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Addendum ‘kilometerheffing’ bij het Sectorconvenant 2021-
2022 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van 
de sector Transport en Logistiek (PC 140.03) en de sector 
Grondafhandeling op Luchthavens (PC 140.04) 

 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

- De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand;  

- De heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie 
en Landbouw; 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOREN Ttransport en Logistiek en de sector Grondafhandeling 
op Luchthavens, 
 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  
- Mevrouw Evy VAN DER PAELT, Hoofd socio-juridische dienst TLV; 
- De heer Philippe DEGRAEF, Directeur FEBETRA;  
- De heer Bruno VELGHE, Voorzitter UPTR; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Tom PEETERS, Adjunct-Federaal secretaris Transport en Logistiek ABVV-
BTB; 

- De heer Koen RYCKENBOER, Algemeen sectorverantwoordelijke Goederenvervoer 
en Logistiek ACV-TRANSCOM; 

 
hierna “de sector” genoemd,  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering 

 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 een maximale toelage van 49.000,00 
EUR uit te betalen aan het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, de Smet de Naeyerlaan 115, te 
1090 Brussel (ondernemingsnummer: 0426.278.970 - bankrekeningnummer: BE83 3930 0309 6615) 
ter financiering van 2 VTE sectorconsulenten. 

 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 
2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 

desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de 
sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 
fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
Artikel 3. De sector verbindt zich ertoe middels voorliggende overeenkomst:  

1° de al bestaande engagementen uit het addendum ‘KM-heffing’ van 5 maart 2021 verder te 
continueren en hierbij aan te geven welke engagementen uit dit addendum eventueel zullen 
worden bijgestuurd dan wel al zijn afgerond; 

2° nieuwe engagementen ter uitvoering van dit addendum ‘kilometerheffing’ op te nemen.  

 

RESULTAATSVERBINTENISSEN  
Resultaatsverbintenis uit het 
addendum km heffing 2021-2022 

Formuleer hieronder een ge-updatete of nieuwe resultaatsverbintenis 
voor komende addendumperiode van 6 maanden 

Met de cluster organisatie van 3 info-
en promoacties ter bevordering van 
de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt. 

Met de cluster organisatie van 1 info-en promoactie ter bevordering van 
de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

De IBO blijft voor ons een vitaal 
instroomkanaal. We mikken op 
minstens 200 IBO’s per jaar maar er 
dient terdege rekening mee gehouden 
te worden dat Corona een factor is 
die onze ambities kan fnuiken. Een 
essentieel onderdeel van de IBO 
Vrachtwagenchauffeur is immers dat 
de IBO-cursist bij een private 
rijschool/examencentrum opleiding 
volgt en examens aflegt voor het 
behalen van rijbewijs C/CE en de 
Basiskwalificatie Vakbekwaamheid 
Groep C. Telkens de private 

100 IBO’s in januari-juni 2023. 
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rijscholen/examencentra omwille van 
Corona platliggen, is dit onmogelijk 
en wordt de opstart en/of het vlot 
verloop van de IBO gehypothekeerd. 

 
 
Organisatie clusterwerking & met de cluster promotie instroom in de beroepen van de 
clustersectoren 

Actie 1: Organisatie met de cluster 
van info- en promoacties m.b.t. 
de clusterberoepen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): We mikken op de organisatie van 1 
info- en promoactie. 

 

Actie 2: Met de cluster 
jobmobiliteit tussen de 
clustersectoren genereren 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
We zijn met de cluster tot de bevinding gekomen dat het ons 
omwille van de complexiteit van de materie op eigen kracht niet 
lukt om intersectorale jobmobiliteit tussen de clusterpartners tot 
stand te brengen en dat de VDAB eigenlijk de aangewezen instantie 
is om in deze de ‘lead’ te nemen. We nemen in dit verband deel aan 
de intersectorale WG over de oprichting van ‘Transitiepunten’ o.l.v. 
intersectoraal SERV-adviseur Lotte Verplancke. 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 3: Beheer Vlaamse subsidies 
voor de brandstof- en 
oefenterreinkost bij de scholen 
met de BSO-opleiding 
Vrachtwagenchauffeur 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Sluitend beheer. 
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Promotie en ondersteuning IBO voor rijdende en niet-rijdende beroepen in de sector transport 
en logistiek 

Actie 1: Promotie en 
ondersteuning IBO en IBO-T 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Permanente promotie, bruggenbouw 
en ondersteuning via mailings, telefonische contacten en 
bedrijfsbezoeken. 

 

Actie 2: Project Jongeren In 
Transport (JIT) III – 2019-2020 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving (enkel bij bijsturing): Project Jongeren In Transport 
(JIT) IV – 2022-2023 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing): VDAB, Le FOREM, ACTIRIS, 
Bruxelles Formation, ADG, bedrijven, derden-organisaties 
Inspanningsverbintenis(-sen): Tewerkstelling van 63 jongeren 
(tussen 18 en 26 jaar) als vrachtwagenchauffeur C en/of CE. 

 
Ondersteuning Vlaamse kilometerheffing-maatregelen 

Actie 1: Promotie en 
ondersteuning Vlaamse subsidies 
voor bedrijfsinvesteringen die ten 
goede komen van 
verkeersveiligheid, ecologie en 
ergonomie in de transportsector 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Gecontinueerde bekendmaking van 
de steunmaatregel en verderzetting van de ondersteuning aan 
onze bedrijven in wat het laatste subsidiejaar zal zijn. 

 

Actie 2: Ondersteuning inzet 2 
mobiele simulatoren door VDAB 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Doorlopende ondersteuning. 
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Promotie Levenslang Leren en Wendbaar Werk 

Actie 1: Uitrol met de cluster van 
de Quizlet-app 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Ondersteunen van de clusterpartners 
tot ook zij de Quizlet-app finaal uitgerold hebben (voor SFTL is dit 
reeds gebeurd). 

 

Actie 2: Organisatie met de 
cluster van Lerende Netwerken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Organisatie met de cluster van 1 LN. 

 
Artikel 4. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 5. De sector verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van 
deze acties. 
 
Artikel 6. De bepalingen van het sectorconvenant 2021-2022 en van het addendum van 5 maart 
2021 zijn van toepassing in zoverre de voorliggende overeenkomst hier niet van afwijkt.  
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ben WEYTS 
 
 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van de sector Transport en Logistiek (PC 140.03) en de sector 
Grondafhandeling op Luchthavens (PC 140.04), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Evy VAN DER PAELT, 
Hoofd socio-juridische dienst TLV 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe DEGRAEF, 
Directeur FEBETRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bruno VELGHE, 
Voorzitter UPTR 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Tom PEETERS, 
Adjunct-Federaal secretaris Transport en Logistiek ABVV-BTB 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Koen RYCKENBOER, 
Algemeen sectorverantwoordelijke 

Goederenvervoer en Logistiek ACV-TRANSCOM 
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