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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector Handel in brandstoffen (PC 127) 
 
 
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 SECTOR Handel in Brandstoffen, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Etienne Rigo, Voorzitter BRAFCO; 

- De heer Johan Mattart, Algemeen Directeur BRAFCO; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Koen Ryckenboer, Algemeen sectorverantwoordelijke ACV-TRANSCOM; 

- De heer Tom Peeters, Adjunct van de Federaal secretaris Wegvervoer en 
Logistiek BTB-ABVV; 

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

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

Artikel 1. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Handel in brandstoffen (PC 127) van 
05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 24.500,00 euro aan het Sociaal Fonds voor 
de ondernemingen van Handel in Brandstoffen, Léon Lepagestraat 4 te 1000 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0423.955.227 - bankrekeningnummer: BE65 3100 0192 1696) voor de 
financiering van 1 VTE sectorconsulenten. 
 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.  

 

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 
2021-2022 

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

De afgelopen jaren nam de sector deel aan 
diverse infobeurzen voor leerlingen (uit de 2de 
en 3de graad van het secundair onderwijs). 
Hierdoor blijven directe contacten met de 
desbetreffende doelgroepen en concrete 
opvolging echter beperkt. Om een grotere 
impact te krijgen op het bereiken van deze 
doelgroepen en de beroepen in de sector beter 
bekend te maken wil de sector binnen de 
convenantperiode zich ook engageren om zelf 
initiatief te nemen en proactief te werken. Via 
onder andere interactieve workshops wensen 
we de beoogde doelgroepen te laten 
kennismaken met de instroom- en 
opleidingsmogelijkheden binnen de 
brandstoffenhandel. Concreet willen we 
leerlingen en leerkrachten uit het secundair 
onderwijs (2de en 3de graad met technische 
profielen) voeling laten krijgen met de praktijk, 
hiervoor zal de opleidingstankwagen van het 
Sociaal Fonds worden ingezet. Tijdens de 
interactieve workshops zullen leerlingen de 
kans krijgen om een oefening uit te voeren met 
de opleidingstankwagen onder begeleiding van 
een VDAB-instructeur. We wensen de jonge 

De sector zal tijdens het addendum actief 
deelnemen aan de beroepenrally die in 
samenwerking met de andere clusterpartners 
in het voorjaar 2023 zal georganiseerd worden. 
Daarnaast ontwikkelt het Fonds een mobiele 
tankinstallatie die enerzijds zal ingezet worden 
op infobeurzen voor werkzoekenden en 
schoolverlaters en anderzijds ter beschikking 
gesteld zal worden van de VDAB ter 
ondersteuning van de opleiding Handel in 
Brandstoffen.  
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deelnemers en hun leerkrachten via deze 
ervaringsgerichte activiteit onder te dompelen 
in de wereld van de brandstoffenhandel. 

 

PRIORITEIT 1: Imago en naamsbekendheid van de sector bevorderen in het onderwijs 

Actie 1: Organisatie met de cluster ‘transport 
en logistiek’ van info- en promoacties m.b.t. 
de clusterberoepen 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal tijdens de addendumperiode 
deelnemen aan 2 info- en promoacties. 

 

Actie 2: Informeren over de sectorale 
opleidingsmogelijkheden en beroepen 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal informatie over de beroepen en 
opleidingsmogelijkheden up to date houden en 
verspreiden met relevante actoren.  

 

Actie 3: Bijdrage aan STEM-actieplan 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector zal 
wederom deelnemen aan infosessies die door de 
sectorale STEM-adviseurs georganiseerd worden. 

 
PRIORITEIT 2: Samenwerking met het volwassenenonderwijs 

Actie 4: Onderzoek naar de mogelijkheden 
inzake duaal leren in het 
volwassenenonderwijs 

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

Omschrijving: Dit is een geschrapte actie sinds 
2022. 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  

 

Actie 5: Samenwerken met 
volwassenenonderwijs en Centra 
Basiseducatie om laaggeletterdheid van 
werknemers terug te dringen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  Dit is een geschrapte acties sinds 
2022.  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 
2021-2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Uit de omgevingsanalyse is er een daling van 
het aantal IBO’s in de sector merkbaar. Om de 
IBO’s in de sector te doen stijgen trachten we 
binnen de convenantperiode via gerichte 
communicatie zoals bedrijfscontacten, 
netwerkevents, mailing, website en artikels in 
het vakblad Brandstoffen bedrijven te 
informeren over de verschillende IBO-
projecten (jongerenproject YEP, IBO’s ter 
compensatie van de kilometerheffing, regulier 
IBO’s). We willen bedrijven op die manier een 
inschatting kunnen geven over wat deze vorm 
van werkplekleren precies inhoudt. 

Tijdens de addendumperiode zal de sector via 
gerichte communicatie bedrijven informeren 
over de diverse IBO-projecten. We trachten 5 
IBO’s op te starten tijdens de desbetreffende 
periode.  
 

 

PRIORITEIT 1: Instroom bevorderen met bijzondere aandacht voor kansengroepen 

Actie 1: Promotie werkplekleren 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie resultaatsverbintenis.  

 

Actie 2: I.s.m. de cluster jobmobiliteit tussen 
clustersectoren genereren 

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

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

 

Actie 3: Structurele samenwerking met VDAB 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): Tijdens de 
addendumperiode zal het Fonds minstens één 
structureel overleg inplannen met de 
accountmanager van de VDAB.  
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PRIORITEIT 2: Informeren en ondersteunen van werknemers en werkgevers uit de sector 

Actie 4: Lerende Netwerken i.s.m. de cluster 
transport en logistiek 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal binnen de addendumperiode 
minstens één lerend netwerk in samenwerking 
met de cluster Transport & Logistiek  
organiseren. 

 

Actie 5: HR-gerelateerde tools en informatie 
voor werkgevers 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): Op basis van de 
actuele noden rond personeelsbeheer zal het 
Fonds gerichte informatie verspreiden (via het 
vakblad van de federatie, Brandstoffen, en de 
website van het Sociaal Fonds) met de 
werkgevers.  

 

Actie 6: Bedrijfsbezoeken 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het Fonds streeft naar een bezoek van 
minstens 10 bedrijven tijdens de 
addendumperiode.  

 

Actie 7: Vernieuwde website 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 8: Sensibilisering van bedrijven rond 
het werk maken van innovatieve processen 
inzake alternatieve energieën 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: Dit is een geschrapte actie sinds 
2022.  

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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PRIORITEIT 3: Ondersteunen van een (toekomstgericht) competentiebeleid met focus op duurzame 
inzetbaarheid 

Actie 9: Update van competent en BKD 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal informatie delen om een accuraat 
competentieprofiel ter beschikking te stellen.  

 

Actie 10: Online en digitaal opleidingsaanbod 
stimuleren met bijzondere aandacht voor e-
inclusie 

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

Omschrijving: Dit is een geschrapte actie sinds 
2022.  

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 11: Onderzoek naar 
competentieprognose met als resultaat een 
competentiepaspoort 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: Op basis van een onderzoek naar 
good practices heeft de sector besloten om 
enkel een competentieprognose uit te voeren 
indien er aan de hand van een rondvraag bij 
werkgevers aangetoond kan worden dat er een 
opvallende verandering is in de functieprofielen 
actief in sector van de brandstoffenhandel.  
Betrokken partners: Sociale partners, 
dienstverlener en werkgevers 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In samenwerking met een dienstverlener zal er 
op basis van de resultaten verkregen uit de 
rondvraag bij werkgevers een 
competentieprognose worden uitgevoerd 
worden. 

 

Actie 12: Organisatie en onderzoek naar 
sectorspecifieke opleidingen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: Deze actie is geschrapt in 2022.  
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  

 

Actie 13: Coach op de werkvloer 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector zal in 
samenwerking met de verhuis- en taxisector 
minstens 1 coach op de werkvloer opleiding 
organiseren.  
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Actie 14: Financiële tegemoetkoming voor 
bedrijven via een opleidingsbudget 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: Deze actie is geschrapt in 2022.  

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.   
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
 
Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  
 

Actie: Intersectorale campagne werkbaar 
werk 

Omschrijving:  
Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases: 
1. Sensibilisering: Gedurende een afgesproken 

periode (drie weken à een maand) zetten we 
de gezamenlijke focus op het thema 
werkbaar werk in gesprekken met en 
communicatie richting bedrijven. Hiervoor 
gebruiken we cijfers rond ziekteverzuim om 
het gesprek aan te gaan rond preventie van 
(langdurige) ziekte via werkbaar werk. 

2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 8 
weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod rond 
werkbaar werk: achtergrondinformatie, 
opleidingen, Webinars, getuigenissen, 
instrumenten zoals scans, … 

3. Opvolging: Na deze periode contacteren we 
de bedrijven opnieuw en beluisteren of er 
nog verdere ondersteuning, hulp, etc nodig 
is. 

Betrokken partners: StiA, DWSE en 
Sectorfondsen 
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 Inspanningsverbintenis:  
Verspreiden van de informatie en het 
programma via de beschikbare communicatie-
kanalen binnen de sector.  

 

Actie: Organisatie van een intersectoraal 
netwerkmoment voor begeleiders van 
niet-beroepsactieven.  

Omschrijving: De sector werkt mee aan de 
organisatie van een intersectoraal netwerk-
moment tussen sectorconsulenten en 
begeleiders van niet-beroepsactieven.  
 
Tijdens dit netwerkmoment biedt de sector 
informatie aan over de (laagdrempelige) 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de sector, 
de vereiste competenties en de flexibiliteit van 
tewerkstelling.   
 
De sector tracht daarnaast inzicht te krijgen in 
de noden van niet-beroepsactieven en 
onderzoekt hoe de sector hieraan kan 
tegemoetkomen. 
Betrokken partners : Andere sectorfondsen, 
intersectorale werking SERV 
 
Mogelijke andere partners zijn: VDAB en 
partnerorganisaties, werkplekarchitecten, 
dienst inburgering en integratie, dienst 
activering OCMW, ESF-projecten outreach en 
activering, … 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de tewerkstellings-
mogelijkheden binnen de sector. 
 
Het sectorfonds onderzoekt hoe het kan 
bijdragen aan het verlagen van de drempels tot 
tewerkstelling binnen de sector op basis van de 
noden van niet-beroepsactieven. 

 

Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  

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

 
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.  
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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 Handel in Brandstoffen (PC 127), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Etienne RIGO, 

Voorzitter Brafco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Johan MATTART, 

Algemeen Directeur Brafco 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Koen RYCKENBOER, 

Algemeen sectorverantwoordelijke ACV-TRANSCOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Tom PEETERS, 

Adjunct van de Federaal secretaris Wegvervoer en Logistiek BTB-ABVV 
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