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Addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ bij het 
Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse 

Regering en de sociale partners van de sector 
Taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van 

voertuigen met bestuurder (PC 140.02) 
 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

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

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Taxiondernemingen en de diensten voor het 
verhuur van voertuigen met bestuurder, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Tim Vanreppelen, Voorzitter van het Sociaal Fonds voor de 
taxiondernemingen en de diensten van verhuur van voertuigen met 
bestuurder; 

- De heer Pierre Steenberghen, Secretaris-generaal van de Nationale Groepering 
van ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Yves Toutenel, Secretaris vervoer over de weg en logistiek ACV-

Transcom; 
- De heer Erik Maes, Wegvervoer en logistiek ABVV-BTB; 

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 21.250,00 
euro uit te betalen aan het Sociaal Fonds voor de Taxiondernemingen en Diensten voor het 
Verhuur van Voertuigen met bestuurder, Metrologielaan 8 te 1130 Brussel (ondernemingsnummer: 
0412.541.790 - bankrekeningnummer: BE56 0012 1225 6688) voor de financiering van acties ter 
bestrijding van discriminatie en bevordering van inclusie. 
 
Artikel 2. De in dit addendum opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen en 
resultaatsverbintenissen. Bij de afrekening wordt de verantwoording van de inspanningen én van 
de resultaten beoordeeld: 

- 80% is de inspanningsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf 
vastgelegde inspanningsverbintenissen; 

- 20% is resultaatsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde 
resultaatsverbintenissen. 20% van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in 
zoverre de resultaatsverbintenissen behaald zijn. Als een verbintenis niet wordt 
behaald, wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde 
resultaatsverbintenissen uitbetaald; 

- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende de 
toekenning van een projectsubsidie aan het Sociaal Fonds voor de Taxiondernemingen 
en Diensten voor het Verhuur van Voertuigen met bestuurder ter uitvoering van het 
addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector Taxiondernemingen 
en Diensten voor het Verhuur van Voertuigen met bestuurder. 

 

Verbintenissen van de sector 

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

1° de al bestaande engagementen uit het addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ 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 bestrijding van discriminatie en bevordering van inclusie op te 
nemen.  

 

RESULTAATSVERBINTENISSEN  
Resultaatsverbintenis uit het 
addendum ND&I 2021-2022 

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

Actie 2: Een ondersteunend beleid 
opzetten voor bedrijven en chauffeurs 
met betrekking tot de nieuwe 
taalvereisten Nederlands opgelegd door 
de Vlaamse Overheid 
 Resultaatsverbintenissen 
 2021-2022: Het sociaal fonds zal zoveel 
mogelijk relevante informatie ter 
beschikking stellen voor de chauffeurs via 
zoveel mogelijk kanalen. 

Oorspronkelijk werd er bepaald om een aangepaste taalvereiste op 
te maken, met name niveau A2. Later werd dit immers gewijzigd 
door een wetsbepaling door de BVR van 03 juni ’22 die het niveau 
verhoogd heeft naar B1-.  
Initieel werd besloten om samen te werken met verschillende 
Agentschappen van Integratie en Inburgering (Antwerpen, Brussel, 
Gent en Vlaanderen). Omwille van de aanpassing van de 
wetgeving, zijn de betrokken partners tevens gewijzigd. Naar de 
toekomst toe dienen we samen te werken met CVO’s, CBE’s, DMOW 
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en andere administratieve diensten (zoals administratie Mobiliteit 
en Kiem vzw). 
Ondanks het feit dat de actie gewijzigd is, zal het Sociaal Fonds 
haar ultieme doelstelling blijven voortzetten, namelijk het blijven 
verschaffen van informaties aan bedrijven en chauffeurs via de 
welbepaalde kanalen (website, infoflash, brochures, opleidingen en 
bedrijfsbezoeken).  

 
 
Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van discriminatie en ter 
bevordering van inclusie 

Actie 1: Onderzoeken of de sector 
een opleidingsaanbod kan 
creëren van NT2 voor chauffeurs 
die de bestuurderspas willen 
halen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
We zullen de sector blijven informeren over de opleidingsaanbod 
NT2 bij de nieuwe samenwerkingspartners ( CVO’s, CBE’s en 
DMOW). Doch zal het Sociaal Fonds geen opleiding op maat 
creëren, aangezien de vorige actie niet meer van toepassing is. 
Betrokken partners:  
NVT: De geplande samenwerkingspartners zijn niet meer gebonden 
aan de nieuwe actie. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 2: Een ondersteunend beleid 
opzetten voor bedrijven en 
chauffeurs met betrekking tot de 
nieuwe taalvereisten Nederlands 
opgelegd door de Vlaamse 
Overheid 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het sociaal Fonds zal gericht aan bedrijven en chauffeurs 
informaties verstrekken rond het taalbeleid en zal ondersteuning 
bieden bij het doorverwijzen van bedrijven/chauffeurs naar de 
juiste opleidingscentra.   

 

Actie 3: Inzetten van het 
zakwoordenboekje voor 
taaloefenkansen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze actie werd geschrapt, gezien het niet zinvol was voor de 
sector. 

 

Actie 4: Bedrijven van de sector 
helpen bij de opmaak van een 
onthaalbrochure op maat 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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☐ bijsturing Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het Sociaal Fonds heeft conceptueel een onthaalbrochure 
ontwikkeld en heeft dit overhandigd aan bedrijven. Om de 
brochure actueel te houden, brengt het Sociaal Fonds wanneer 
nodig wijzigingen aan. 

 

Actie 5: Jaarlijkse actie tijdens de 
week van de digitale 
geletterdheid 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 6: De intersectorale 
handleiding non-discriminatie 
verder promoten en verspreiden 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

 
Uitvoeren risicoanalyse 

Actie 1: Uitvoering van een 
risicoanalyse als aanloop naar de 
nulmeting 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners : 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De dienstverlener Mpiris is tot op heden nog bezig met het 
onderzoek. 

 

 
Uitvoeren nulmeting 

Actie 1: Uitvoering van een 
sensibiliserende nulmeting 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners:  (enkel bij bijsturing) 
  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Dienstverlener Mpiris is met dit onderzoek nog bezig. Op dit 
moment leveren we hen nog relevante informaties aan. 
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Interne sectorale dialoog over de risicoanalyse, resultaten nulmeting, ontwerp van een (meer 
volwaardig) actieplan en aanloop uitrol actieplan 

Actie 1: Bespreking resultaten 
nulmeting en overleg binnen de 
sector met oog op ontwerp van 
een (meer volwaardig) actieplan 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners:  (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zodra de resultaten bekend zijn, zal het Sociaal Fonds hier de 
nodige communicatie doorvoeren en actie ondernemen naar de 
bedrijven binnen de sector. Tevens zal er een actieplan opgemaakt 
worden en zal meegenomen worden naar de nieuwe generatie 
sectorconvenants. 

 
 

Artikel 4. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op deze 
overeenkomst volgende addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ mee te ondersteunen, en 
hierover te reflecteren en te rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale 
Economie.  
 
Artikel 5. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 6. De sector verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van 
deze acties. 
 
Artikel 7. 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.  

 

 
Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
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De heer Jo BROUNS 
 

 

Namens de sociale partners van de sector Taxiondernemingen en de Diensten voor het verhuur 
van voertuigen met bestuurder (PC 140.02), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Tim VANREPPELEN, 
Voorzitter van het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen 
en de diensten van verhuur van voertuigen met bestuurder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Pierre STEENBERGHEN, 
Secretaris-generaal van de Nationale Groepering van ondernemingen 

met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Yves TOUTENEL, 
Secretaris vervoer over de weg 

en logistiek ACV-Transcom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Erik MAES, 
Wegvervoer en logistiek ABVV-BTB 
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