In de herfst van 2016 werd een financiële steun van het Vlaams Gewest goedgekeurd voor 
de jaren 2017 en 2018, om de doelstelling van 200 elektrische taxi’s te halen in 2020 in de 
steden Gent, Mechelen, Leuven, Antwerpen en Brugge. 
Het jaar 2016 werd vooral besteed aan inspanningen in de steden van Antwerpen (bedrijf 
DTM) en Leuven (Taxi Axi), waar een inventaris gemaakt werd van de praktische 
belemmeringen, zoals het gebrek aan laadpalen en de te lage range van de voertuigen, 
maar ook van de positieve aspecten van dergelijke voertuigen. 

De Europese richtlijn 2014/94/EU heeft de Europese landen verplicht om tegen 18 
november 2016 een nationaal kader uit te werken voor de de uitrol van infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen. In België werden de 3 Gewesten aangeduid om  initiatieven te 
nemen. 

 
 

Vlaams minister voor Energie Tommelein, heeft steun gegeven voor het initiatief 

 

Kilometerheffing 
 
Er werd in 2016 veel gesproken over de uitbreiding van de kilometerheffing naar alle 
voertuigen. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gaf  opdracht voor een 
“Onderzoek naar en uitwerken van een plan van aanpak bij de mogelijke introductie van een 
slimme kilometerheffing voor lichte voertuigen”. Deze opdracht werd toevertrouwd aan het 
consortium PwC, Tabula Rasa en VITO. 
GTL werd betrokken bij de consultatie in het kader van dit onderzoek. 

 

Samenwerking GTL met BIVV (BOB-Campagnes) 
 
Na een succesvolle BOB-campagne in samenwerking met het BIVV in 2013, 2014 en 2015, 
werd ook in 2016 samengewerkt voor zowel de zomer- als eindejaars-BOB-campagne.  

 

 Zomer-BOB campagne tijdens het EK voetbal 

 
Tijdens de zomer stond de campagne volledig in het teken van het nakende EK voetbal. De 
stickers werden voor deze campagne aangepast naar ‘Nul op? Bedankt BOB’. Er werden 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&from=EN
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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. 

 

 Eindejaarscampagne – 44.000 taxi-affiches voor de horeca 

 
Voor de eindejaarscampagne wou GTL voor iets nieuws gaan. Het BIVV kwam met een 
voorstel om een samenwerking op poten te zetten met de horecazaken. Er werd beslist om 
voor affiches te gaan. De chauffeurs konden op deze recto-verso affiches de 
telefoonnummer van het taxibedrijf toevoegen en afgeven aan de horecazaken om op te 
hangen tijdens de eindejaarsfeesten. Bovenop de 44.000 affiches die door het BIVV 
verstuurd werden naar de horecazaken werden nog eens 4.000 affiches naar de 
taxibedrijven verstuurd.  

 

 

 

Deelname aan de Grote Verkeersquiz 2016 van de VSV 
 

GTL riep  de taxi- en VVB-bedrijven om deel te nemen (met hun chauffeurs) aan de Grote 
Verkeersquiz. 
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De Grote Verkeersquiz is een online quiz van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde waarmee 
je je verkeerskennis in minder dan 10 minuten op een leuke manier opfrist door te 
antwoorden op 20 meerkeuzevragen..  

In 2016 had de Taxi- en VVB-sector een eigen URL, waardoor de chauffeurs en bedrijven 
het tegen elkaar konden opnemen. De winnaar ontving een prijs van het Sociaal Fonds. 

 

 

 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 erkenning werd verlengd voor de periode 2017-2022. De 
afgevaardigden van GTL zijn: Marc Delire en Pierre Steenberghen. 

 

Belangrijkste dossiers, behandeld in 2016: 

 Administratieve vereenvoudiging in de KMO’s (inventaris van de wensen van de KMO’s) 

 De plannen van de federale regering inzake fraudebestrijding 

 Seminarie over deeleconomie en de gevolgen hiervan voor de KMO’s 

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

Auteursrechten (SABAM) en naburige rechten (SIMIM)  

Het akkoord van GTL met Sabam van 2011 werd niet veranderd in 2016. 
 
 

Arbitragecommissies  

De Arbitrageactiviteiten van Antwerpen (APTU) en van Taxibelangen Zaventem ontvingen 
verder een financiële steun van het Sociaal Fonds.  
Taxibelangen Zaventem vroeg een voorschot om het hoofd te kunnen bieden aan de 
gevolgen van de aanslagen op de organisatie van de taxistandplaatsen aan de luchthaven. 
 

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  
 

• 20/01/2016 - Ondertekening samenwerkingsakkoord tussen de Federale Regering en de 
taxisector voor de fraudebestrijding 

• 02/02/2016  - België’s grootste taxidispatchers vertrouwen op taxi.eu 

• 25/02/2016 – E-taxiproject in Antwerpen 
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• 24/03/2016 - Taxis van Charleroi luchthaven – Charme-offensief van de taxi’s van 
Charleroi.  Zij keuren het onaanvaardbaar gedrag van een paar chauffeurs volledig af. 
Vijdag 25 maart hebben de taxi’s de 65 eerste kilometers vanaf de luchthaven gratis 
gereden !  

• 15/04/2016 - Persbericht Gemeenschappelijk Front Brusselse Taxi’s - Immobilisme van 
minister Smet schaadt de taxi’s en de Brusselse economie.  

• 03/05/2016 – Deelconomie : Verkiest regering bedeljobs boven échte banen? Introductie 
10% bronbelasting voor ‘occasioneel werk’  kan doodsteek betekenen voor Belgische 
KMO’s 

• 24/08/2016 – Persbericht Sociale Partners - Uber doet aan “whitewashing” - Bijzonder 
cynisch dat net deze onderneming de jongeren vraagt de regels na te leven! 

• 14/11/2016 - Bond Beter Leefmilieu en taxifederatie willen minstens 200 e-taxi’s in 5 
Vlaamse steden 

 
Aanwezigheid in de sociale media  

Los van de Taxilive-campagne, was GTL ook dagelijks aanwezig op Twitter (@GTLtaxi-
1.893 tweets) en LinkedIn die handige instrument zijn om standpunten en reacties de wereld 
in te sturen. 

 

2. SOCIAAL  

 

 

 Op Sectoraal vlak 

 

Paritair Comité 140 van het vervoer en de logistiek 

Volgende personen werden gemandateerd door GTL : 
Effectieven : DELIRE Marc, ZAMBON Armand, STEENBERGHEN Pierre. 
Plaatsvervangers: FIEVEZ Claude, VAN AVERMAET Paul, VAN OORSCHOT Koen. 
 

Paritair Subcomité 140.02 der taxi’s 
 
Volgende personen werden gemandateerd door GTL : 
Effectieven : VAN AVERMAET Paul, DELIRE Marc, STEENBERGHEN Pierre, VERHULST 
Alois, ZAMBON Armand. 
Plaatsvervangers: VAN OORSCHOT Koen, FIEVEZ Claude, VANREPPELEN Tim, DE 
SCHUTTER Hans, BAILLY Valérie. 

 

Bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Comité  

In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2016 verscheen een Koninklijk besluit tot wijziging 
van de bevoegdheidsomschrijving van het paritair subcomité 140.03 voor het vervoer en de 
logistiek (goederenvervoer). Daardoor werd het 140.03 uitdrukkelijk enkel nog bevoegd voor 
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wegvervoer en elk ander vervoer van zaken over land voor rekening van derden. En hiermee 
werd de verwarring weggewerkt waardoor de VVB (en hun werknemers) eventueel onder de 
cao’s van het goederenvervoer zouden ressorteren. 

 

Sectoraal akkoord 2016-2017 

 

Op 26 januari 2016 hebben GTL en de vakbonden volgend sociaal akkoord ondertekend: 

 

Geschenkencheques: verlenging van de bestaande cao voor 2016: betaling door de 

werkgevers en terugbetaling door het Sociaal Fonds. 

Engagement om een werkgroep samen te stellen met het oog op de oprichting van een 

sectoraal pensioenstelsel (tweede pijler) voorzover de loonnorm het toelaat. 

Bestemming van de loonmarge van 0,5 % voor de toekenning van ecocheques aan de 

werknemers Bedrag van de ecocheque. 

Financiering door een verhoging van de bijdrage aan het sociaal fonds van 0,5 % op 

de bruto loonmassa, zoals voorzien in de loonnorm. 

Verhoging ARAB – vergoeding  

• Taxi: het percentage voor de berekening wordt verhoogd van 4 naar 4,1% en het 

minimumbedrag wordt op 5,15 €/dag gebracht. 

• VVB: Het forfaitair bedrag per uur wordt verhoogd met  0,036 €. 

Een vakbondsafvaardiging wordt ingericht in de bedrijven die minimum 50 VTE’s 

tewerkstellen. De organisatie van deze vakbondsafvaardiging zal conform zijn aan het 

protocolakkoord van 2013-2014.  

Gewaarborgd minimum inkomen voor taxichauffeurs: De bestaande cao zal 

aangepast worden in volgende zin: 

Voor de werknemers met minder dan 3 maand anciënniteit zal het GMMI altijd uitbetaald 
worden behalve in volgende gevallen: 

• Te laat komen 

• Een of meer onverantwoorde afwezigheden 

• Vroegtijdig vertrekken  

• Vervalste rittenbladen 

 
 

CAO’s ondertekend in 2016 

Tijdens het verslagjaar 2016 werden weinig nieuwe CAO’s ondertekend: 

  

 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, betreffende de waarborg van 
een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door 
taxiondernemingen 

 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, betreffende de toekenning 
van een ARAB-vergoeding aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen 
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 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, betreffende de toekenning 
van een ARAB-vergoeding aan de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van 
voertuigen met chauffeur. 

 Collectieve Arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, betreffende 
geschenkcheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en 
van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 

 Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, betreffende de vaststelling 
van de werkgeversbijdragen aan het "Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en 
de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur" 

 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2016, vervangen door de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017 betreffende ecocheques voor werknemers 
die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi’s en van de diensten voor het verhuren 
van voertuigen met chauffeur. 

 Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016 houdende de maatregelen 
t.a.v. de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten 
voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. 

Al deze cao’s werden gepubliceerd op de websites van GTL en van het Sociaal Fonds. 
 
 

 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 maart 2016: : € 1,2111 per uur. 

 

Loon garagepersoneel taxi en VVB 

 

 

Taxi: GGMMI  

Maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen sinds 1/12/2012: €1.559,38. 

Categorie 
Minimumuurloon sinds 

1/11/2012 
Minimumuurloon sinds 

1/06/2016 

Hulparbeider € 10,1534 € 10,3565 

Geschoolde arbeider - 3e categ.  € 10,7807 € 10,9963 

Geschoolde arbeider - 2e categ. € 11,8531 € 12,0902 

Geschoolde arbeider - 1e categ. € 12,4838 € 12,7335 

Buiten categorie € 13,3236 € 13,5901 
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Maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen sinds 1/6/2016: € 1.590,64.
  
 
 

  

 Op intersectoraal niveau 
 

Verplichte uitbetaling loon via overschrijving  

Door een wetswijziging van oktober 2015 dient het loon vanaf 1 oktober 2016 in giraal geld 
te worden uitbetaald, tenzij een sectorale cao. De sectoren kregen een termijn van 6 maand 
voor de notificatie van een sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik over de uitbetaling van 
hand tot hand. GTL meldde het bestaan van een dergelijk gebruik betreffende de betaling in 
cash aan bepaalde taxichauffeurs, bij aangetekend schrijven op 15 oktober 2016. Dit werd 
niet ontkend door de vakbonden. De formalisering van dat gebruik in een akkoord is in juni 
2017 nog het voorwerp van een verdere bespreking in PC 140.02. 
 

 

 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. 

 

3. VLAANDEREN  

 
Resolutie Vlaams parlement over herziening decreet van 2001  

In 2015 werd een resolutie in het Vlaams parlement goedgekeurd waarin gevraagd werd de 
taxi- en VVB-reglementering op een zodanige manier te actualiseren dat deze 1) 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. In 2016 werd 
de wetgeving aan een grondige screening onderworpen.  
 
 

Basisbereikbaarheid 

In 2015 had de Vlaamse Regering haar vroeger beleid van basismobiliteit omgevormd in een 
beleid van basisbereikbaarheid.  De conceptnota Basisbereikbaarheid werd goedgekeurd op 15 
december 2015. 

Op 11 januari 2016 werd hierover door de minister voor mobiliteit een adviesvraag gericht tot de 
MORA, wat hier aanleiding was tot een grondig debat. 

Periodieke evaluatie over gecompenseerd vervoer van personen met beperkte 
mobiliteit 

GTL is er vertegenwoordigd in het  Overlegorgaan dat minstens 1 keer per jaar moet 
vergaderen en fungeert als aanspreekpunt voor derden en overheden en tevens de 
driejaarlijkse evaluatie door de Vlaamse regering helpt voor te bereiden. 
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Decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de 
proefprojecten basisbereikbaarheid 
 
In het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2016 verscheen het Vlaams decreet 8 juli 2016 
dat een “regelluw kader” invoert, waardoor proefprojecten basisbereikbaarheid mogelijk 
gemaakt worden. 
Die proefprojecten, waarvan de eerste in 3 (ondertussen verhoogd naar 4) Vlaamse 
"vervoerregio's" opgestart worden, gaan over het aanbod van  "aanvullend openbaar vervoer 
op maat", dat in principe voor een groot deel door de bedrijven van de taxisector zal 
aangeboden worden. 
Het decreet, dat geldt voor een beperkte duur, tot 31 maart 2018, was nodig om dit nieuwe 
vervoersaanbod mogelijk te maken (onder meer door dit uit het bestaande monopolie van De 
Lijn voor openbaar wegvervoer te halen). 
 

Pendelfonds 

Het Pendelfonds keerde in 2016 zowat 2,4 miljoen euro steun uit aan Vlaamse bedrijven die 
initiatieven nemen om het woon-werkverkeer te verduurzamen. Op basis van de negende 
oproep van het fonds om projecten in te dienen, werden die 23 bedrijven geselecteerd in 
2016. 
 

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. 
De 3 grote thema’s in het derde sectorconvenant (2016-2017) zijn: 
 

 De kwalitatieve instroom van chauffeurs in de sector mee helpen bevorderen. 

 Door middel van een actief retentie- en competentiebeleid een duurzame 
tewerkstelling en werkbaar werk in de sector nastreven.   

 Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname waarborgen. 
  
 

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 
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. 
Van de 18 adviesvragen die door de MORA behandeld werden, waren vooral de volgende 
belangrijk voor de taxisector: 
 

- de conceptnota Basisbereikbaarheid  
- de transitiebeheersovereenkomst van De Lijn  
- de vergroening van de verkeersfiscaliteit  
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- het Verkeersveiligheidsfonds  
- het Vlaams klimaatbeleid  
- de oprichting van een bemiddelende instantie in het kader van de kilometerheffing  

 

Overleg met de ambulancesector over criteria niet dringend zittend 
ziekenvervoer 
 
GTL organiseerde op 19/9/2016 een vergadering voor de leden die over aangepaste 
voertuigen voor rolstoelvervoer beschikken. Er werd hen uitgelegd waarom een overleg  
gevoerd werd met de ambulancefederatie BELGAMBU. 
 

4. WALLONIË 

 
 

Medisch sanitair vervoer 
 
GTL reageerde tegen het feit dat de Waalse directie der Zorginstellingen enkel aan de 
ambulancediensten officiële erkenningen voor medisch sanitair vervoer uitreikte en dus nog 
steeds niet aan bedrijven die vervoer met lichte ziekenwagens aanbieden (VSL). 
Nochtans hadden bepaalde zorginstellingen in Wallonië een aantal vervoersopdrachten voor 
dergelijke lichte ziekenwagens aanbesteed. 
 

Situatie der taxi’s aan de Luchthaven van Charleroi 
 
GTL heeft in beroep ongelijk gekregen in de zaak tegen BSCA maar heeft cassatieberoep 
ingetekend tegen de uitspraak. Ondertussen werden taxistandplaatsen verplaatst naar 350 
meter van de uitgang van het luchthavengebouw. 
In het begin zou dat om veiligheidsredenen geweest zijn maar de maatregel was volledig 
buiten verhouding en dit zorgde voor een belangrijk economisch verlies bij de taxibedrijven 
van Charleroi.  
GTL heeft dit aangeklaagd bij de betrokken ministerkabinetten en vroeg een overleg. 
Een vergadering werd samengeroepen op het kabinet van minister van mobiliteit Di Antonio, 
met een deelnemer van het kabinet van minister Collin, bevoegd voor de luchthavens, met 
de betrokken administraties, de luchthavenautoriteiten (BSCA), de stad Charleroi, en GTL. 
 

Afschaffing taxistandplaatsen aan het station van Namen  
 
De stad Namen heeft de infrastructuur rond het station volledig aangepast. De taxi's werden 
systematisch uitgesloten van de vergaderingen over de werken. Daardoor werden voortaan 
nog slechts  standplaatsen voor het station voorzien ; de andere standplaatsen zouden zich 
aan de achterkant van het station bevinden. 
GTL heeft hierover geschreven naar de bevoegde ministers en nam deel aan een 
vergadering in Namen om oplossingen te vinden. 
 

U.C.M. 

GTL was ook in 2016 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 GTL-federatie 
op het niveau van het Waals en van het Brussels Gewest heeft versterkt.  



17 

 

 

Waalse Adviescommissie voor taxi’s en verhuurvoertuigen met bestuurder 

GTL was vertegenwoordigd door Valérie Bailly, Armand Zambon, Claude Fievez en Pierre 
Steenberghen. 
Vergaderingen: op 14 maart 2016. 
 

CSWSR (Waalse Hoge Raad voor Verkeersveilgheid) 

In 2016 was GTL vertegenwoordigd door Armand Zambon (effectief) en Valérie Bailly 
(plaatsvervangster). 
 
 

5. BRUSSEL - HOOFDSTAD 
 

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 een 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. Hier werd echter geen gunstig gevolg aan 
gegeven. 
 

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 Marc Delire als effectief lid en Pierre 
Steenberghen als plaatsvervangend lid. Claude Fievez zetelde als effectief lid voor het 
Sociaal Fonds en Pierre Steenberghen als plaatsvervangend lid. 
 

Laissez-faire beleid zorgt voor een verrotting van de situatie 

 
De toestand van de taxisector is in 2016 opnieuw fel verslechterd in Brussel. Het verbod op 
de dienst UberPop door de rechtbank in september 2015 had voor zuurstof gezorgd maar dit 
heeft maar een korte tijd geduurd, want Uber kwam met het aanbod van 2 andere illegale 
diensten: UberX en de meer luxueuze variant, UberBlack.   
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Aankondiging van een aangepast Taxiplan in de media, maar geen overleg met 
de taxisector 

Minister Pascal Smet heeft in april 2016 verklaringen afgelegd in de krant "De Tijd" over een 
aangepast Taxiplan. Daarin zei hij dat hij aan een juridisch kader werkte om “Uber en andere 
innovatieve initiatieven op een legale manier te laten werken”.  
Daarop interpelleerde het Brussels gemeenschappelijk taxifront de minister in een open 
brief. Er werd verwezen naar een aantal belangrijke disfuncties: 

 Een achterstal in de hernieuwing van honderden vervallen taxivergunningen. Deze 
werden slechts tijdelijk administratief verlengd. 

 Problemen voor de aanwerving van nieuwe chauffeurs die houder moeten zijn van 
een taxibrevet. 

 Problemen met de  installatie van nieuwe taxameters met boordapparatuur: alle 
bedrijven zaten in de illegaliteit omdat zij nog steeds niet mee uitgerust waren met de 
toestellen die volgens een uitvoeringsbesluit van de voorgaande legislatuur verplicht 
werd vanaf 1 januari 2016. Maar Minister Smet had in 2015 de taxibedrijven 
gevraagd om hiermee nog te wachten op een nieuw besluit dat een ander type 
meters zou opleggen (fiscale taxameters).  

 
Elektrische taxi’s 
 
De Raad van State annuleerde op 28 september 2016 het besluit van het Gewest van 12 
december 2013 dat de toekenning van 50 taxivergunningen voor elektrische taxi’s in 2014 
had mogelijk gemaakt.  
Gevolg: de 50 licenties zouden vervallen in februari 2017. De Regering haastte zich om de 
toestand te veranderen om die vergunningen vooralsnog te kunnen verlengen. 
 

6. INTERNATIONAAL 
 

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

 5 februari : Istanbul -“The Future of Taxi Services in a Fast Changing Market and 

Technological Environment’’ 

 5 april : Genève - Vergadering Taxigroep en Netwerk van Taxi-bestelapps (UpTop) 

 5 november: Keulen - Taxi congres over taxi-apps en over de Taxi of the Future.  
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GTL was ook vertegenwoordigd in het Evaluation Committee van het wereldnetwerk van 
taxi-apps (UpTop). Dat comité werd regelmatig samengeroepen om zich uit te spreken over de 
kandidaturen van apps die wensen deel uit te maken van het netwerk, dat in 2016 wereldwijd 
550.000 aangesloten taxi’s vertegenwoordigde. 

 
In België ging  het om de apps eCab (Brussel, Antwerpen) en taxi.eu (Brussel, Antwerpen, 
Zaventem, Brasschaat, Kortrijk, Boom,…). Het wereldnetwerk kreeg in Athene ook een 
naam: UpTop Taxi.  
 
 

Internationale Workshop I-CVUE over E-Taxi's in Antwerpen 
 
IRU Projects nodigde de taxibedrijven en alle geïnteresseerde stakeholders uit op haar 3de 
Internationale Workshop over Electrische Taxi’s in Antwerpen, op 25 oktober 2016. 
IRU Projects organiseerde dit in het kader van het internationale I-CVUE project, dat 
medegefinancierd wordt door Intelligent Energy Europe, en ondersteund wordt door de IRU.  
 
 

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

In 2016 kwam Karel Verdonck, chauffeur van het bedrijf DTM uit Deurne in aanmerking voor 
het ontvangen van een erediploma en medaille uitgereikt door de IRU.  

http://www.icvue.eu/
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OVERZICHT VERGUNNINGEN 

 
 
Voor heel het land telt men in mei 8.797 vergunde voertuigen voor taxi- of verhuurdiensten 
met chauffeur. Dat zijn er 6,4 % meer dan een jaar geleden, toen waren er 8.265 vergunde 
voertuigen. 
 
 
  
Vlaanderen: 5.251 vergunde voertuigen 
 
 

Type Mei 2015 Mei 2016 Mei 2017 

Vergunde taxibedrijven 1.151 969 1.077 

Vergunde taxivoertuigen 1.875 1.987 2.071 

Vergunde VVB-bedrijven 1.159 1.126 1.246 

Vergunde VVB-wagens 2.831 2.848 3.180 

Bron: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, mei 2017 
 
 

 
Wallonië: 1.994 vergunde voertuigen 
 
 

Type Mei 2015 Mei 2016 Mei 2017 

Vergunde taxibedrijven 236 228 242 

Vergunde taxivoertuigen 889 831 873 

Vergunde Bedrijven collectieve taxi en VVB 373 553 
697* (415 LVC en  

364 TC) 

Vergunde voertuigen collectieve taxi en VVB 809 1.081 
1297 *(916 LVC en 

790 TC)  

*Dubbel vergunde voertuigen worden maar 1 keer meegeteld 
Bron: Waalse Overheid, DG 02, mei 2017 
 
 
 

Brussel: 1.552 vergunde voertuigen 
 
 

Type Mei 2015 Mei 2016 Mei 2017 

Vergunde taxibedrijven 787 786 786 

Vergunde taxivoertuigen 1.272 1.270 1.271 

Vergunde VVB-bedrijven 71 117 185 

Vergunde VVB-voertuigen 212 248 281 

Aantal taxicentrales (dispatching) 6 6 6 

Bron: Directie der Taxi’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mei 2017 
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