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 VOORWOORD

R E F E R E N T I E F E D E R AT I E 
TRAXIO zit bijzonder sterk verankerd in de Belgische mobiliteitswereld. Daarvan zijn onze 
oorsprong – we bestaan al meer dan een eeuw! - en onze representativiteit een duidelijk 
bewijs. Om de slogan van een supermarktketen te parafraseren: 4.500 actieve leden, de 
vertegenwoordiging van zo’n 10.000 bedrijven met samen bijna 100.000 werknemers 
en een omzet van een kleine 150 miljard euro, dat moet je elke dag opnieuw verdienen. 

Door onze niet aflatende inspanningen gedurende de afgelopen 101 jaar heeft TRAXIO een enorme 
expertise opgebouwd, kan de organisatie op veel vertrouwen rekenen en heeft zij een ruim draagvlak 
gecreëerd. Niet alleen binnen de sectoren die zij vertegenwoordigt maar ook bij het grote publiek en bij 
de beslissingmakers op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau.

TRAXIO wil ondernemers in de mobiliteitssectoren helpen ondernemen en is daarom tegelijk informa-
tieverstrekker, belangenverdediger en raadgever maar ook sparringpartner voor overheden. Wij willen 
daarbij streven naar een op realisme gebaseerde maatschappelijke, ecologische en economische uitmun-
tendheid in onze snel evoluerende en complexe wereld. 

Tijdens en na de coronacrisis hebben we de informatie- en communicatielijnen met onze leden nog 
strakker aangehaald en samen plannen we volop onze toekomst in een wereld waarin individuele mobi-
liteit belangrijker wordt dan ooit, maar waarin die mobiliteit ook meer mogelijkheden en gezichten zal 
kennen dan ooit. 

De wereld evolueert inderdaad snel. Erg snel. Getuige daarvan onder andere de digitalisering, elektrifi-
catie en multimodaliteit. Dat zijn enorme uitdagingen maar ook opportuniteiten om er samen een nog 
betere wereld van te maken, zowel voor de ondernemers als voor consumenten. Laten we samen op weg 
gaan naar een uitmuntende wereld. Vertrekkend vanuit de nodige zin voor realisme en samenwerking op 
alle niveaus. 

TRAXIO wil daarom met plezier de rol blijven opnemen van ‘trusted advisor’ en referentiefederatie die 
mensen rond mobiliteit verenigt, zowel de leden van TRAXIO en van mobiliteitskoepel Mobia als alle 
andere maatschappelijke stakeholders en beslissingsnemers. 

Luc Missante, algemeen directeur  Didier Perwez, voorzitter
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DROOM EN BELOFTE

D R O O M

B E LO F T E
TRAXIO is een essentiële en vooruitstrevende levenslange partner 
voor alle ondernemers die mobiliteit mogelijk maken, door:

TRAXIO helpt ondernemers in de 

mobiliteits sectoren te ondernemen; 

we zijn hét aanspreekpunt en 

begeleiden hen bij al hun uitdagingen 

en opportuniteiten.

INFORMATIE & EXPERTISE

Wij zijn het kenniscentrum van onze 
sectoren en informeren onze leden 

over actuele en toekomstige mobiliteit 
gerelateerde onderwerpen.

BELANGENVERDEDIGING

Wij verdedigen de belangen van onze 
leden zodat zij beter gewapend zijn om 
de evoluties in hun sectoren het hoofd 

te bieden.

BRUIKBARE HULP

Wij bieden persoonlijke en bruikbare 
hulp bij zakelijke uitdagingen of 

vragen waarmee onze leden te maken 
kunnen krijgen.

WAARDEVOL NETWERK

Wij bieden onze leden een gemakkelijke 
toegang tot een groot mobiliteitsnetwerk 

en overheidsinstanties/autoriteiten.

VOLSTREKTE INZETBAARHEID

Wij zijn de erkende sociale partner voor 
3 paritaire comités & geven voor onze 
leden en hun personeel toegang tot 

training en ontwikkeling.

PARTNERSHIPS

Wij bieden extra voordelen aan onze 
leden door interessante voorwaarden te 

onderhandelen met tal van partners.
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HISTORIEK

H I STO R I E K

Er wordt gekozen voor een nieuwe indeling van de sectoren:

1. Mobiliteit voor personen
2. Mobiliteit voor goederen
3. Ondersteuning voor mobiliteit

2 0 2 1

FEDERAUTO besluit om meer dan ooit zich te profileren als een 
vereniging die duidelijk de belangen van vijf grote sectoren wil 
verdedigen: de organisatie verandert haar naam in TRAXIO zodat 
de vlag beter de lading dekt.

2 0 1 5

verhuis van Huis van de Automobiel (en FEBIAC) naar de huidige locatie2 0 0 7

stichting van FEDERAUTO, de Belgische Confederatie van de 
Autohandel en -reparatie en van de aanverwante Sectoren

> Fusie van Comaubel, (FEBELCAR) en Fegarbel, de federatie van autogarages, 
verkopers van brandstof en herstellers. 

> Door de jaren heen vertegenwoordigde FEDERAUTO nog meer aanverwante 
individuele federaties, wat leidde tot 5 grote sectoren: 
1. automotive
2. fietsen
3. land- en tuinbouwvoertuigen
4. burgerlijke bouw & lift trucks
5. onderdelen en uitrusting voor deze voertuigen

1 9 9 5

stichting van de ‘Chambre syndicale des négociants en automobile et 
accessoires’

1 9 2 0

‘Syndicale kamer van de autohandel in België’; Comaubel 

Deze structuur was georganiseerd per specialisatie en stond o.a. in voor het 
algemeen secretariaat van de vzw’s, het sociaal overleg en de studiedienst.

1 9 5 4

VA N DA AG... vertegenwoordigt TRAXIO bijna 20 activiteiten, tellen 
we zowat 4.500 leden en vertegen woordigen we 10.000 bedrijven en meer dan 
100.000 werknemers verspreid over de drie regio’s.
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WIE ZIJN WE?

100.000
werknemers

10.000
bedrijven

4.500
leden

T R A X I O I N 1 O O G O P S L AG

3
regio's

150 M I L J A R D
omzet

€
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KERNACTIVITEITEN 
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 ...
 voor goederen

MOBILITEITS o n dersteuning

MOBILITEIT ... voor personen

Fietshandelaar 

Handelaar in 
motor�etsen 

Fiets-
groothandelaars 

en -toeleveranciers

Handelaar in
tweedehands-

wagens

Merkverdeler
personen-

wagens

Carrosserie-
hersteller

Niet-merk-
gebonden 
verdeler 
zware bedrijfs-
wagens

Niet-merk-
gebonden 
verdeler lichte 
bedrijfs-
wagens

Invoerder of 
verdeler van 

machines 
voor de 

agrosector 

Invoerder of verdeler van 
machines voor 

burgerlijke 
bouw en 

goederen-
behandeling 

 Niet-merk-
gebonden

verdeler van
personen-

wagens

Takelaar

Carwash-
uitbater

Merkverdeler 
lichte 

bedrijfswagens 

Merkverdeler
zware 

bedrijfswagens

Koetswerk-
bouwer 

Banden-
specialist 

Service-
station-
houder

Motorrevisor

Garage-
hersteller

Fabrikant, 
invoerder, 

verdeler van 
equipment, 
parts, tools 

of paint 

M O B I L I T Y  P R O F E S S I O N A L S

K E R N AC T I V I T E I T E N
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PARTNERSHIPS 

C A L M - C O  geeft met zijn all-in-one automotive software 
een antwoord aan bedrijfsleiders die een systeem zoeken voor 
gegevensbeheer op verschillende plaatsen in een bedrijf of 
bedrijfsgroep.

D A O U ST  biedt flexibele en efficiënte diensten op maat aan 
om bedrijfsmedewerkers die moeten afvloeien te begeleiden.

D É H O R A  zorgt voor de personeelsplanning en het workforce 
management.

E D E N R E D  levert ecocheques, maaltijdcheques, 
cadeaucheques en nog veel meer als extralegale voordelen.

FA ST B A C K  maakt software voor het beheer van overnames, 
de verkoop van occasiewagens en het voorraadbeheer van nieuwe 
wagens voor dealers en handelaars

I N M O T I V  is onze datapartner met Autoconnect VIPS 
(Voertuig Import en Preregistratie Systeem).

I - T W O  M E D I A  is onze partner voor advertenties in 
TRAXIO Magazine, het magazine van de autoprofessionals en de 
aanverwante sectoren.

I T Z U  C A R E E R  adviseert en begeleidt werkgevers en 
werknemers op een professionele en resultaatgerichte wijze tijdens 
outplacement.

L O N G  L I F E  R E PA I R  is het Belgische kwaliteitslabel dat 
groen, efficiënt en menselijk is.

PA R T E N A  P R O F E S S I O N A L  neemt het 
personeelsbeheer op zich tegen een uitzonderlijk voordeeltarief.

R E S O L  (RESearch and SOLutions) is een extern milieu-, 
veiligheids- en energieadviesbureau dat helpt met omgevings-
vergunningen, de uitbreiding van activiteiten of met de opstart van 
een nieuw bedrijf.

S K I L L  B U I L D E R S  is actief in talentmobiliteit, zorgt 
voor een passend outplacement voor medewerkers en biedt 
professioneel advies.

T R A X I O  G A R A N T I E  B Y  S P B  is dé garantie voor alle 
mobiliteit, de ideale dekking voor een zaak en haar klanten.

W I L L I S  T O W E R S  WAT S O N  stemt verzekerings-
oplossingen af op de bedrijfsbehoeften in het kader van 
beroepsactiviteiten.

PA RT N E R S
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GETUIGENISSEN 

G ET U I G E N I S S E N
VA N L E D E N

Het TRAXIO-lidmaatschap geeft 
gewicht aan al onze vaardigheden. 
Het is een garantie voor knowhow. 
Als we onze krachten bundelen, 
zal iedereen er baat bij hebben.”

TRAXIO wist de vele corona-
maatregelen en wijzigingen 
telkens duidelijk en helder te 
vertalen voor onze sector.”

Steeds vlug en correcte 
antwoorden en oplossingen 
op alle gestelde vragen.”

Duidelijke 
communicatie en 
ondersteuning.”

Duidelijke info en nieuws-
berichten, duidelijke 
antwoorden bij vragen.” Goede ondersteuning indien 

nodig. Proactief versturen van 
info m.b.t. actualiteiten.”

Doe zo verder!”

TRAXIO is het beste wat 
ons kon overkomen in de 
coronacrisis.  Hun hulp was 
primordiaal om ons bedrijf 
draaiende te houden.”

Wat ik vooral handig vond, was het 
snelle inspelen op de coronameldingen die 
aangepast werden naar de behoeften van 
de fietsbranche naar aanleiding van het 
2-wekelijkse overleg vanuit de overheid. 
Daar hebben we dikwijls informatie 
uitgehaald om intern te gebruiken.”

Vanaf dag 1 van de coronacrisis heeft 
TRAXIO steeds alle regels die we als sector 
moesten volgen duidelijk gecommuniceerd. 
De bereikbaarheid van onze algemeen 
secretaris voor, tijdens en na de werkuren 
was een groot pluspunt voor ons.”
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R A A D VA N B EST U U R

Raad van bestuur
• Baetens Hilaire 

voorzitter TRAXIO Carrosserie
• Crokaert Ronny

vicevoorzitter Federvelo
• Daeninck Peter

vicevoorzitter TRAXIO en voorzitter GDA
• De Belder Kristiaan

voorzitter Federvelo
• De Bruecker Antoon

vicevoorzitter TRAXIO Carrosserie
• de Hemptinne Henri

bestuurder GDA
• De Wilde Marc

vicevoorzitter TRAXIO Road Support
• De Wulf Dirk 

vicevoorzitter Federmoto
• Dombrecht Yves

voorzitter TRAXIO Road Support
• Dubois Etienne

vicevoorzitter TRAXIO en voorzitter FAM
• Dubois Jean-Paul

vicevoorzitter SIGMA
• Geentjens Eric

vicevoorzitter IAS
• Gentile Louis

vicevoorzitter FEBELCAR
• Godart Patrick

vicevoorzitter TRAXIO en voorzitter IAS
• Hocké Didier

vicevoorzitter FAM
• Lambrecht Frank

voorzitter FEDERTYRE
• Leyn Eric

vicevoorzitter TRAXIO en voorzitter FEBELCAR
• Loix Johan

vicevoorzitter FederProCycle

• Merckx Joost
bestuurder FEDAGRIM (regionale verdelers)

• Mintjens Benny
voorzitter FederProCycle

• Perwez Didier
voorzitter TRAXIO en bestuurder FAM 

• Piette Thierry
vicevoorzitter IMCOBEL

• Smeets Jean-Christophe
bestuurder FEDAGRIM (nationale verdelers)

• Vallée Eric
voorzitter IMCOBEL

• Van Haut Dries
voorzitter SIGMA

Erevoorzitters
• Jacobs Marcel †
• de Schaetzen Alain †
• Van hoe Freddy 

Erebestuurders
• De Cooman Jos
• Jamoulle Joseph
• Janssens Ludo
• Vanderhaeghe Jean

Waarnemers Raad van bestuur
• Bultot Danny

voorzitter gewestraad TRAXIO Wallonië
• Cortois Eric

voorzitter gewestraad TRAXIO Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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RAAD VAN BESTUUR

Uitvoerend comité
• Perwez Didier

voorzitter TRAXIO en bestuurder FAM 
• Daeninck Peter

vicevoorzitter TRAXIO en voorzitter GDA
• Dubois Etienne

vicevoorzitter TRAXIO en voorzitter FAM 
• Godart Patrick

vicevoorzitter TRAXIO en voorzitter IAS 
• Leyn Eric

vicevoorzitter TRAXIO en voorzitter FEBELCAR 
• Van Haut Dries

voorzitter SIGMA
• Missante Luc 

algemeen directeur TRAXIO

Waarnemers Uitvoerend comité
• de Hemptinne Henri

bestuurder GDA
• Gentile Louis

vicevoorzitter FEBELCAR
• Hocké Didier

vicevoorzitter FAM
• Vos Wim

bestuurder IAS

Strategic team
• Schets Luc

algemeen secretaris TRAXIO Carrosserie en Federmoto a.i.
• Crab Guy

algemeen secretaris FederProCycle en Federvelo
• Eraly Kristof

algemeen secretaris FEBELCAR
• Germain Joëlle

algemeen secretaris SIGMA
• Gillard Michel

algemeen secretaris IAS en TRAXIO Road Support
• Rampelbergh Christian

algemeen secretaris GDA
• Voet Maarten

algemeen secretaris FAM, FEDERTYRE, GSS en IMCOBEL

Managersteam
• Missante Luc 

algemeen directeur
• Cornet Frédéric

manager Kennis & Expertise
• Rylant Filip

manager Marketing & Communications
• Schets Luc

manager Member Services
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