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Addendum 2023 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 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 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Taxiondernemingen en de diensten voor het 
verhuur van voertuigen met bestuurder (PC 140.02) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 36.750,00 euro 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 1,5 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 

Onderzoeken  van een mogelijke samenwerking 
met CVO’s en CBE’s voor het aanbieden van een 
opleidingsaanbod Nederlands indien de 
mogelijkheid ontstaat om een realistisch 
opleidingsaanbod Nederlands aan te bieden 
aan getroffen chauffeurs. 
 
Indien er ruimte ontstaat om een 
ondersteunend opleidingsaanbod Nederlands 
voor onze chauffeurs uit te werken, zal er 
onder meer met het volwassenonderwijs en 
basiseducatie samengewerkt worden. Het zal 
allereerst noodzakelijk zijn om de noden in 
kaart te brengen (hoeveel mensen, welke 
afstand hebben ze tot het eindniveau en in 
welke regio wonen/werken die). Op basis van 
die gegevens kunnen we geïnteresseerde en 
relevante CVO’s en CBE’s aanspreken, met als 
doel geschikte opleidingspartners detecteren 
waarmee we een samenwerking kunnen 
aangaan. 
 
Indien het mogelijk wordt om een relevant 
opleidingsaanbod aan te bieden, zal de sector 

De 2 eerste jaren 01/01/2020 – 01/07/2022, 
datum voor het verplicht attestering van het B1-
niveau taalkennis Nederlands door de meeste 
chauffeurs hebben aangetoond dat de 
meerderheid het vereist attest niet behaald 
heeft. Het Sociaal Fonds heeft hier een 
belangrijke rol gespeeld in het samenbrengen 
van verschillende stakeholders en autoriteiten 
(Kabinet, Administratie, CVO’s, VDAB, 
Agentschap Integratie en Inburgering). 
Desondanks heeft de VR moeten vaststellen dat 
de eisen veel te hoog gegrepen worden en 
daarom werden de eisen herbekeken via BVR 
van 03 juni 2022. De sector staat nu voor een 
situatie waarbij duizenden chauffeurs tegen 
30/06/2024 aan de licht vereist B1- taaleis te 
voldoen.  
Daarbovenop is de sector geconfronteerd aan 
een groot tekort aan chauffeurs wegens 
massale uitvloei tijdens de covidcrisis. In een 
situatie van personeelstekort is het zeer 
moeilijk om het bestaande personeel 
opleidingen te laten volgen. De uitdagingen zijn 
enorm voor een sector die traditiegetrouw zeer 
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een samenwerking onderzoeken met tenminste 
6 CVO’s en CBE’s. 

divers is en het daardoor moeilijk is om de 
taaleisen te halen. 
We gaan als Sociaal Fonds met de Vlaamse 
overheid de door de Vlaamse overheid 
aangereikte oplossingen communiceren naar de 
bedrijven toe. En dit via zo breed mogelijke 
kanalen. 
Stap 3: vanaf september 2022  
Instroom taxichauffeurs in het reguliere aanbod 
(Centra voor Basiseducatie, Centra voor 
Volwassenenonderwijs …) om tegen 30 juni 2024 
te voldoen aan de aangepaste taalvereiste.  
Gezien er een zeer grote vraag is naar nieuwe 
chauffeurs, is een groot aanbod aan opleidingen 
in alle regio’s van Vlaanderen vereist. 
Stap 4: waken over permanente monitoring 
vanuit het DMOW over de voortgang van de 
taalvereisten van de taxichauffeurs en een 
tussentijdse evaluatie tegen 30 juni. 
2023 : voortgang beoordelen en bijkomend 
overleg met de Vlaamse overheid en de 
aanbieders. 

 

PRIORITEIT 1: Werken aan job behoud van chauffeurs die getroffen worden door de taalvereisten 
Nederlands door een samenwerking met onderwijs te onderzoeken 

Actie 1: Onderzoeken van een mogelijke 
samenwerking met CVO’s en CBE’s indien de 
mogelijkheid ontstaat om een realistisch 
opleidingsaanbod Nederlands aan te bieden 
aan getroffen chauffeurs 

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

Omschrijving:  
Informaties verstrekken over de beschikbare 
opleidingen in regio’s waar een grote vraag 
bestaat van bijscholing (B1-) van chauffeurs. 
Betrokken partners: 
CVO’s, CBE’s, Atlas-Antwerpen, In-Gent en Huis 
Nederlands. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Onderzoeken naar het aantal taxichauffeurs die 
effectief een taalopleiding nodig hebben. Een 
oplijsting maken met de kandidaten en deze 
verdelen in provincies waar de opleidingen 
gegeven kunnen worden. 

 

Actie 2: Samenwerking met betrokken CVO’s 
en CBE’s in het opstellen van een lespakket op 
maat indien de mogelijkheid ontstaat om een 
realistisch opleidingsaanbod Nederlands aan 
te bieden aan getroffen chauffeurs 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
In het BVR 03 juni ’22 betreffend de taaleisen 
van de taxichauffeurs wordt gekozen voor een 
reguliere aanbod via CVO’s en CBE’s en dus niet 
van een opleiding op maat. 
De focus zal bijgevolg liggen op de monitoring 
van de nood bij de opleidingen, de voortgang 
van de taalvereisten en het aanbod van 
voldoende opleidingen in functie van de nood 
om tegen 30 juni ’24 voor alle chauffeurs te 
voldoen aan de taalvereiste. 
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Betrokken partners:  
CVO’s, CBE’s, Atlas-Antwerpen, In-Gent en Huis 
Nederlands. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Contact opname met de verschillende 

opleidingscentra.  
- Een goede relatie uitbouwen met de 

opleidingscentra. 
- Afspraken maken met opleidingscentra en 

deze communiceren aan de taxi-
werkgevers/werknemers. 

- Ondersteuning bieden aan de taxichauffeurs 
en opleidingscentra.  

- De taxichauffeurs aanmoedigen de 
opleidingen te volgen. 

 

Actie 3: Informatie over de beroepen in de 
sector aanbieden via de website 
‘onderwijskiezer’ en de brochure ‘Wat na het 
secundair onderwijs’ 

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 4: De consulenten van het sociaal fonds 
zullen de initiatieven van de intersectorale 
adviseurs opvolgen en houden hun kennis up-
to-date over dit thema 

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):  
We nemen deel aan verschillende projecten met 
name dag van inclusie. 

 
 
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 

Aanpassen van de informatiebrochure voor 
nieuwe werknemers en werkgevers in de 
sector volgens de regels van Klare Taal. 
 
De herwerkte informatiebrochure (herwerkt 
qua look & feel) voor werknemers en 

Onze actuele informatiebrochure wordt in 
samenwerking met Tekstadvies ‘Wablieft’ 
herwerkt volgens de regels van Klare Taal.  
Door ons zelf wordt de brochure up-to-date 
gehouden en regelmatig verspreid naar 
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werkgevers is een handige brochure om de 
sector goed te leren kennen. De taxisector is 
voornamelijk een KMO-sector waardoor de 
geldende loon- en arbeidsvoorwaarden, de 
wetgeving in de sector, de rechten en plichten 
van de taxichauffeur en werkgever,... niet altijd 
goed gekend zijn. Soms kan dit leiden tot een 
snelle uitstroom uit de sector.   
 
In het kader van een beleid rond  NT2 wordt 
de brochure aangepast volgend de regels van 
Klare Taal. De brochure wordt zo meer 
lezersgericht aangepast. 

werkgevers, werknemers en vakbonden via 
fysieke en digitale kanalen. 

 

PRIORITEIT 1: De kwalitatieve instroom van chauffeurs in de sector bevorderen door kwaliteitsvolle 
opleidingen en een goede aansluiting tussen de opleidingen en de arbeidsmarkt aan te bieden 

Actie 1: Ondersteuning van de opleiding 
taxichauffeur in Antwerpen 

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):  
Infosessies Taxi-opleiding Kiem Antwerpen 
wordt verder gegeven. 

 

Actie 2: Ondersteuning van de opleiding 
taxichauffeur in Gent 
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):  
Infosessies Taxi-opleiding Kiem Gent wordt 
verder gegeven. 

 

Actie 3: Ondersteuning van het assessment-
project van RiseSmart (met de 
Transportcluster) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Omwille van het lage resultaat werd beslist om 
de informatiesessie niet meer naar de cursisten 
toe maar aan de toeleiders / trainers te geven.  
Betrokken partners:  
De Transportcluster, VDAB, RiseSmart. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Systematische ondersteuning van de 
assessment-sessies.  

 

Actie 4: Opvolging van het instroomtraject 
voor nieuwe taxichauffeurs in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
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):  
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We hebben een afspraak met de VDAB gemaakt 
om de instroom van taxichauffeurs te 
bevorderen/faciliteren. 

 

Actie 5: Verhogen van de kwaliteit van 
bedrijfsinterne opleidingen door het 
vastleggen van criteria voor terugbetaling 
door het sociaal fonds 
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):  
 
 

 
PRIORITEIT 2: De kwalitatieve instroom van chauffeurs in de sector bevorderen door een positief 
imago van de opleidingen en het beroep uit te dragen en toegankelijke informatie aan te bieden 

Actie 6: Organiseren van infosessies over het 
beroep en de opleidingen voor diverse 
doelgroepen wanneer de aanwervingen weer 
op gang komen 
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):  
Minstens 1 keer per jaar geven we in 
samenwerking met de Kiem vzw (Gent en 
Antwerpen) een infosessie omtrent de 
wetgeving en  sectorale voordelen binnen de 
taxisector.  

 
Actie 7: Organisatie van een gezamenlijke 
stand op info- en oriëntatiebeurzen wanneer 
de aanwervingen weer op gang komen 
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: Folder voor werving - aanpassen Klare 
Taal 
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 9: Meewerken aan de update van 
Competent 

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):  
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PRIORITEIT 3: Het actief competentiebeleid naar werknemers verderzetten en verfijnen om 
duurzame tewerkstelling en werkbaar werk in de sector te faciliteren 

Actie 10: Aanpassen van de 
informatiebrochure voor werknemers en 
werkgevers in de sector volgens de regels van 
Klare Taal 

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):  
In contact en onderhandeling met Wablieft 
Tekstadvies om de gemaakte informatie-
brochure om te zetten in duidelijke taal. Dit 
zowel in het Nederlands als de vertaling naar het 
Frans.   

 

Actie 11: Organisatie van een kwalitatief, 
flexibel en relevant opleidingsaanbod  
naargelang de evoluerende behoeften 
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):  
Opleiding Klare taal staat gepland voor Februari 
2023 in samenwerking met Transportcluster.  

 

Actie 12: Stimuleren van het gebruik van het 
opleidingsbudget voor permanente vorming 
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):  
Via Infoflash en website van het Sociaal Fonds 
worden informatie verstrekt en promotie 
gemaakt. 

 
PRIORITEIT 4: Het actief competentiebeleid naar werkgevers verderzetten en verfijnen om 
duurzame tewerkstelling en werkbaar werk in de sector te faciliteren 

Actie 13: Informatie (uitwisseling) voor de 
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):  
Via Infoflash, website van het Sociaal Fonds en 
via brochures worden informatie verstrekt en 
promotie gemaakt. 
Tevens worden informaties via lokale 
bedrijfsbezoeken uitgewisseld. 
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Actie 14: Organisatie van lerende netwerken 
voor werkgevers met de Transportcluster 

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):  
Opleiding in februari ’23 - ‘Klare taal’ 

 
PRIORITEIT 5: Een actief uitstroombeleid opzetten om een laagdrempelige en duurzame 
tewerkstelling mogelijk te maken voor ontslagen werknemers 

Actie 15: Bewaken van de kwaliteit van het 
sectoraal outplacementaanbod 

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):  
Een nauwe samenwerking met outplacement-
kantoor Ascento wordt warm gehouden om  
doorverwijzing van  ontslagen medewerkers tot 
professionele begeleiding te kunnen bieden. 

 

Actie 16: Intersectorale samenwerking 
opzetten en onderzoeken of jobmobiliteit 
tussen de transportsectoren mogelijk is in 
deze periode van crisis 
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 natuurlijke job-mobiliteit binnen de 
transport en logistieke sector is hersteld. 
 

 
 

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 1: Intersectorale campagne Preventie 
langdurige ziekte - Werkbaar Werk 
 

Omschrijving:  
Het doel van de taxisector is om alle niet-
beroepsactieven aan te trekken. Er is geen 
specifieke doelgroep nodig. Principieel kan elk 
individu ouder dan 21 jaar met een 
rijbewijs/rijervaring van minimum 3 jaar en die 
voldoen aan de medische voorschriften bij ons 
aan de slag. Onder voorwaarden dat deze 
individuen een blanco strafregister kunnen 
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voorleggen en over een A2 (B1- graad 2.2 na 2 
jaar na ontvangst van hun bestuurderspas) 
taalniveau beschikken. 
Tevens wil de sector langdurige ziekte 
reduceren, door preventief signalen op te 
vangen en hier effectiever en/of efficiënter op 
inspelen. Als sociale Fonds kunnen we een 
cruciale rol bij de werkgevers spelen door hen 
eventueel infosessies te geven over het actief 
betrekken van hun werknemers en signalen van 
werkmoeheid herkennen. Dit kan leiden tot een 
vermindering van ziekte. 
Betrokken partners: 
VDAB, OCMW en partnerorganisaties. 
Inspanningsverbintenis:  
Knelpuntbespreking taxisector met de VDAB 
28/11/22. -> Zien hoe we op een efficiënte manier 
het taxiberoep als knelpuntberoep kunnen laten 
erkennen. 
 
OCMW en ander partnerorganisaties 
contacteren voor een samenwerking. 
 
Deelnemen en mee werken met de cluster 
vergaderingen en intersectorale campagnes. 

 

Actie 2: Intersectorale campagne Preventie 
langdurige ziekte - Werkbaar Werk 

 

Omschrijving:  
Met minimum 28 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 
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nog verdere ondersteuning, hulp, etc nodig 
is. 

Betrokken partners : Intersectoraal (16 sectoren) 
Audiovisuele (mediarte) 
Autosector (Educam) 
Bedienden (cevora) 
Begrafenissector 
Betonindustrie (fonds beton) 
Bouw (Constructiv) 
Brandstoffenhandel (fonds 127) 
Bus en car 
Zelfstandige kleinhandel 
Diamantsector 
Dienstencheque (Vorm DC) 
Fonds voor rijn en binnenvaart (FRB) 
HorecaForma 
Grafische sector (Grafoc) 
Groene sectoren (Eduplus) 
Houtsector (Woodwize) 
Internationale handel (Logos) 
Kappers, schoonheidszorgen, fitness 
Kleding en confectie (IVOC) 
Papier en karton (paperpackskills) 
Social profit (vivo) 
Taxi 
Textielsector (Cobot) 
Textielverzorging (Ivoc) 
Transport en Logistiek -SFTL & SFAL 
Vastgoed 
Verhuis (sf verhuizingen) 
Vrije beroepen (Liberform) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verspreiden van de informatie en het 
programma via de beschikbare communicatie-
kanalen binnen de sector. 

 

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 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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