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Hoofdzorg: Hervormingen taxireglementering



Uitdagingen 2018-2019 – UBER

Laissez-faire beleid  
in Brussel – aantal 
Uber-voertuigen 
neemt sterk toe

Arrest Europees Hof 
20/12/2017: Uber is 
transportbedrijf en 
niet internetbedrijf→
GTL vroeg regulering 
van de platformen in 
de 3 gewesten → tot 
op heden met beperkt 
succes.

Juridische procedures 
tegen Uber

Protocol 
Fraudebestrijding: 
GTL kaartte 
overtredingen Uber 
aan (Antwoord 
Regering: “We 
onderzoeken het”):

Betaling RSZ (art. 3.5Bis 
wetgeving maatschappelijke 
zekerheid der werknemers)

Bijdragen aan het Sociaal 
Fonds en het Pensioenfonds

Inning/Betaling BTW



Uitdagingen 2018 (Hervorming 

wetgeving)

Hervormingsvoorstellen: op weg naar meer 
deregulering?

Brussel: Minister Smet wil niet buigen; zijn taxi-
ordonnantie wordt nooit goedgekeurd

Vlaanderen: Wél meerderheid om het decreet goed 
te keuren; maar de tekst vertoont belangrijke 
hiaten. Ontwerp uitvoeringsbesluit kan geen 
werkbare, noch duurzame oplossing bieden.

Wallonië: Waalse Overheidsdienst bereidt een 
ontwerp van ordonnantie voor



Uitdagingen 2018 (Andere)

 PlayRight: tariefvoorstel “Billijke Vergoeding” taxi- en vvb-sector voor 
naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars (35 €/jaar/voertuig). 
Tegenvoorstel GTL 10 €→ geen akkoord → 4 juni 2019: akkoord over 
geïntegreerde inning SABAM, SIMIM, PLAYRIGHT

 Privacyrichtlijn treedt in voege: GTL biedt met Unizo een GDPR stappenplan 
voor de taxi- en VVB-bedrijven 

 E-taxi project BBLV - Vlaamse Overheid – GTL

 Project 2017/2018 sloot af met zomerconferentie 26 juni in Gent.

 Opstart Sensibiliseringscampagne voor gebruikers van e-taxi’s (eind 2018 + 1ste

kwartaal 2019). Einde campagnes

 Lokalen GTL: renovatie + Herziening huurovereenkomst + verdubbeling 
kantooroppervlakte



PROMOTIE

BOB-campagne (Sociale media, stickers)

Wallonië: gesubsidieerde cheques (BACK 

SAFE) aan 50% voor jongeren tot 30 jaar 

tussen 23u00 en 6h





LOBBYING (Advies en steun: Akkanto)

 Brussel: 

 Januari 2018: symbolische begrafenisstoet

 Brieven naar de Brusselse burgemeesters

 Vlaanderen: Vlaams Taxidecreet: verschillende brieven Ministers Ben Weyts, Hilde Crevits, 

Vlaamse Parlementsleden en burgemeesters van Vlaamse centrumsteden

 Permanente Politieke + media monitoring (Akkanto)

 Diverse Persberichten (via Akkanto)

 TaxiLive op Facebook – ook met betaalde boodschappen of campagnes

 Twitter account (vooral efficiënt naar politieke wereld en media)



SOCIAAL



Sociaal - 2de pensioenpijler Taxi en VVB

 21/12/2017: Oprichting Fonds voor Bestaanszekerheid 2de Pijler Taxi+

 Doel: Inrichten sectoraal pensioenstelsel – Met een solidariteitsluik →Armand Zambon is 

voorzitter 

 Werkgeversbijdrage Pensioenfonds sinds 1/4/2018:

 1/4/2018-31/03/2019: 1,50 %

 Vanaf 1/4/2019: 1,00 %

 Bedrag netto, geïnd tot 15/4/2019: 1.284.855,77 €

 Nog op te richten (2019): OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen) voor beheer

aanvullende pensioenen in opdracht van het FBZ (via onderaannemers/Dienstverleners)

→Moet nog erkend worden door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)



Sociaal: TAX SHIFT

 Tax shift is (vooral bij taxibedrijven; minder bij VVB) zeer nadelig uitgevallen in 2018 en 

2019. (Ook in sectoren Gelegenheids-arbeiders, Tuinbouw)

 Betaalde RSZ in verhouding tot betaalde lonen steeg t.o.v. 2017 met meer dan 3 % (tot zelfs 

3,5%)! 



Sociaal – Onwettige CAO’s VVB sinds 

1997!

 Mei 2018: Arbeidsduur en overloon VVB-chauffeurs: 

art.6 CAO 2017 is Onwettelijk 

→ Grens moet zijn: 40u/week en 9u/dag

 Oplossing pas met CAO 21/03/2019: Invoering nieuwe arbeidsregelingen op 

sectorniveau 

→ Grenzen blijven 50u/W+10u/D (terugwerkende kracht 1/1/2018)



In de 3 Gewesten

Vlaanderen 

Wallonië

Brussel



Vlaanderen – Hervorming 

taxireglementering
 Overlegmomenten:

 op Kabinet minister Weyts: 17/05/2018, 27/06/2018, 20/11/2018

 Tevens op kabinetten andere ministers

Overlegmomenten samen met vakbonden bij politieke partijen (via 
Akkanto)

 Grote zorgen :

 Sterke deregulering van de markt (tarieven, aantallen, toegang openbare 
weg)

Geen level playing field (straattaxi → standplaatstaxi)

 Verwachte explosie aantallen 

Onzekere toekomst

 Juni 2018: GTL laat amendementsvoorstellen opmaken door 
Advocaat Patrick Marnef → Minister gaf er geen gevolg aan



Vlaanderen - Andere

 “Basisbereikbaarheid” - Nieuw netwerk Vervoer op maat

 Doel: Opstart nieuw openbaar vervoersnetwerk voor vervoer op maat in december 2020

 15 Vlaamse vervoerregio’s met eigen  “vervoerregioraden”

 7/2/2019: GTL op hoorzitting over het ontwerpdecreet Basisbereikbaarheid

 3/4/2019: Definitieve stemming decreet

 Juni 2019 (?) Aanbesteding voor Mobiliteitscentrale

 Belangrijke MORA-adviezen: 

 25/05/2018 Voorontwerp decreet individueel bezoldigd personenvervoer

 19/09/2018 Voorontwerp decreet betreffende de basisbereikbaarheid

 29/05/2019 Ontwerp BVR Exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

 Project Elektrische taxi’s (GTL-BBLV met steun Vlaamse Regering)

 Doelstelling: 10 % elektrisch tegen eind 2020

 Doorstart op 1/1/2017 voor 1,5 jaar tot 30/6/2018



Wallonië

 Waalse Overheidsdienst bereidt Voorontwerp van nieuw taxi- en VVB-

decreet voor (in overleg met GTL)

 MR diende begin 2019 een eigen voorstel van hervormingsplan in voor het 

taxidecreet 

 Toenemend aantal Waalse VVB die voor Uber werken in Brussel en Zaventem

 Samenwerking GTL-AWSR : Proefproject Taxicheques voor jongeren in 10 

Waalse steden. Opstart in mei/juni 2018

 Charleroi – Luchthaven : Vervolg cassatieberoep 2016 over zaak GTL/BSCA  

→ Uitspraak (ongunstig) in maart 2018



Brussel:

 Voorstel Taxi-Ordonnantie Minister Smet wordt definitief gekelderd na negatief advies 

Economische en Sociale Raad van Brussel op 13/03/2018. 

De ESRB :

 Vraagt eerst een sociaaleconomische studie en een impactanalysestudie

 Wenst niet dat taxi en VVB onder eenzelfde vergunning komen

 Enorme toename aantal Uber-chauffeurs (ruim boven de duizend), wegens gebrek aan 

consequent handhavingsbeleid

 Hoop op definitieve oplossing via de rechtbank, maar die kwam er (nog) niet. 

 MR diende 26/3/2018 een alternatief voorstel van taxi-ordonnantie in.



Internationaal



Internationaal

 Digitale tussenpersonen:

 Maart 2018: Gemeenschappelijke vraag IRU (Transportbedrijven) en ETF (Vakbonden) aan de EU om  

gepaste reglementering in te voeren,

 December 2018: Ontwerp van EU Verordening betreffende de onlinetussenhandelsdiensten

 Voorstel EU Richtlijn herziening Richtlijn van 2009 over Schone voertuigen/ “Clean vehicles” –

EU-Commissie + EU Parlement + Raad bereiken akkoord op 11/2/2019 (Gevolgen: voor 

aanbestedingen + voor nationale emissienormen taxi)

 Taxi Forum IRU over thema “Taxi of the Future” op 2/11/2018 in Keulen

 Opstart Interne hervorming IRU: Taxigroep moet meer leden krijgen en meer zelfstandig 

worden binnen de IRU



Vergunde voertuigen – België (mei 2019): 

10.086

TAXI 

(mei 2019)

VVB

(mei 2019)

Totaal

Taxi + VVB

België 4.234 5.852 10.086

• Brussel 1.265 512 1.777

• Wallonië 789 1.583 2.372

• Vlaander

en

2.180 3.757 5.937


