ACTIVITEITENVERSLAG
2018-2019

INHOUD

INHOUD
VOORWOORD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 03
KERNCIJFERS

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PRIORITEITEN 2019

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

04
06

VERWEZENLIJKINGEN 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
SALON AUTOTECHNICA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

COMMISSIERESULTATEN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
INTERNATIONALE ACTIVITEITEN
GROEPERINGEN

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

38

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

40

RAAD VAN BESTUUR. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
ONZE GESPREKSPARTNERS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
INTERNATIONALE CONTACTEN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

2

TRAXIO | ACTIVITEITENVERSLAG 2018-2019

VOORWOORD

VOORWOORD
D

e laatste jaren werd onze sector geconfronteerd met talrijke aanvallen en onzekerheden,
en deze tendens zal in de toekomst nog
sterker tot uiting komen. In een wereld die voortdurend evolueert, waar mobiliteit een economische
en politieke uitdaging is, komt de auto meer en
meer in het vizier. Maar de druk raakt al onze
leden, rechtstreeks of onrechtstreeks.
Laten we starten met:
De jacht op de bedrijfswagens en op diesel, in
een context waar de overheden niet meer weten
hoe ze moeten reageren op de klimaatmarsen
en andere bewegingen ten voordele van het
milieu. De politieke kakofonie op dit gebied creëert onzekerheid voor de consument die zelf
ook niet meer weet tot welke heilige – of welke
belasting – hij zich moet wenden. Net dit heeft
een rechtstreekse invloed op de aankopen die
uitgesteld worden, op de overnamewaarde van
een voertuig.
De golf aan herstructureringen en consolidaties
die bijna alle bedrijfstakken treffen: de concessiehouders, de bandencentrales, carrosserie- en
takelbedrijven, de verdelers van wisselstukken.
Onze bedrijven gaan een onzekere toekomst
tegemoet en dat heeft zijn weerslag op de investeringen op lange termijn.

 e elektrificatie, de digitalisering van voertuigen
D
en de ontwikkeling van de toekomstige zelfrijdende wagens, die een invloed zullen hebben op
de verkoop- en naverkoopactiviteiten.
Zonder de verkiezingen van mei te vergeten...
Slim is hij die kan voorspellen wat ons te wachten
staat eens alle nieuwe uitvoerende machten
aangesteld zijn op alle niveaus – regionaal, federaal en Europees.

In dit onzekere klimaat zal TRAXIO zich meer dan
ooit toeleggen op het begeleiden van zijn leden, hen
informeren, adviseren en bijstaan wanneer ze het
nodig hebben. We zorgen er ook voor dat we nieuwe
tools ontwikkelen en onze diensten aanpassen om
hun werk te vergemakkelijken.
In dit verslag zal u een overzicht vinden van onze
laatste verwezenlijkingen en prioriteiten. Wij wensen
u veel leesplezier en maken van de gelegenheid
gebruik om onze leden, onze bestuurders en onze
medewerkers te bedanken.

Didier Perwez, voorzitter
Luc Missante, algemeen directeur

TRAXIO | ACTIVITEITENVERSLAG 2018-2019

3

KERNCIJFERS

TRAXIO IN ÉÉN
OOGOPSLAG
5 SECTOREN

MOBILITEIT

ONDERDELEN
EN UITRUSTING

FIETSEN

LAND- EN TUINBOUWMACHINES

BURGERLIJKE
BOUWKUNDE
EN GOEDERENBEHANDELING

IN CIJFERS (2017)

147.344.458

1.806.367

9.812

omzet (x1000)

investeringen (x1000)

aantal werkgevers

4

97.678

53.344

arbeidsplaatsen

zelfstandigen
& helpers
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KERNCIJFERS

Bodembeheer
Gebruikte batterijen en accu’s

Takeling/Berging

Afgedankte elektrische en
elektronische (tuin)uitrusting

Parkeerbedrijven
ie
om
con
e
re
lai

Opleiding

Onderhoud en
herstelling van
twee- en vierwielers

Onderhoud en her
stelli
ng

Gebruikte oliën

Burgerlijke bouwkunde
en goederenbehandeling

Land- en
tuinbouwmateriaal

Autodeelconcepten/
New Mobility

Mo
bil
ite
it

n
ste
ien
sd

Versleten banden

Recy
clag
ee
nc
irc
u

Afgedankte voertuigen

D is
t ri b

u tie

Banden

Verkoop van nieuwe
en tweedehandse voertuigen

en han
del

Fabricage en verkoop van fietsen

Servicestations + Carwash

Verkoop van nieuwe en tweedehandse moto’s

Automaterialen
Gereedschap

3 KERNTAKEN

BELANGENBEHARTIGING

EXPERTISE & ADVIES

NETWERKING
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PRIORITEITEN 2019
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PRIORITEITEN 2019

ECONOMIE

STREVEN NAAR EEN STABIEL
ECONOMISCH KADER
De mobiliteitssector, en vooral de dealers, hebben het niet gemakkelijk
vandaag. Hun marges zijn fragiel en hun investeringen torenhoog, terwijl
ze ondergeschikt blijven aan de grillen van de constructeurs.

A

Onze landbouwgrond is bedreigd. De betaalbaarheid
ls de harde Brexit er komt, komen er in ons
en beschikbaarheid ervan brengt onze landbouw
land zo’n 42.000 jobs op de helling te staan.
én onze eigen voedselproductie in gevaar. Waarom
Het is daarom cruciaal dat er op het vlak van
dus geen ‘grondenbank’? Gronden zouden zo voormobiliteitsretail een handelsakkoord komt.
Het verbod op cashbetalingen van meer dan
behouden blijven voor de landbouw en onderling
3.000 euro in België druist niet alleen in tegen de
verhandelbaar zijn.
Er moet – versneld – gewerkt worden aan een
eengemaakte Europese markt, het is ook schadelijk
betere infrastructuur voor de
en concurrentieverstorend voor
distributie van alternatieve
de interne markt. Een identifiER MOET – VERSNELD –
brandstoffen. Pas dan zal de
catieplicht boven een bepaald
GEWERKT
WORDEN
AAN
consument bereid zijn de stap
bedrag, zoals in Nederland en
Duitsland, zou beter zijn.
EEN BETERE INFRASTRUC- te zetten naar ‘groener’ verOm de rendabiliteit van de
voer. Het zou mooi zijn als de
TUUR VOOR DE DISTRIBU- overheid hier zelf het goede
sector op te trekken naar het
voorbeeld gaf door de eigen
niveau van onze buurlanden is
TIE VAN ALTERNATIEVE
vloot te ‘vergroenen’. Voor beide
er nood aan een stabiel econoBRANDSTOFFEN.
aspecten is er nood aan een
misch kader en duidelijkheid.
investeringspact.
Pas dan kan de mobiliteitshandelaar weer investeren in materiaal, mensen en
innovatie, zodat hij klaar is voor de uitdagingen
van morgen: gedeeld, geconnecteerd, elektrisch en
zelfrijdend vervoer.
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PRIORITEITEN 2019

MOBILITEIT

ADMINISTRATIEVE
VEREENVOUDIGING
EN PERFORMANTIE
Bij de Kruispuntbank Voertuigen wordt nog altijd gebruikgemaakt
van het chassisnummer om technische informatie van een voertuig
op te vragen. Dat is omslachtig en maakt de foutenmarge groot.
Het zou veel handiger zijn om de nummerplaat te gebruiken.
Die kennen mensen tenminste.

D

e data van een voertuig zouden op een
op de plaats van een ongeval om de veiligheid van
gestandaardiseerde manier en vrij toealle betrokken partijen te verhogen.
Het aanvragen van transitplaten vraagt verdere
gankelijk gemaakt moeten worden om
vereenvoudiging en digitalisering.
innovatie en concurrentie te creëren tussen alle
dienstverlenende sectoren
De Europese restantvoorraadrerond de auto.
geling moet bijgestuurd: nu
DE DATA VAN EEN
DIV zou moeten zorgen
mogen enkel fabrikanten en
VOERTUIG ZOUDEN OP EEN mandatarissen voertuigen op
voor een performantere
dienstverlening en voor
een verkooplijst zetten, terwijl
GESTANDAARDISEERDE
een preregistratie van
distributeurs de dupe zijn van
MANIER EN VRIJ
‘alle’ voertuigen om exonverkoopbare voertuigen.
tra kosten te vermijden.
capaciteit zal niet
TOEGANKELIJK GEMAAKT Bijkomende
De privatisering van de
volstaan om lange wachtrijen
MOETEN WORDEN.
federale en regionale
aan keuringsstations te verheldiensten zou de gegepen. Er is duidelijk nood aan
(gedeeltelijke) liberalisering van de stations.
vensuitwisseling op het vlak van mobiliteit
wellicht efficiënter doen verlopen.
Er moet een meer coherente oldtimerreglementering
De takel- en bergingsdiensten vragen om blauwe
komen voor de drie regio’s om ‘shopping over de
grens’ te voorkomen.
lichten te mogen gebruiken op weg naar of

8
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PRIORITEITEN 2019

SOCIALE ASPECTEN

ONDERWIJS
EN ARBEIDSMARKT
Diverse initiatieven binnen de mobiliteitssector kunnen helpen om
vlotter gekwalificeerd talent te vinden.

Z

o zouden onderwijs en arbeidsmarkt veel
gratis basisopleidingen, speciale maatregelen
beter op elkaar afgestemd moeten worden.
en incentives.
Het systeem van de flexi-jobs is beperkt tot
De nieuwe mobiliteitsvormen vragen bijscholing van leerlingen én leerkrachten. TRAXIO
enkele bevoorrechte sectoren en dat is niet fair,
roept op om budget vrij
temeer omdat de mobite maken en intensief saliteitssector erg arbeidsDE NIEUWE
men te werken met de
intensief is en bovendien
eigen opleidingsinstelling
geconfronteerd wordt
MOBILITEITSVORMEN
met pieken en dalen, de
EDUCAM.
VRAGEN
BIJSCHOLING
groeiende deeleconomie
De sector zou de verschilen snel veranderende
lende knelpuntberoepen
VAN LEERLINGEN EN
bedrijfsmodellen.
best in kaart brengen
LEERKRACHTEN.
en de maatregel om het
Gespecialiseerde serviceaantal overuren dat recht
technici in de burgerlijke
geeft op belastingvermindering, dat inmiddels
bouw opleiden, kost tijd. In afwachting kunnen
opgetrokken werd van 130 naar 180 uur, pervrijwillige overuren een oplossing bieden, maar
manent maken.
liefst zonder de administratieve rompslomp en
TRAXIO wil het huidige en toekomstige arde syndicale blokkeringsmechanismes.
beidspotentieel activeren en competenties van
diegenen die instromen versterken, met o.m.
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PRIORITEITEN 2019

ECOLOGIE EN MILIEU

OP NAAR EEN
MILIEUVRIENDELIJKE
MOBILITEIT
Antwerpen en Brussel hebben al een
Lage Emissie Zone (LEZ) en andere
steden zullen ongetwijfeld volgen. Op
zich een positief initiatief, als ook de
communicatie errond helder is. Laat
ons handelaars en consumenten de
tijd geven om zich aan te passen aan
de nieuwe regeling en laat ons zorgen
voor uniformiteit in de boodschap.

10
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PRIORITEITEN 2019

W

e moeten evolueren naar een milieuvrieneen lager verbruik en minder emissies, wat een plus
delijke mobiliteit. De vraag is alleen hoe.
is voor het milieu.
Het – onterechte – ‘diesel-bashen’ en het
TRAXIO vraagt de uitvoering van de uitgebreide
viseren van de bedrijfswagen leiden geen van beiden
producentenverantwoordelijkheid voor producenten
tot een oplossing. Er is nood aan een langetermijnte harmoniseren voor de drie regio’s.
De overheid zou de controle op het naleven van
plan, in overleg met de sector, en met aandacht voor
de milieubepalingen beter versterken, want ‘freealternatieve brandstoffen, de actieradius van de
elektrische auto en de laad- en
riders’ maken het systeem
tankinfrastructuur voor elektriduurder voor wie het systeem
WE MOETEN
sche voertuigen.
wel respecteert.
Het zou logischer zijn om eerst
Laat ons geen belasting heffen
EVOLUEREN NAAR EEN
autoreparatiebedrijven uit te
op milieubeleidsorganismen,
MILIEUVRIENDELIJKE
zoals Bebat of Recupel, en de
rusten met de nieuwste PN- en
PM-emissiemeettoestellen (PN:
beschikbare middelen gebruiken
MOBILITEIT.
‘particle numbers’, PM: ‘particle
waar ze voor bedoeld zijn: om
mass’) voor de keuringscentra
afval te recycleren.
Om de traceerbaarheid van autowrakken te verze gebruiken. Best zou zijn een ecodiagnose en
-onderhoud verplicht te maken, omdat voertuigen
hogen zou het wenselijk zijn de autobelasting van
eerst daar passeren voor ze naar de keuring gaan.
particulieren te laten doorlopen tot de eigenaar een
Laat ons ecocheques aanvaardbaar maken voor het
bewijs van eigendomsoverdracht kan voorleggen.
Ideaal zou zijn in elke regio een bodemsaneringsbetalen van een eco-onderhoudsbeurt. De cheques
dienen voor de aankoop van milieuvriendelijke profonds op te richten.
ducten of diensten. En een eco-onderhoud leidt tot
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PRIORITEITEN 2019

JURIDISCHE ASPECTEN

IEDEREEN GELIJK
VOOR DE WET
Koop je een gps bij een elektrozaak,
dan kan dat zonder factuur. Bij een
autohandelaar is dat verplicht met factuur.
Laat ons deze ongelijkheid afschaffen, de
administratie vereenvoudigen en een gelijk
speelveld creëren voor iedereen.

V

ELO-PASS, het paspoort dat een unieke identiteit geeft
aan elke fiets, vergemakkelijkt het terugvinden ervan bij
diefstal. We vragen de overheden om bestaande systemen te koppelen aan VELO-PASS zodat gestolen fietsen in de
toekomst makkelijker teruggevonden kunnen worden.

12
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FISCALE ASPECTEN

NOOD AAN EEN
LANGETERMIJNVISIE VOOR
AUTOFISCALITEIT
De consument heeft recht op een standvastig en
consistent beleid op het vlak van autofiscaliteit.
Na de ecopremie, die de dieselverkoop aanzwengelde,
zien we vandaag het ‘diesel-bashen’,
het extreem andere uiterste.

D

e gewijzigde regels rond de zogenaamTRAXIO pleit voor een ‘groenere’ vloot, maar die
de ‘fake’ plug-in hybrides en de afvergroening moet wel op een redelijke en realistrekbaarheid van
tische manier gebeuren,
elektrische voertuigen
met een slooppremie, bijTRAXIO PLEIT VOOR EEN
zullen niet bijdragen
voorbeeld, om de meest
‘GROENERE’ VLOOT, MAAR vervuilende auto’s uit het
tot de ‘vergroening’ van
het wagenpark. Hoog
verkeer te halen.
DIE VERGROENING MOET
tijd voor een fiscaal
TRAXIO vraagt een slimWEL OP EEN REDELIJKE
langetermijnbeleid.
me kilometerheffing. Een
Premies, incentives, subgeen
EN REALISTISCHE MANIER taksverschuiving,
taksverhoging.
sidies of verlaagde beGEBEUREN.
De btw-registratie voor
lastingen bij de aankoop
motorvoertuigen werd
van lage- of zero-emiseerder
geregeld,
maar
ook het btw-register
siewagens zouden de ‘vergroening’ van de
huidige vloot met brandstofmotoren kunnen
voor directiewagens zou vereenvoudigd kunversnellen, maar ook dat moeten we bekijken
nen worden.
op lange termijn.
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VERWEZENLIJKINGEN 2018

UITSTOOT

NIEUWE
REGERINGEN
BESLISSEN
OVER IMPACT
WLTP-NORMEN
De WLTP-normen zijn op 1 september
2018 in werking getreden. Ze
leiden tot aanzienlijk hogere
uitstootresultaten. Momenteel zijn
de fiscale gevolgen daarvan nog vrij
beperkt omdat de beslissingen hierover
zijn uitgesteld tot na de verkiezingen.
Daarna kan het volledige wagenpark
erdoor getroffen worden.

D

e WLTP-test (Worldwide Harmonised Light Vehicle
Test Procedure) is sinds september 2018 verplicht
voor alle nieuwe auto’s die worden ingeschreven.
Deze test is strenger en dynamischer dan de vorige NEDCtest en leidt tot een toename van het brandstofverbruik
en de CO2-uitstoot met tot 30 g/km.
Tot nog toe hebben zowel de federale als de gewestelijke
overheden deze WLTP-gegevens niet gebruikt voor fiscale
doeleinden. Ze gebruiken een theoretische NEDC-waarde
of 2.0 voor nieuwe voertuigen. De CO2-uitstoot volgens de
NEDC 2.0-norm ligt 5 g tot 10 g/km hoger dan bij de NEDC
1.0-test. Vanuit fiscaal oogpunt betreft de belangrijkste
impact het voordeel alle aard (VAA) van bedrijfswagens.
Dat stijgt met 0,1 % van de aangepaste cataloguswaarde
van de auto per gram CO2. Voor de aftrekbaarheid van
autokosten hangt het ervan af of een nieuwe drempel
wordt overschreden of niet.
De FOD Financiën heeft aangegeven dat de berekening van
het VAA en de aftrek van de autokosten zal afhangen van
de NEDC-waarden 1.0 en 2.0 voor nieuwe voertuigen tot

14
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“WE ZULLEN DE
STABILITEIT VAN DE
BELASTINGWETGEVING
BLIJVEN VERDEDIGEN BIJ DE
VOLGENDE REGERINGEN.”
en met 31/12/2020. In
PATRICK PIRET, JURIDISCH
Vlaanderen worden deze
ADVISEUR TRAXIO
twee NEDC-waarden tot
eind 2019 gebruikt voor
de belasting op inverkeerstelling. In Wallonië werd er nog niets vastgesteld,
maar de CO2-uitstoot betreft enkel de berekening
van de ecomalus voor de meest vervuilende voertuigen. In Brussel heeft de CO2-uitstoot tot nu toe
geen invloed gehad.
Nieuwe regeringen, nieuwe methodes
Deze berekeningsmethoden zullen ongetwijfeld een
overgangskarakter hebben. De NEDC 2.0-waarden
zullen vanaf 2022 niet meer worden weergegeven.
Het is belangrijk dat de politieke beslissingen over
het gebruik van de WLTP-normen tot na de verkiezingen van mei 2019 zijn uitgesteld en zullen
worden genomen door de volgende federale en
gewestregeringen. Het lijkt er in elk geval op dat
er meer rekening gehouden zal worden met de CO2uitstoot. We vrezen voor een te drastische evolutie
die zou worden toegepast op het hele wagenpark.
Dat was eerder het geval bij de wijziging van de
VAA-regeling in 2012. Kopers van nieuwe voertuigen
tonen zich nu al erg bezorgd.

VERWEZENLIJKINGEN 2018

FISCALITEIT

FISCAAL EINDE VOOR
‘NEPHYBRIDEN’
De regering heeft besloten het gebruik van wat zij ‘nephybriden’
noemt te bestrijden. Het voordeel alle aard en de aftrekbaarheid
worden veel minder gunstig vanaf 2020. Het is niet uitgesloten dat
de voorwaarden in de toekomst verder worden aangescherpt.

‘N

ephybriden’ zijn voertuigen met
een interne verbrandingsmotor
en een elektrische motor op een
oplaadbare batterij, die niet aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Met beduidend lagere
CO2-uitstootwaarden volgens de homologatietests, profiteerden ze van een gunstigere fiscale
behandeling. De fiscale aftrekbaarheid was
hoger en het voordeel alle aard lager
voor bedrijfswagens.
Dit weerspiegelde volgens de
overheid niet het daadwerkelijke gebruik van het
voertuig. Die heeft daarom
twee specifieke limieten
voor plug-inhybrides
voorgesteld. De eerste
Zonder equivalent zou de fiscale
betreft
de batterijcaaftrekbaarheid van de kosten
van een nephybride met een
paciteit, die minimaal
CO2-uitstoot van 50 g/km dalen
0,5 kWh per 100 kg
van 100 % in 2019 naar 57,5 %
in 2020.
voertuiggewicht moet bedragen. De tweede betreft de
CO2-uitstoot, die niet meer dan
50 g per kilometer mag bedragen.
Vanaf 2020 zullen het VAA en de fiscale
aftrekbaarheid van deze ‘nephybriden’ worden

57,5 %

bepaald op basis van de emissies van een gelijkwaardig voertuig zonder batterij, dat dus uitsluitend
op diesel of benzine rijdt. Als een dergelijk systeem
niet bestaat, wordt de CO2-emissie vermenigvuldigd
met 2,5. De fiscale impact is dus aanzienlijk en de
aftrekbaarheid beduidend minder. De toename van het
VAA wordt nog versterkt door het feit dat het over het
algemeen een relatief hoge cataloguswaarde betreft.
Deze regelgeving treedt in 2020 in werking en is van
toepassing op alle plug-inhybrides die na 1 januari
2018 nieuw of tweedehands worden aangeschaft.
Voertuigen die voor deze datum werden besteld en
later worden geleverd, ontsnappen nog aan deze
maatregel.
Hardere voorwaarden in de toekomst?
De meeste plug-inhybrides die momenteel beschikbaar zijn, voldoen aan de batterijcapaciteit en de
CO2-uitstootwaarden. Maar het is natuurlijk maar
de vraag hoe de wetgeving zal evolueren. De wet
bepaalt dat de vereiste batterijcapaciteit kan worden
verhoogd tot 2,1 kWh/100 kg.
Onzekerheid troef dus en die is in staat om de ontwikkeling van hybride voertuigen te ondermijnen. Ze
hebben nochtans een belangrijke rol te spelen om
de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen.
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ADMINISTRATIE

VERSOEPELING VAN
HET GARAGEREGISTER
De professionals uit de autosector moeten een garageregister
bijhouden met daarin alle voertuigen die zich in hun vestigingen
bevinden. TRAXIO kon de administratie ervan overtuigen zich soepeler
op te stellen voor een vlottere afhandeling van deze formaliteit.

H

et ‘garageregister’ werd in 2004 ingevoerd
en is welbekend bij de vakmensen uit
de sector die TRAXIO vertegenwoordigt.
Het geldt zowel voor dealers als onafhankelijke
garages, bandencentrales enz. en omvat alle
types motorvoertuigen die ingeschreven moeten
worden, van bromfietsen over vrachtwagens
tot auto’s en zelfs tractoren.
In het register moet de professional alle voertuigen in zijn vestigingen identificeren en er
de aanwezigheid van rechtvaardigen. Het kan
daarbij om een wagen gaan die in de werkplaats
wordt hersteld, een tweedehandsmotor in de
showroom of een voertuig waar hij nog een
offerte voor moet opstellen. Enkel de voertuigen van het personeel, van prospecten en de
nieuwe voertuigen op voorraad moeten niet
worden vermeld. Voor alle andere bewegingen
geldt dat wel.
Die taak is erg tijdrovend, al helemaal omdat
de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
op vormelijk vlak bijzonder strikt is. Ze staat
weliswaar een papieren of digitaal register toe
maar dat moet wel aan dwingende formaliteiten voldoen.
Geïntegreerd digitaal register
De Administratie ging in op de vraag van TRAXIO
haar positie te herzien. In de omzendbrief
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2018/C/47 van 19 april 2018 wordt een einde gemaakt aan deze formaliteiten. Onze professionals
kunnen het register voortaan
vrij inpassen in hun informa“ONZE PROFESSIONALS
ticasysteem en hun interne
procedures, op voorwaarde
KUNNEN HET
dat ze de integriteit van de
GARAGEREGISTER
inhoud en de leesbaarheid
ervan garanderen.
VOORTAAN IN HUN DMSConcreet kunnen ze het reSYSTEEM OPNEMEN.
gister dus integreren in hun
DMS-informaticasysteem
VOOR HEN BETEKENT
(Dealer Management System,
DAT EEN VLOTTERE
beheersysteem voor autodealers) waar ze hun facturen en
AFHANDELING VAN DEZE
voorraden mee beheren. Als
FORMALITEIT, TERWIJL EEN
ze dat willen, kunnen de professionals uiteraard ook nog
DOELTREFFENDE CONTROLE
steeds een papieren register
VERZEKERD BLIJFT.”
bijhouden. Dat moet echter
niet langer voor gebruik in
het voor hen toepasselijke
PATRICK PIRET, JURIDISCH
btw-controlekantoor voorADVISEUR TRAXIO
gelegd worden.
Voor de sector betekent dit
een aanzienlijke vermindering van de administratieve
last, terwijl de toegang tot het register verzekerd
blijft voor de belasting- en douanecontroleurs die
er alle bewegingen in kunnen reconstrueren.

VERWEZENLIJKINGEN 2018

MILIEU

TERSANA, IN HET
BELANG VAN ALLEN
“Bodemverontreiniging kan overal opduiken en is vaak historisch
gegroeid” stelde Ilse Vervloet als milieuadviseur bij TRAXIO
vast. “De sector die TRAXIO vertegenwoordigt wordt getypeerd
door overwegend kmo-bedrijven, vaak van familiale aard.
Bodemsanering kan de toekomst van dergelijke kmo’s in gevaar
brengen”.

O

m deze bedreiging het hoofd te kunnen bieden werd een mandaat gevraagd
voor het opzetten van een fonds ter
ondersteuning van de garage-, carrosserieen landbouwmachinesector, kortom de bedrijven uit de verschillende TRAXIO-takken. In
Vlaanderen werden de mogelijkheden samen
met OVAM onderzocht. In februari 2018 werd
het TERSANA-bodemsaneringsfonds geconcretiseerd dankzij de samenwerking tussen
TRAXIO, Febelcar, Fedagrim en de Bond van
Garagisten Beroepsverenigingen.
Het TERSANA-bodemsaneringsfonds verwierf
op 21 december 2018 de erkenning door de
Vlaamse Regering. Milieuwetgeving is sinds
1992 geregionaliseerd. Bedoeling is om hetzelfde te bewerkstelligen voor het Brusselse
en Waalse Gewest. De onderhandelingen voor
Brussel zijn al opgestart.
Steun voor 1.000 locaties
Het TERSANA-bodemsaneringsfonds wordt voor
40 % gefinancierd door de Vlaamse Overheid
en voor 60 % door de bedrijven die aansluiten.
Sinds de bodemwetgeving van start ging in
1995 zijn bedrijven uit onze sector verplicht om
minstens om de 20 jaar een bodemonderzoek
te laten uitvoeren. Bij vaststelling van bodemverontreiniging kan het betrokken bedrijf zich
aansluiten bij het TERSANA-fonds en betaalt
daarvoor het eerste jaar 2.500 euro, nadien

1.500 euro als jaarlijkse bijdrage. De bijdragen
dienen om de latere saneringskosten te betalen.
TERSANA bepaalt samen met de overheid de
prioriteit van de saneringen waarin het fonds
tussenkomt. Het bodemsaneringsfonds voorziet
1.000 locaties over
een inschrijvingspe“DE KOSTEN VOOR
riode van 1/4/2019
tot 30/3/2022. Het
SANERING VAN
eerste dossier is al
BODEMVERONTREINIGING
ingediend.

KUNNEN DE TOEKOMST

“Vanuit TERSANA
VAN EEN KMOzetten we infosessies op” geeft Ilse
BEDRIJF AANZIENLIJK
Vervloet aan. “Een
HYPOTHEKEREN. DANKZIJ
eerste reeks vond
plaats in februaTERSANA WORDT DIT
ri, vervolgsessies
RISICO BEPERKT.”
staan in de agenda voor juni en het
ILSE VERVLOET,
najaar. De opkomst
van een gevarieerd
ALGEMEEN DIRECTEUR TERSANA
publiek uit de diverse sectoren
toont aan dat bedrijven zich bewust zijn van
een confrontatie met de problematiek van
bodemverontreiniging”.

Website: www.tersana.be
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HOMOLOGATIE

NIEUWE
HOMOLOGATIEWETGEVING
EN DIAGNOSESTEKKER
Eind 2018 werd een akkoord bereikt over een nieuwe Europese
homologatiewetgeving. Hier ging heel wat lobbywerk aan vooraf.
Aanleiding was de nasleep van de ‘dieselgate’ met een geloofwaardige
specificering van de uitstootwaarden als doel. Voor de onafhankelijke
garagist is de nieuwe wetgeving van levensbelang.

“H

omologatie is essentieel voor het creëren van eenheid door het exact beschrijven van de minimale voorwaarden waaraan de constructie van een voertuig
moet voldoen” kadert Maarten Voet,
algemeen secretaris TRAXIO.
De WLPT-uitlaatgasmeting
en RDE-test betekenen
samen met de terugroep van de
“EEN GARAGE GEBRUIKT
voertuigen na
vier jaar voor
DAGELIJKS DE OBD-CONNECTIE,
een herhaling
WAT TOELAAT AAN ALLE
van de uitlaatVOERTUIGEN TE WERKEN.”
gasmeting een
belangrijke stap
MAARTEN VOET,
voor een geloofALGEMEEN SECRETARIS TRAXIO
waardige specificering van de
uitstootwaarden.
Bij de totstandkoming
van de nieuwe homologatiewetgeving werd ook de
OBD-stekker in vraag gesteld en
uiteindelijk behouden. Strikt gesproken is deze
fysieke connectie niet nodig, maar het is wel
noodzakelijk om directe toegang te hebben tot
de data van een voertuig. Sommige merken
waren slechts bereid de uitstootdata vrij te
geven. Er was ook discussie over de communicatie van data bij rijdend of stilstaand voertuig.
Uiteindelijk bepaalt de homologatiewetgeving
dat de constructeurs volledige leesrechten
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moeten verstrekken en schrijfrechten enkel bij
stilstaand voertuig toegekend worden. Dit besluit
is van groot belang voor de onafhankelijke garagist.
Beschermingsmaatregelen voor niet-OE
De nieuwe homologatiewetgeving waarborgt ook
het verstrekken van onderhoudsinformatie, wat
essentieel is om als onafhankelijke garage aan de
officiële garantievoorwaarden te voldoen en aldus
aan alle voertuigen – ook nieuwe - te kunnen werken.
Er is ook een nieuwe wetgeving rond de ‘Block
Exemption Regulation’, die blokvorming van constructeurs verhindert. “De consument geniet absolute
keuzevrijheid van zijn garage met behoud van alle
garantiebepalingen” verduidelijkt Maarten Voet. “Er
zijn nadrukkelijke beschermingsmaatregelen voor
alles wat niet-OE is”.
De ‘Block Exemption Regulation’ bestaat nu uit de
‘General Block Exemption Regulation’ en de ‘Motor
Block Exemption Regulation’. Laatstgenoemde regelt
alles wat de aftermarket aangaat, terwijl het eerste
de distributie regelt. De ‘General Block Exemption
Regulation’ bood de aftermarket onvoldoende garanties voor de toekomst.
“Een consument behoudt het recht op alle garantiebepalingen van de constructeur bij de onafhankelijke
garage en bij gebruik van onderdelen met gelijkwaardige kwaliteit als deze van het voertuigmerk,
ook bij een uitgebreide garantieperiode – vb. 5 jaar
– voor zover deze bij aankoop van het voertuig werd
vastgelegd” benadrukt Maarten Voet.

VERWEZENLIJKINGEN 2018

BIG DATA

HET VOERTUIG
ALS DATABRON
Om aan alle voertuigen te kunnen blijven werken is het voor de
onafhankelijke garagist cruciaal om toegang te hebben tot de
informatie die de wagens zelf genereren en beschikbaar houden.
De OBD-stekker werd als fysieke poort in vraag gesteld nu
alle data in de cloud zitten, maar daar schuilt gevaar voor OEmonopolisering.

C

Voertuig neemt de lead
onstructeurs sluiten de datastromen af
waar mogelijk om hun eigen kanalen
Zowat alle grote spelers op de onderdelenmarkt
zijn OE-toeleverancier en hebben ook belangen
maximaal te beschermen. “Het is absoluut
in de aftermarket. Dat zorgt voor tweestrijd.
te vermijden dat het tot een nieuwe blokvorNemen we een defect aan de alternator als
ming komt, want het bestrijden daarvan kost
jaren” schetst Maarten
voorbeeld, dan gaat het
Voet, algemeen seer niet meer om welke
“DATA ZIJN HET
alternator er nodig is
cretaris TRAXIO, de
uitgangssituatie. “Het
voor de herstelling, maar
GEVOLG VAN CAPTATIE
afschermen van data
wel wie als eerste het
VAN GEGEVENS, EEN
in de cloud wordt geprobleem ontdekt via
data-analyse. Dat zal
argumenteerd met
VERZAMELING WAARDEN,
bepalend zijn voor de
het risico op hacking
EN HEEFT GEEN EIGENAAR.” machtsverhoudingen
van voertuigen, maar
tussen de kanalen. Wie
in werkelijkheid is dit
contact heeft met de beslechts een drogreden”.
MAARTEN VOET, ALGEMEEN
slissingnemer (eigenaar
De auto zelf moet de
SECRETARIS TRAXIO
directe bron zijn voor
van het voertuig) bepaalt
data-aanlevering, zowelk onderdeel er waar
gemonteerd zal worden. Vandaag bepaalt de
dat data onafhankelijk van de netwerken van
retail nog welk onderdeel zal gebruikt worden
de constructeurs toegankelijk moeten zijn.
voor de herstelling.
Onafhankelijke garagisten moeten direct kunnen
inloggen op het voertuig en dezelfde lees- en
Automerken moeten verplicht toelaten om het
schrijfrechten hebben als hun collega’s bij de
juiste onderdeel voor het uitvoeren van een
merkconcessies. Een directe connectie met het
herstelling terug te vinden, o.a. via een gestanvoertuig is ook de enige garantie op informadaardiseerde onderdelenlijst. “Het voertuig zal
tieoverdracht in real time, zodat de garagist
over 100 % actuele informatie beschikt.
zelf communiceren welk probleem zich stelt en
wordt dan gestuurd naar een oplossing voor
“Data hebben geen eigenaar” beklemtoont
dat probleem” beschrijft Maarten Voet. “Hierin
schuilt een gevaar voor het uitsluiten van de
Maarten Voet. “Een voertuigmerk kan juridisch
onafhankelijke garage”.
dan ook geen aanspraak maken op data. Het
is het gevolg van captatie van gegevens, een
verzameling geregistreerde waarden”.
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TWEEWIELERS

VELO-PASS EN
PROFESSIONALISERING

In 2018 heeft de sector Tweewielers van TRAXIO de VELO-PASS
versterkt. Die unieke identiteitskaart maakt elke fiets goed traceerbaar
en biedt een uitstekende bescherming tegen diefstal.

D

oor de opmars van de elektrische fietsen
is de prijs van tweewielers de laatste
jaren aanzienlijk gestegen. Voor wie zijn
fiets zomaar ziet ‘verdwijnen’, is dat meteen
een heel kostelijke zaak. De kans een fiets
terug te vinden zonder duidelijke identificatie
is vaak pover en de fietsverzekering is nog
altijd niet wijdverbreid genoeg. TRAXIO heeft
daarom gewerkt aan het versterken van deze
laatste twee punten.
In de eerste plaats werd de aandacht gevestigd op
de VELO-PASS, met meer steun van de verdelers.
Hierdoor kan alle informatie met betrekking tot
de geregistreerde fiets en zijn eigenaar gecentraliseerd worden in een database. Zodra de
aanmelding is voltooid, wordt elke fiets geïdentificeerd door een unieke QR-code die door een
van de vele partner-fietswinkels wordt geplaatst.
Zo heeft iedereen toegang tot de gegevens van
de fiets via de Mobo smartphone-app en kan
de eigenaar van een fiets snel geïdentificeerd
worden na een diefstal of verdwijning.
De fietsverzekering zit in de lift
Het andere belangrijke fietsnieuws van 2018 is
de opkomst van de fietsverzekering, vooral voor
elektrische fietsen. Het is een initiatief dat door
TRAXIO wordt ondersteund en dat ‘intussen een
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reële behoefte van de gebruikers vertegenwoordigt’,
legt Isabelle Parmentier, vicevoorzitster van de
fietssector bij TRAXIO, uit. “Elektrische
fietsen kosten nu tussen 2.000 en
meer dan 5.000 euro. Ongelukken
zijn dus duur, vooral omdat fietsers vaak te maken hebben
“FIETSERS HEBBEN
met kwade trouw van andere
VAAK
TE MAKEN MET
betrokken bestuurders en
KWADE TROUW VAN ANDERE
zelfs met vluchtmisdrijven.
Een fietsverzekering dekt
BETROKKEN BESTUURDERS EN
deze ongemakken en ook
ZELFS MET VLUCHTMISDRIJVEN.”
diefstal en pechverhelping,
zoals bij een auto.”
ISABELLE PARMENTIER, VICEVOORZITSTER

VAN DE SECTOR FIETSEN
Consolidatie en
fraudebestrijding
TRAXIO heeft ook gewerkt aan
de professionalisering van de fietssector, door de ontplooiing van groepen
en grote dealers te bevorderen. “We zoeken
toenadering tot wat er in de autosector gebeurt”,
zegt Isabelle Parmentier, “met bekwame werkplaatsen en speciaal en regelmatig daartoe opgeleide
technici. Het maakt het ook mogelijk de strijd aan
te binden met minder nauwgezette herstellers en
zwartwerk, in het bijzonder door de veralgemening
van de elektronische kassa’s.”

VERWEZENLIJKINGEN 2018

GARAGES

SCHRAPPING VAN DE
HANDELAARSPLATEN
Tot voor kort moesten handelaars – onze leden – die een
handelaarsplaat wilden schrappen op federaal niveau dat ook
op regionaal vlak aangeven. Dit om te voorkomen dat ze
nog Vlaamse belasting zouden moeten betalen.
Deze bijkomende administratieve tussenstap is
inmiddels niet meer nodig.

“IN DE TOEKOMST
ZAL DE VLAAMSE
BELASTINGDIENST PROACTIEF
OPSPOREN OF BEPAALDE
HANDELAARSPLATEN
GESCHRAPT ZIJN.”

B

egin 2018 heeft TRAXIO samengezeten met de Vlaamse Belastingdienst in
verband met de administratie rond het
schrappen van de handelaarsplaten.
Platen uit het verleden
Wat de geschrapte handelaarsplaten uit het
verleden betreft, zal de Vlaamse belastingdienst
de aanslagbiljetten inzake verkeersbelasting
en aanvullende verkeersbelasting crediteren
vanaf het moment dat de handelaarsplaat
geschrapt werd. Concreet zal dat gebeuren
zodra de belastingplichtige meldt dat de handelaarsplaat waarvoor het aanslagbiljet gestuurd
werd, geschrapt werd.

Toekomst
In de toekomst zal de Vlaamse Belastingdienst
zich flexibeler opstellen en proactief opsporen
of bepaalde handelaarsplaten geschrapt zijn.
Op die manier hoeven er geen overbodige aanslagbiljetten meer verstuurd te worden en moet
ook de handelaar, die zijn handelaarsplaten
schrapte, geen bijkomende administratieve
stappen meer zetten.
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FISCALITEIT

SCHRAPPING VAN DE
VRIJSTELLING VAN BELASTING
OP MEERWAARDE
De federale regering besliste een tijdje terug een nieuwe belasting
in te voeren bij de verkoop van bedrijfsvoertuigen. Daarmee fnuikt
de regering de vergroening van bedrijfsvoertuigen en remt ze de
technologische vooruitgang af. Nefast voor de sector én de staatskas.

E

r geldt al jaren een speciaal fiscaal regime voor bedrijven die bedrijfsvoertuigen als activa in hun boekhouding
opnemen. Concreet praten we over autocars,
bussen, vrachtwagens, taxi’s, takelwagens… Bij
de verkoop van dergelijke voertuigen werd de
meerwaarde niet belast als het overeenstemmende bedrag opnieuw geïnvesteerd werd in
milieuvriendelijke voertuigen. Deze bijzondere
maatregel zorgde voor een snellere vergroening
van de bedrijfsvloot.
Belangrijke uitdagingen
Door de meerwaarde nu – zonder overleg met
de betrokken partijen – volledig te belasten,
nekt ze elke vorm van innovatie en verliezen
bedrijfsleiders belangrijk investeringskapitaal.
En daar zijn de werkgeversorganisaties niet
over te spreken.
Historische vrijstelling
Temeer omdat de betrokken sectoren voor
Dat de regering uitgerekend nu deze historische vrijbelangrijke uitdagingen staan die zware instelling van belasting intrekt, vinden de werkgeversorganisaties onaanvaardbaar.
vesteringen vragen. Een
Ze hebben er bij de federale
lagere CO2-uitstoot, meer
“DE VRIJSTELLING VAN
regering dan ook op aangeveiligheid en betere midrongen haar beslissing te
lieuprestaties realiseren,
MEERWAARDEBELASTING
herzien en tal van voorstellen
zal alleen kunnen door
ZORGDE VOOR EEN SNELLERE gedaan om verdere innovatie
te investeren in dure
technologie.
en vergroening te steunen.
VERGROENING VAN DE
Met succes overigens. Want
BEDRIJFSVLOOT.”
zopas heeft de regering beslist
de maatregel – de afschaffing
van de vrijstelling van meerwaardebelasting – weer
in te trekken. En zo blijft alles bij het oude.
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TAKELSECTOR

FAST: MEER
TRANSPARANTIE
EN OPENHEID
FAST-takeling, waarbij takeldiensten zo snel mogelijk
ingrijpen bij een ongeval op de snelweg, heeft zijn
diensten al bewezen, maar er is altijd ruimte
“DE DALENDE
voor verbetering. TRAXIO vraagt de Vlaamse
MAXIMUMPRIJZEN
overheid daarom om iets te doen aan de
IN COMBINATIE MET DE
overreglementering en de geplafonneerde
VERHOOGDE BRANDSTOFPRIJZEN,
aanbestedingen.
DE KILOMETERHEFFING EN DE
INDEXERING VAN DE LONEN,
ZETTEN DE WINSTMARGES
VOOR DE SECTOR ONDER
DRUK.”

F

A ST – Files
Aanpakken
door een Snelle
Tussenkomst – bestaat al
een hele tijd en heeft ook zijn
diensten in het verleden al bewezen. Bedoeling is de snelweg bij eventuele ongevallen zo snel en zo veilig mogelijk weer
vrij te krijgen door een aangepaste signalisatie
en snelle takeling, en eventuele berging nadien.
TRAXIO blijft daarbij ijveren voor de erkenning
van takel- en bergingsvoertuigen als prioritaire
voertuigen en het gebruik van blauwe zwaailichten
op de takelplaats.
Overreglementering
De Vlaamse overheid stelt daarbij enorm veel en
strenge eisen, wat de regelgeving bijna niet te
overzien maakt. Meer helderheid en vereenvoudiging zou wenselijk zijn.
De overheid hanteert ook een plafond voor de
tarieven van de aanbestedingen. Maar de maximumprijzen voor de aanbestedingen dalen terwijl
de inkomsten met maar liefst 14 % gestegen zijn.
Deze plafonnering in combinatie met de verhoogde

brandstofprijzen, de kilometerheffing die in 2016
ingevoerd werd en de indexering van de lonen,
zetten de winstmarges voor de sector onder druk.
Onder tijdsdruk
Daarnaast is de job van takelaar bijzonder arbeidsintensief: 365 dagen per jaar operationeel
zijn en ook het nodige personeel ter beschikking
hebben, is ook financieel erg belastend. Er moet
steeds binnen bepaalde tijdslimieten gewerkt
worden. Zo heeft de takeldienst 20 minuten om
ter plaatse te geraken en 30 minuten voor het
takelen zelf. Pas vanaf 45 minuten mogen er
extra vergoedingen aangerekend worden.
Omdat het bijna onmogelijk is om met individuele
bedrijven te overleggen, treedt TRAXIO op als
gesprekspartner voor de sector. Sindsdien is ook
de manier van (samen)werken verbeterd.
Wallonië hanteert een gelijkaardig systeem als
FAST, nl. SIABIS+.
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MILIEU

ZERO-EMISSIEPREMIE
Begin vorig jaar heeft de Vlaamse Regering beslist om de zeroemissiepremie uit te breiden. Zo kunnen voortaan ook elektrische
motorfietsen en elektrische bromfietsen klasse B een aanspraak
maken op de premie.

O

Alleen 100 % elektrisch
De premie geldt uitsluitend voor 100 % elektrische voertuigen of voertuigen met brandstofcellen. Ze is dus niet beschikbaar voor
hybride voertuigen. Het moet ook gaan om
nieuw aangekochte auto’s, ingeschreven in het
“DE ZERO-EMISSIEPREMIE Vlaamse Gewest vanaf
1/1/2018 (of eerder voor
GELDT UITSLUITEND
particulieren). Een nieuwe
VOOR 100 % ELEKTRISCHE motorfiets of bromfiets
klasse B moet ingeschreVOERTUIGEN OF
ven zijn vanaf 15/4/2018.

p 9 maart 2018 heeft de Vlaamse
Regering beslist om de zero-emissiepremie uit te breiden. Zo kunnen vanaf
15 april 2018 ook elektrische motorfietsen en
elektrische bromfietsen klasse B een dergelijke
premie aanvragen.

Ook vzw’s en
autodeelbedrijven
Met de uitbreiding zijn
het ook niet langer uitsluitend particulieren
die recht hebben op de
VOERTUIGEN MET
premie, maar kunnen ook
vzw’s en aanbieders van
BRANDSTOFCELLEN, DUS De premie kan alleen
gedeelde elektrische auonline aangevraagd worNIET VOOR HYBRIDES.”
to’s gebruik maken van
den via het webformulier
de premie. Deze laatste
en de nodige bewijsstukgroep kan meerdere voertuigen inbrengen, met
ken moeten eveneens online aan het VEA (Vlaams
een maximumpremie van 200.000 euro per
Energieagentschap) doorgegeven worden.
bedrijf per jaar.
Er werd ook beslist om de premie te bevriezen
op die van 2017, zowel in 2018 als in 2019.
Voor auto’s gelden de aanpassingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.
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ONDERWIJS

DE ALARMERENDE
SITUATIE IN HET ONDERWIJS
TRAXIO wijst de bevoegde instanties al jaren op de tekortkomingen op
het vlak van technische beroepsopleidingen en de noodzaak ze grondig te
herzien. In samenwerking met EDUCAM wil TRAXIO het ‘Sectoraal certificaat’
veralgemenen om aan deze inmiddels alarmerende situatie te verhelpen.

A

ndré Sommereyns, Senior Training and
Education Consultant bij TRAXIO, toont
zich bijzonder bezorgd over de huidige
onderwijssituatie. Binnen de vakgebieden van
de autosector stapt slechts één op de tien
studenten de school buiten met de vereiste basisvaardigheden. Elektriciteit, nochtans
een cruciale troef voor de toekomst, hebben
ze al helemaal niet onder de knie. Voor de
carrosserieopleidingen geldt hetzelfde. Daar
heeft amper één op de tien leerlingen al een
verfpistool in handen gehad voor hij op de
arbeidsmarkt terechtkomt.
Het is een harde vaststelling die door verschillende factoren te verklaren valt. Zo daalt
het aantal effectieve lesuren al decennialang
en zijn de meeste lesgevers inmiddels al 15
tot 20 jaar in dienst, worden ze onvoldoende
bijgeschoold en zijn ze bijgevolg al meer dan
ingehaald door de huidige technische ontwikkelingen. Tot slot heerst er ook een bepaalde
apathie bij de studenten zelf. Vaak belanden
ze pas in het beroepsonderwijs na een reeks
mislukkingen, zonder
dus echt gemotiveerd
aan de opleiding te
“BINNEN DE
beginnen.

leemtes te identificeren. Na de diagnose worden
verschillende concrete voorstellen gedaan om
de situatie te verbeteren, leerkrachten verder
op te leiden of materiaal ter beschikking te
stellen. Vandaag vonden we al partners in een
10-tal Waalse scholen. Bij de start van het
nieuwe schooljaar komen er daar in Vlaanderen
nog 12 bij.
Als gevolg daarvan
stelden TRAXIO en
VAKGEBIEDEN
EDUCAM een ‘Sectoraal
VAN DE AUTOSECTOR STAPT
certificaat’ op dat de
Bilaterale
studenten beloont die
SLECHTS ÉÉN OP DE TIEN
akkoorden
slagen voor de overSTUDENTEN DE SCHOOL
eenkomstige tests.
Om deze situatie recht
Deze omvatten een
te trekken, sloten
BUITEN MET DE VEREISTE
theoretisch en een
TRAXIO en de sociale
BASISVAARDIGHEDEN.”
partners met enkele
praktisch gedeelte dat
scholen bilaterale akde dagelijkse praktijk
koorden af om de schoolopleiding opnieuw
binnen onze ondernemingen weerspiegelt.
Ze worden in de werkplaatsen van erkende
af te stemmen op de hedendaagse behoeften
binnen de verschillende vakgebieden. EDUCAM
opleidingscentra zoals die van EDUCAM geormaakt daarbij de balans op van de school,
ganiseerd. De jongeren die slagen, ontvangen
van het onderwijs dat er wordt gegeven en
een sectoraal certificaat waarmee ze meteen
de motivatie bij de leerlingen om eventuele
al een streepje voor hebben op de jobmarkt!
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KWALITEITSLABELS

VIJF LABELS OM
PROFESSIONALITEIT
TE GARANDEREN
Met de TRAXIO Certified-labels vult de federatie de leemte op die ontstond
door de schrapping van de toegang tot het beroep. Drie nieuwe labels zijn
in voorbereiding.

H

zullen naar verwachting volledig operationeel zijn
et begon allemaal met de beslissing van de
tegen het einde van het jaar, ten laatste tegen de
Vlaamse regering om aanzienlijke delen van de
vestigingswet te wijzigen, enkele jaren nadat
AutoTechnica-beurs van maart 2020. Meer bepaald:
de Europese Commissie de Bolkestein-richtlijn over
•
TRAXIO Certified Repair & Maintenance,
bedoeld voor garages en onderhouds- en
de liberalisering van de Europese dienstenmarkt
reparatiewerkplaatsen;
goedkeurde. Dit had tot gevolg dat de toegang tot
•
TRAXIO Used Cars voor verkopers van
het beroep voor heel wat gereglementeerde beroepen
tweedehandsvoertuigen;
werd geschrapt. Sinds 1 januari 2018 mag iedereen
•
TRA XIO Road Support voor takel- en
zich daarom garagehouder noemen, maar bv. ook
bergingsbedrijven.
fietsenmaker of hersteller.
“TRAXIO
wil de consument garanderen dat de
De andere gewesten hebben (nog) niet beslist of ze
bedrijven waarop hij of zij een beroep doet over
de toegang tot het beroep zullen afschaffen maar
een bewezen mate van kwaliteit beschikken op het
de wederzijdse erkenning die werd ingesteld op
vlak van dienstverlening
Europees niveau maakt de
waarde van dergelijke oplos“TRAXIO WIL DE CONSUMENT en professionalisme”, legt
Michel Gillard, de nieuwe
singen minder relevant. De
GARANDEREN
DAT
DE
algemeen secretaris van
beroepsbekwaamheden zijn
in sommige landen immers
IAS (Independent Automotive
BEDRIJVEN WAAROP HIJ OF
veel beperkter. De Europese
Specialists) en TRAXIO Road
ZIJ EEN BEROEP DOET, OVER
Unie wil daarmee de medeSupport uit. Deze labels zuldinging, het ondernemerEEN ZEKER KWALITEITSNIVEAU len bevestigen dat de ondernemer alle geldende regels
schap en de groei stimuleBESCHIKKEN OP HET VLAK
naleeft, duurzame praktijken
ren. Door de toegang tot het
hanteert en de commerciële
beroep te schrappen krijgt de
VAN DIENSTVERLENING EN
normen toepast die een kwaklant echter minder garanties
PROFESSIONALISME.”
liteitsdienst garanderen. Ze
over de vaardigheden en de
zullen worden afgegeven na
ernst van de garagehouder
aan wie hij zijn voertuig toevertrouwt.
een audit door een onafhankelijke instantie. “Er zijn
besprekingen gaande om die laatste te selecteren”,
zegt Michel Gillard.
De leemte opvullen
Hoewel de bestekken voor deze nieuwe labels nog
Om die lacunes in de regelgeving aan te pakken heeft
in voorbereiding zijn, is het mogelijk ze in grote
TRAXIO besloten de TRAXIO Certified labels uit te
lijnen te schetsen. Concreet zal een eerste algemeen
werken. De eerste twee zijn nu operationeel en hebben
luik ervoor zorgen dat de garage, de verkoper van
betrekking op de fietssector (TRAXIO Certified VELOtweedehandsvoertuigen of het takelbedrijf perfect in
PRO, zie ook het kaderstuk) en de carrosseriesector
orde is op het gebied van regelgeving, verzekering,
(TRAXIO Certified Carrosserie Repair & Construct).
sociale wetgeving enz.
Drie andere labels werden eveneens gelanceerd en
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FIETSSPECIALISTEN VAN GOEDE KWALITEIT
De competentie van de fietshandelaar vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst van
deze sector waar de ontwikkelingen elkaar opvolgen. Het is niet langer genoeg van fietsen te
houden en wat van mechaniek te kennen om een goede fietsenmaker te zijn. Hij of zij moet
nu tegelijk monteur en elektricien zijn met een uitstekend opleidingsniveau. TRAXIO werkt
samen met EDUCAM aan gepaste professionele opleidingen waarin de fietssector een steeds
belangrijkere plaats krijgt.
Om zijn bekwaamheid en de kwaliteit van zijn dienstverlening te bewijzen, heeft de sector
ook het kwaliteitslabel TRAXIO Certified VELO-PRO gelanceerd. De fietsspecialist kan dit label
na een audit van de certificatie-instelling Vinçotte verkrijgen. Het doel is consumenten in
staat te stellen de echte professionals te herkennen onder de zowat 1.400 fietsenhandelaars
gevestigd in België, gezien de toegang tot het beroep niet geregeld is.

Een tweede traject zal bevestigen dat zij voldoen
aan de specifieke wettelijke verplichtingen die van
toepassing zijn op hun activiteit, zoals het bijhouden
van een register voor auto’s die langskomen in de
garage of het verkrijgen van een milieuvergunning
voor verkopers van tweedehandswagens. Dat valt
het makkelijkst te controleren.
Financiële voordelen
Het derde luik is delicater. Het is de bedoeling te
certificeren dat de beroepsbeoefenaars over de nodige
kennis en deskundigheid beschikken om bepaalde
taken uit te voeren. “In de mate dat bepaalde vestigingsvoorwaarden zijn afgeschaft, kan dit enige
juridische problemen opleveren”, erkent Michel Gillard.
“We onderzoeken dit alles momenteel grondig. Daarom
duurt de concrete implementering van de nieuwe
labels iets langer dan verwacht.“
Zeker is dat de labels toegankelijk zullen zijn voor
iedereen, lid of geen lid van TRAXIO, met de bedoeling een netwerk van gecertificeerde professionals te
creëren. De TRAXIO Certified-labels staan garant voor
kwaliteit. Bovendien betekenen ze een grote troef om
zich te onderscheiden in een markt waar de concurrentiestrijd almaar toeneemt. Gecertificeerde leden
zullen ook profiteren van de voordelen die TRAXIO
onderhandelt met onder andere verzekeringsmaatschappijen, homologatie- en leasemaatschappijen.
Bedrijven die het label krijgen, kunnen rekenen op
voorkeurtarieven.
Tot slot worden de TRAXIO-labels gedigitaliseerd
via een app die toegankelijk is met de smartphone.
Het biedt onmiddellijke toegang tot het certificeringsdossier en de beheerder kan vooraf worden
gewaarschuwd als een item moet worden bijgewerkt,
bv. wanneer een verzekeringspolis of milieuvergunning verstrijkt.
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MILIEU

UITGEBREIDE PRODUCENTENVERANTWOORDELIJKHEID
Zoals we vorig jaar aangekondigd hadden, werden
tal van milieubeleids-overeenkomsten opnieuw
onderhandeld tussen de sectoren en de gewesten.

D

eze overeenkomsten hebben betrekking op
is essentieel om tot deze resultaten te komen. Het
producten die onder de uitgebreide produoverleg met de verschillende belanghebbenden die
centenverantwoordelijkheid vallen – batterijen
betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst
en accu’s, banden, voertuigen, olieën, elektr(on)ische
is ook belangrijk.
Voor de gewesten moet de
gereedschappen – en willen
de bepalingen definiëren om
nadruk op de kwantitatieve
VOOR DE GEWESTEN MOET DE en kwalitatieve preventie, het
de verplichtingen van deze
reglementering waar te maNADRUK OP DE KWANTITATIEVE ecologische ontwerp en de
ken. Het beheer ervan gevoorbereiding op hergebruik
EN KWALITATIEVE PREVENTIE, altijd aangemoedigd worden.
beurt door de aangeduide
beheersorganismen: Bebat,
HET ECOLOGISCHE ONTWERP Om daartoe te komen geven
Recytyre, Febelauto, Valorlub
alle bedrijfsverenigingen van
EN DE VOORBEREIDING
en Recupel.
TRAXIO voorrang aan de weg
De schitterende inzamel- en
van de overeenkomst, wat de
OP HERGEBRUIK ALTIJD
verwerkingsresultaten die
onderhandelde en geharmoAANGEMOEDIGD WORDEN.
sinds het begin toe te schrijniseerde oplossing is op het
ven zijn aan de invloedssfeer
terrein van de drie gewesten.
van de circulaire economie en die deze organismen
In de loop van de jaren 2018-2019 hebben de onderhandelingen tot een gunstig resultaat geleid en
blijven behalen, worden verder beschreven in het
dit in het bijzonder in het Vlaamse en Brusselse
gedeelte ‘Commissie Milieu’.
Gewest zoals hierna blijkt.
De voortdurende sensibilisering van en communicatie
naar de huishoudelijke en professionele gebruikers
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MET HET VLAAMSE GEWEST
In 2018 werden gesloten en gepubliceerd:
•

De milieubeleidsovereenkomst van 15 juni 2018 betreffende de aanvaardingsplicht voor
afgedankte draagbare, industriële (inclusief batterijen voor de aandrijving van hybride
en elektrische voertuigen) en automotive batterijen en accu’s (BS 4/10/2018) – Bebat

•

De milieubeleidsovereenkomst van 15 juni 2018 over (industriële) batterijen voor de
aandrijving van hybride en elektrische voertuigen (BS 4/10/2018) – Febelauto

•

De milieubeleidsovereenkomst van 22 juni 2018 betreffende de aanvaardingsplicht voor
afgedankte voertuigen (BS 4/10/2018) - Febelauto

In 2019 worden de nieuwe voorstellen tot overeenkomst over de aanvaardingsplicht voor
afvalbanden (Recytyre) en over afgewerkte olieën (Valorlub) onderhandeld.

MET HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST
In 2018-2019 werden deze overeenkomsten gesloten en ze zullen zeer binnenkort gepubliceerd
worden in het Belgisch Staatsblad:
•

De milieubeleidsovereenkomst over afvalbanden – Recytyre

•

De milieubeleidsovereenkomst over de aanvaardingsplicht van gebruikte olie - Valorlub

•

De milieubeleidsovereenkomst over afgedankte draagbare, industriële (inclusief batterijen
voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen) en automotive batterijen en
accu’s – Bebat

•

De milieubeleidsovereenkomst over afgedankte voertuigen – Febelauto

•

De milieubeleidsovereenkomst over afgedankte (industriële) batterijen voor de aandrijving
van hybride en elektrische voertuigen (BS 4/10/2018) – Febelauto

MET HET WAALSE GEWEST
In mei 2019 werd de procedure gelanceerd om gedurende zes maanden te verlengen: de
milieuovereenkomsten van 5 december 2013 inzake de aanvaardingsplicht voor afvalbanden,
afgedankte voertuigen, afval van autobatterijen en -accu’s en afgewerkte oliën.
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CARWASH

TRAXIO IJVERT VOOR EERLIJKE
CONCURRENTIE IN DE
CARWASH-SECTOR
De carwash-sector is bijzonder fraudegevoelig. Heel wat uitbaters
nemen het niet zo nauw met de regelgeving op sociaal, fiscaal
en economisch vlak. Hun praktijken zorgen voor oneerlijke
concurrentie. En daar wil TRAXIO iets aan doen.

T

50 %

oen de sociale inspectiediensten in 2017
Flitscontroles
controles uitoefenden, werden er in één
Tijdens dergelijke flitscontroToen de sociale inspectiediensten
op de twee carwash-bedrijven inbreules zal er niet geverbaliseerd
in 2017 controles uitoefenden,
werden er in één op de twee
ken en onregelmatigheden ontdekt. Zwartwerk,
worden, tenzij er manifeste socarwash-bedrijven inbreuken en
illegale tewerkstelling, sociale dumping, ontciale fraude vastgesteld wordt.
onregelmatigheden ontdekt.
brekende arbeidskaarten…
Werkgevers die in overtreding zijn,
TRAXIO stelde daarom als sociale partner een
zullen begeleid worden en de kans
plan voor met diverse initiatieven om een eind
krijgen om zich in regel te stellen. Naast
te maken aan de oneerlijke concurrentie in
deze sociale flitscontroles wordt ingezet op
de sector. Samen met een
onaangekondigde controles.
aantal andere partijen die
“TOEN DE SOCIALE
het plan ondertekenden
Uitbaters van carwash-bewillen we de strijd tegen
drijven die lid zijn van
INSPECTIEDIENSTEN
het niet-naleven van de
TRAXIO en vermoeden dat
IN 2017 CONTROLES
wetgeving en de geldende
ze het slachtoffer zijn van
sectorale sociale wetgeUITOEFENDEN, WERDEN oneerlijke concurrentie,
zullen begeleid worden bij
ving opvoeren. Ook de
ER IN ÉÉN OP DE TWEE
het melden van de sociale
schijnzelfstandigheid
fraude.
willen we aanpakken.
CARWASH-BEDRIJVEN
Er zullen minstens jaarINBREUKEN EN
lijks aangekondigde
Sociale fraude
flitscontroles georganiTRAXIO is een gemachtigde
ONREGELMATIGHEDEN
seerd worden. De focus
professionele partner die de
ONTDEKT.”
zal daarbij liggen op de
sociale fraude – oneerlijke
(hand)carwashes. De
concurrentie, sociale dumSociale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (SIOD)
ping, zwartwerk… voor zijn leden kan melden.
benadrukt dat deze controles een informatief
Voor elke ontvankelijk verklaarde melding wordt
en preventief karakter hebben. Ze worden geer een onderzoek gestart.
coördineerd door de SIOD en uitgevoerd door
Al jaren schenken meer dan 9.000 werkgevers
de inspectiediensten die vertegenwoordigd zijn
hun vertrouwen in TRAXIO. Wat onze leden
vooral appreciëren zijn de kerntaken die wij
in de arrondissementele inspectiecellen.
vervullen, zoals hun belangenbehartiging op
alle (politieke) beleidsniveaus en in het sociaal
overleg, onze (sectorale) informatieverstrekking,
individuele adviesverlening en de creatie van
een optimaal ondernemingsklimaat.
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AUTOMOTIVE AFTERMARKET

AUTOTECHNICA: CLIMAX
VOOR DE AFTERSALES
Precies omdat AutoTechnica op zowel bezoekersals exposantenvlak zo ruim gaat, behoudt ze haar
aantrekkingskracht. Collega’s ontmoeten blijft de belangrijkste
reden om eraan deel te nemen.

E

lke beurs is anders, maar de essentie
producten en diensten vergelijken; kortom,
van de tweejaarlijkse AutoTechnica is
zaken leren die je niet via het internet verde voorbije twee decennia nauwelijks
neemt. Dat je bij zo’n 70 % van alle bezoekers
gewijzigd. ‘Automotive Aftersales’ luidt de onhet label ‘beslissingnemer’ kan opkleven is
dertitel, en dat is precies waar het om draait.
veelzeggend. Net daar ligt ook de meerwaarde
“AutoTechnica kent een ruime afbakening”,
voor de exposanten. Ze treffen de mensen die
stelt Klaus Van Cauwenberghe, Zaakvoerder
ertoe doen.”
van i-ONE dat samen met TRAXIO instaat voor
de organisatie.
Rond de beurs vinden ook verschillende neven“Wij focussen ons op al wat nuttig voor alle
activiteiten plaats, 45 in totaal bij de editie in
producten en diensten van de aftersales in
2018. “Een beurs is een levendig gebeuren, en
de automotive. Een draak van een definitie,
dat moet ook zo blijven”, aldus Maarten Voet.
dat klopt, maar het is wel de
“Een van de opmerkelijke evencorrecte omschrijving (lacht).”
ts op de editie van 2018 was
“ELKE EDITIE IS
Bestaat er dan zoiets als de
bijvoorbeeld de lancering van
type-bezoeker? “Niet echt, want
TERSANA, het bodemsaneringsANDERS, MAAR
ook op dat vlak gaan we erg
fonds voor de garage-, carrosseHET DNA VAN
ruim”, zegt Van Cauwenberghe.
rie- en landbouwmachinesector.”
“Al diegene die professioneel te
AUTOTECHNICA
maken heeft met aftersales en
Maatschappelijke ontwikkelinBLIJFT.”
mobiliteit in het brede zin van
gen doen de beurs veranderen?
het woord tref je op de beurs
Maarten Voet nuanceert. “De
aan.” Dit gaat dus van de klassieke garagist
dingen evolueren natuurlijk, toch merk je dat
tot de mobiliteitsverantwoordelijke van een
klassieke automotive economisch nog erg begemeente of stad.
langrijk blijft en daar zal niet snel verandering
in komen. De interesse voor AutoTechnica is
70 % beslissingnemers
alvast een goede graadmeter. Reeds maanden voor ze plaatsvindt – de volgende editie
“Het internet mag dan al een gigantische inforis voorzien voor maart 2020 – is er gezonde
matiebron zijn, toch heeft dit geen effect op het
interesse! En als een beurs een afspiegeling
DNA van een beurs als AutoTechnica. “Het gaat
is van de sector, dan is dit een goed teken.”
om de ontmoetingen die hier plaatsvinden”,
benadrukt Maarten Voet, Algemeen Secretaris
van Federatie Automateriaal. “Bezoekers willen
met leveranciers praten, meer vernemen of

AANTAL
EXPOSANTEN

450

BEZOEKERS

32.000
(86 % uit België
en 10 % uit Nederland)

AANDEEL
BESLISSINGNEMERS BIJ
BEZOEKERS

70 %
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COMMISSIERESULTATEN
VERZOENINGSCOMMISSIE AUTOMOTO
De Verzoeningscommissie AUTOMOTO is bevoegd voor consumentengeschillen wat
de uitvoering (of niet) van een verkoopovereenkomst of garantieclaims bij nieuwe
of tweedehandswagens of –motors betreft. Ze bemiddelt als erkende sectorentiteit,
georganiseerd door TRAXIO, FEBIAC, Touring en VAB, en tracht via een voorstel tot
minnelijke schikking de meningsverschillen tussen de partijen op te lossen.

T

ussen 1 januari 2018 en 31 december 2018
heeft het secretariaat 135 aanvragen om een
minnelijke schikking voor een geschil m.b.t.
een auto ontvangen. Daarvan waren er 67 in het
Nederlands, 67 in het Frans en 1 in het Engels.
76 ervan werden ons door tussenkomst van de
Consumentenombudsdienst bezorgd, 59 werden
rechtstreeks door een van de partijen aan ons gericht.

•
•

•

•
•

•

32

64 dossiers handelden over tweedehandswagens
waarbij de consumenten hun beklag deden over
mechanische problemen.
62 dossiers betroffen nieuwe wagens waarover
verschillende klachten werden geuit. Het ging dan
onder meer over een vertraging bij de levering,
de geleverde wagen die niet overeenstemde
met het bestelde exemplaar, een defecte gps
of diverse technische problemen.
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•

1 dossier had betrekking op een nieuwe motor.
28 klachten werden niet-ontvankelijk verklaard
omdat ze over problemen buiten de feitelijke
bevoegdheid van de Commissie handelden.
In 4 dossiers leidde het aanhangig maken bij
de Commissie ertoe dat de partijen tot een
akkoord kwamen en er geen bemiddelaar moest
worden aangesteld.
In 8 dossiers daarentegen mislukte de
bemiddeling.
79 dossiers werden bij gebrek aan een reactie van de partijen zonder gevolg geklasseerd,
ondanks de tussenkomst van het secretariaat
om hun bijdrage aan de financiering van de
verzoeningsprocedure te verkrijgen.

COMMISSIERESULTATEN

COMMISSIE VOOR
OPLEIDING EN
ONDERWIJS
- EDUCAM
Werknemercompetenties ontwikkelen voor
een duurzame tewerkstelling
Om het hoofd te bieden aan de technologische,
structurele en maatschappelijke evolutie waar ze
dagelijks mee te maken krijgen, moeten werkgevers
en werknemers hun competenties aanscherpen en
doorlopend nieuwe kennis verwerven. Bijscholing
blijft de beste manier om de knowhow (opnieuw)
op peil te brengen en te handhaven.

In 2018 hebben we voor 21.199 werknemers
500.000 bijscholingsuren verzorgd, georganiseerd
in 7.204 opleidingssessies en op basis van 1.519
bedrijfsopleidingsplannen. En dat, in samenwerking
met meer dan 120 medewerkers van EDUCAM.

De opleiding van leerkrachten en leerlingen
in 2018
Aantal opleidingsuren – Leerkrachten en opleiders

6.018

Aantal opleidingsuren – Leerlingen

37.090

Aantal opleidingsuren – Overig publiek van de initiële
opleiding

1.160

TOTAAL

44.268

Aantal toegekende logins op www.autowebtraining.be

2.701

Bijscholing in 2018
OPLEIDINGSUREN –
ARBEIDERS IN 2018

OPLEIDINGSUREN –
TOTAAL IN 2018

CP 112

244.014

341.906

CP 149.4

65.875

74.209

CP 149.2

8.649

13.141

CP 142.1

5.453

6.303

ANDERE

19.926

76.206

343.917

483.065

De initiële opleiding en het bedrijf dichter
bij elkaar brengen om de integratie te
bevorderen
Om een grotere overeenstemming tussen de opleiding van jongeren en de job in het bedrijf te
verzekeren, wil EDUCAM leerkrachten, opleiders en
leerlingen actief ondersteunen. Dat gebeurt door de
opleidingen voor hen open te stellen en gebruiksklare
didactische tools voor in de klas ter beschikking te
stellen. Dat alles wordt nog verder ondersteund met
opleidingsmodules en e-learning op onze website
www.autowebtraining.be en met opleidingsmethodes
voor blended learning.

De verworvenheden certificeren om de
veiligheid en knowhow te waarborgen
De certificeringsactiviteiten hebben zowel betrekking
op wettelijke certificaten, zoals die voor lpg, cng
en het terugwinnen van koelmiddelen, als op de
sectorale certificaten, zoals de sectorproeven voor
toekomstige werknemers, de HEV-certificering of de
certificering R1234yf-airconditioning.
Sectorale vakproeven:
In 2018 waren er voor alle vakgebieden samen
841 kandidaten.
HEV (hybride en elektrische voertuigen):
in 2018 overschreden we de kaap van 14.000 gecertificeerde personen voor HEV!
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COMMISSIERESULTATEN

COMMISSIE MILIEU

O

m collectief in te spelen op de uitgebreide
verantwoordelijkheid van de producenten
en meer bepaald op de verplichting van de
producenten/invoerders, verdelers en verkopers om
bepaald afval terug te nemen, werden verschillende
beheersorganen opgericht onder de vorm van vzw’s
voor alle afvalstromen die onder de gewestelijke regelgevingen vallen. TRAXIO zet zijn engagement verder
in het onderhandelen en afsluiten van gerelateerde
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milieuovereenkomsten met de gewesten en neemt
deel aan de werking van de overeenkomstige beheerorganismen. Gezien ze nog steeds tot de beste
collectieve systemen voor de inzameling en recyclage
in Europa en zelfs wereldwijd behoren voor het afval
dat zij beheren, verdienen hun resultaten nog een
keer onder de aandacht te worden gebracht.

COMMISSIERESULTATEN

RECYTYRE - Gebruikte banden

Opgericht in: 1998
Toepassingsgebied: alle rubberbanden, lucht, volrubber en bandages, met uitzondering van fietsbanden.
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COMMISSIERESULTATEN

FEBELAUTO - Afgedankte voertuigen
Opgericht in: 1999
Toepassingsgebied: alle afgedankte voertuigen (personenwagens en lichte vracht).

VALORISATIE VAN AFGEDANKTE AUTO’S
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VALORLUB - Afvalolie
Oprichting in: 2007
Toepassingsgebied: motorolie, transmissieolie, metallurgische oliën, hydraulische oliën, turbineoliën,
transformatoroliën, met uitzondering van alle oliesoorten die geen gebruikte olie genereren.
VALORISATIE 2017

100%
75%
50%
20%
10%
5%
0
R1

36

R5

TRAXIO | ACTIVITEITENVERSLAG 2018-2019

R9

D1

D6

COMMISSIERESULTATEN

RECUPEL & RECUPEL E.T. & GARDEN - Elektrische en elektronische (tuin)
uitrustingen

Oprichting in: 2001
Toepassingsgebied: Elektrische en elektronische (tuin)uitrustingen
Resultaten van inzameling en recyclage: in opdracht van de zeven sectoren, waaronder de sector die
door Recupel E.T. & Garden wordt vertegenwoordigd, heeft het uitvoerend orgaan Recupel vzw in 2017 ongeveer 110.980 ton afgedankte elektrische en elektronische huishoudelijke apparaten (AEEA) ingezameld. De
wettelijke minimumrecyclagepercentages die voor elke fractie van het afval (ferro-, non-ferro-, kunststoffen,
andere) zijn vastgesteld, werden weer in grote mate overtroffen.
RECYCLAGERESULTATEN (2017)
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BEBAT - Afgedankte draagbare en industriële batterijen en accu’s

Oprichting in: 1995
Toepassingsgebied: draagbare en industriële batterijen en accu’s, zoals bijvoorbeeld in elektrische vorkheftrucks, voertuigen, fietsen, scooters en elektrische motorfietsen.
Sinds 1 december 2016, inclusief autobatterijen en (start)accu’s na de fusie door overname van RECYBAT
vzw door BEBAT vzw.
Resultaten van de ophaling en recyclage: In 2017 werd opnieuw meer dan 3.000 ton batterijen ingezameld. De inzameling wordt georganiseerd door meer dan 24.000 inzamelpunten in supermarkten, winkels,
scholen, containerparken, bedrijven, openbare instellingen enz. Bebat haalde in 2017 een inzamelingspercentage voor draagbare batterijen van 60,6 %. Met die percentages overtreft België weer vlot de Belgische
doelstellingen en de Europese norm van 45 %. Dit percentage houdt bovendien geen rekening met de lange
levensduur van batterijen. Op het vlak van inzamelingsefficiëntie behaalde Bebat een score van 89,8 %. Als
gevolg hiervan wordt er slechts één verdwaalde batterij per 100 kg huishoudelijk afval gevonden.
De batterijen worden eerst handmatig gesorteerd voordat ze mechanisch worden gesorteerd op chemische
samenstelling door hun afmetingen, gewicht en magnetisch veld te controleren. Elke stroom wordt specifiek
gerecycleerd door een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf om de recyclageresultaten te optimaliseren.
Eind 2016 heeft Bebat ook het toezicht op de verplichting autobatterijen (lood- en lithium-ionstartaccu’s)
terug te nemen, hervat. Gezien de positieve marktwaarde van gebruikte lood-zuur-startaccu’s heeft Bebat
geen operationeel systeem opgezet voor de inzameling en verwerking ervan. Bebat rapporteert daarom
jaarlijks over de hoeveelheid op de markt gebrachte lood-zuur-startaccu’s en verzamelt de cijfers voor de
inzameling en verwerking van lood-zuuraccu’s (automotive en industriële). Lithium-ion-startaccu’s hebben
een zeer negatieve marktwaarde in de afvalfase. Ze worden opgenomen in het operationele inzamelingssysteem van Bebat.
De percentages die worden opgelegd voor het minimale recyclagerendement, die verschillen naargelang van
de chemische familie van de batterijen, werden ook bereikt of aangetoond door Bebat.
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INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

CECRA
Conseil Européen du Commerce et de la Réparation Automobiles
(Europese Raad voor de Autohandel en de Autoreparatie)

C

ECRA vertegenwoordigt ongeveer 336.000 bedrijven die in Europa actief zijn als distributeur
of hersteller, erkend door een constructeur
of onafhankelijk. De meeste van hen zijn kmo’s
met in totaal ongeveer 2.900.000 werknemers.
CECRA bestaat uit 25 nationale verenigingen en
12 Europese merkengroeperingen. Hij zorgt ervoor
dat de stem van autodistributeurs en -herstellers
wordt gehoord door de Europese beleidsmakers, de
media en de belangengroepen zoals consumentenen beroepsverenigingen.
De activiteiten van CECRA zijn gestructureerd
rond drie pijlers:
lobbyen om de belangen van de leden te behartigen in kritieke kwesties zoals de toegang tot
en de connectiviteit van gegevens, consumentenrechten en franchisebedingen
best practices voor een eerste activiteit
events en communicatie
Aan de vooravond van de Europese verkiezingen in
mei 2019 publiceerde CECRA een Manifest voor innovatieve en duurzame mobiliteit, dat samenvat wat
de prioriteiten van de volgende Europese Commissie
zouden moeten zijn voor de autodistributie- en

autoherstelsector. Deze prioriteiten kunnen in vier
punten worden samengevat:
1. Gelijke mededingingsvoorwaarden scheppen
voor kmo’s bij de verkoop en reparatie van motorvoertuigen, zodat ze competitief blijven in het
mobiliteitsecosysteem van morgen.
2. Zorgen voor de juiste balans tussen alle spelers
in de autowaardeketen.
3. De verworvenheden van de EU op het vlak van
consumentenbescherming en de bescherming van
persoonsgegevens verdedigen en tegelijkertijd vermijden dat er een onnodige extra last voor het
bedrijfsleven wordt gecreëerd.
4. Fraudeurs bestrijden en het vertrouwen van de
Europese consument in de markt voor tweedehandswagens herstellen.

Voorzitter: Jean-Charles Herrenschmidt (FR)
Algemeen directeur: Bernard Lycke (BE)

EGEA
European Garage Equipment Association
(Europese groepering voor garage-uitrusting)

E

GEA bestaat uit 11 nationale beroepsverenigingen en 2 bedrijven die fabrikanten en importeurs van garage-uitrusting vertegenwoordigen.

EGEA beoogt de nieuwe autotechnologieën en wetgevings- en normalisatievereisten op de voet te volgen.
Competitief blijven op het vlak van toelevering, service
en ijking van garages en testapparatuur, door de aftermarket de beste apparatuur en diensten te leveren,
is daarom de boodschap.
EGEA neemt als een erkende belanghebbende deel aan
verschillende werkgroepen van de Europese Commissie
die zich bezighouden met vervoer, industrie, infrastructuur, digitalisering, energie en milieubescherming, en
draagt zo bij tot het wetgevingsproces door advies te
verstrekken over moderne technologieën en praktijken
die op de aftermarket beschikbaar zijn.
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Toegang tot technische informatie, up-to-date diagnosetechnieken, de modernste testapparatuur en de
verbetering van regelmatige technische controles zijn
de belangrijkste gebieden waarop EGEA actief is. De
veiligheid van de hijswerktuigen en de onderhoudsapparatuur voor banden, de verbetering van inspectietechnieken zoals e-PTI, nieuwe rem- en suspensietests
en de actualisering van de tests voor de uitlijning van
de koplampen behoren tot de onderwerpen die momenteel door de EGEA-werkgroepen worden behandeld.
Milieubescherming is ook een belangrijk werkterrein
voor EGEA: de leden van EGEA werken actief samen

Voorzitter: Dave Garratt (Verenigd Koninkrijk)
Secretaris-generaal: Eléonore van Haute (BE)

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

met onderzoekslaboratoria en bevoegde autoriteiten
om nieuwe testmethoden te definiëren, bv. voor het
meten van NOx en fijnstof, en dragen zo bij tot het
definiëren van betere emissietests die ertoe kunnen
bijdragen dat Europa een betere plaats wordt om
te leven.

het gaat om iets dat leeft, zoals de toegang tot voertuigen passagiersgegevens. Kwesties als cyberveiligheid,
privacy en de beschikbaarheid van reserveonderdelen
op de markt voor de hele sector zijn zo belangrijk dat
een alomvattend rechtskader nodig is met het oog op
de toenemende verspreiding van intelligente mobiliteit
en autonoom rijden.

EGEA is actief betrokken bij de huidige ontwikkelingen
op het gebied van mobiliteit, in het bijzonder wanneer

FIGIEFA
Fédération internationale des Grossistes, Importateurs &
Exportateurs et Fournitures Automobiles (Internationale
Federatie van Groothandelaars, Importeurs & Exporteurs van
Autobenodigdheden)

F

IGIEFA groepeert 20 nationale verenigingen
en behartigt de belangen van meer dan
30.000 bedrijven actief in de handel van
auto-uitrustingen, -wisselstukken en -accessoires bij de Europese en internationale instellingen.
Deze bedrijven vertegenwoordigen een netwerk van
meer dan 50.000 verkooppunten en hebben zowat
355.000 werknemers in dienst.

veralgemenen. Daardoor zouden ze de volledige
controle behouden over alle gegevens die automatisch door een voertuig worden gegenereerd. FIGIEFA
verdedigt daarentegen het recht op onafhankelijk
ondernemerschap. Dat vereist een directe toegang
tot het voertuig en zijn gegevens, functies en gebruikers, om innovatieve en competitieve digitale
diensten en oplossingen te kunnen aanbieden.

De doelstelling van FIGIEFA is de vrije concurrentie
op de aftermarket voor auto’s in stand te houden
ten aanzien van de autoconstructeurs, door voor
opvolging en begeleiding te zorgen in het kader
van de Europese wetgeving. De federatie vertegenwoordigt 500.000 bedrijven (voornamelijk kmo’s)
en 4,3 miljoen banen.

Cybersecurity: sinds 2018 is FIGIEFA betrokken bij
de besprekingen van de Verenigde Naties over de
ontwikkeling van wetgeving voor de cybersecurity
van geconnecteerde en autonome voertuigen.

FIGIEFA maakt deel uit van AFCAR, ‘Alliance for the
Freedom of Car Repair in the European Union’, die
de belangrijkste beroepen in de auto-aftermarket
groepeert.

Groepsvrijstellingsverordening per categorieën,
specifiek voor de auto-aftermarket: FIGIEFA pleit
voor de uitbreiding en modernisering van deze
cruciale wetgeving, die onafhankelijke operators
in staat stelt competitief te blijven met reserveonderdelen en onderhouds- en reparatiediensten,
en die in 2023 afloopt.

Homologatie van voertuigen: FIGIEFA heeft samen
met AFCAR de Europese wetgever ervan kunnen
overtuigen onafhankelijke marktdeelnemers op de
aftermarket toegang te garanderen tot de informatie
die nodig is voor de identificatie van wisselstukken
en tot de technische informatie voor de reparatie en
het onderhoud van voertuigen. Die moet geleverd
worden in een elektronisch verwerkbaar formaat.
De OBD-poort zal ook bruikbaar blijven voor onafhankelijke operators in hun werkplaatsen en zal
toegang verschaffen tot alle voertuiggegevens, ook
wanneer het voertuig rijdt (in de leesmodus).

Eurodesign: Gezien de Europese Commissie van
plan is de wetgeving over de bescherming van ontwerpen en modellen te verbeteren, beveelt FIGIEFA
aan eindelijk de verschillende nationale wetgevingen
te harmoniseren om meer rechtszekerheid voor de
bedrijven te garanderen. FIGIEFA stelt voor om een
‘reparatieclausule’ op te nemen, die onafhankelijke
operators ongehinderd competitieve reserveonderdelen laat produceren, verhandelen en installeren
op een duidelijke manier.

De geconnecteerde wagen: FIGIEFA heeft een
lange strijd geleverd om ervoor te zorgen dat autoconstructeurs hun ‘extended vehicle’-concept niet

Voorzitter: Hartmut Rohl (D)
CEO: Sylvia Gotzen (D)
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GROEPERINGEN

IAS
Independent Automotive Specialists
Sinds eind 2018 verenigt deze beroepsvereniging binnen de onafhankelijke
markt 3 beroepen die verband houden met de autosector en die zo’n
grondige kennis van hun toepassingsgebied vereisen dat ze enkel door
echte specialisten kunnen worden uitgeoefend. De modale burger is
er zich niet altijd bewust wanneer hij de deur opent van een lid van:

REPARAUTO
REPARAUTO vertegenwoordigt de onafhankelijke autoreparatiebedrijven die voertuigen van allerhande merken verkopen,
onderhouden en herstellen, zonder contractuele overeenkomst met een specifieke
autoproducent. Garagehouders moeten
hun kennisniveau op peil houden aan een
ritme dat de technologische evolutie van
de motorvoertuigen en van de mobiliteit
als dusdanig volgt.

GVO
GVO vertegenwoordigt de ondernemingen
die hoofdzakelijk actief zijn in de aankoop
en verkoop van tweedehandse personenwagens en nutsvoertuigen. Deze activiteit
is sterk geregeld en wordt omkaderd door
koninklijke uitvoeringsbesluiten die de
consument beschermen. TRAXIO-leden

zijn pioniers geweest op dit gebied door
de beroemde TRAXIO-bestelformulieren
in te voeren die al sinds 2004 bestaan.

MOTORREVISIEBEDRIJVEN
Motorrevisiebedrijven houden zich hoofdzakelijk bezig met de revisie van motoren en mechanische onderdelen. Het
is vaak het laatste alternatief wanneer
een motor de geest wil geven en er niets
in nieuwstaat beschikbaar is. Het is dan
noodzakelijk een beroep te doen op motorspecialisten om ze weer tot leven te
brengen.

Prioriteiten

•

•

•

Start van werkgroepen om de structuur van de
labels TRAXIO Certified ‘Used Cars’ en ‘Repair
& Maintenance’ te professionaliseren en te
digitaliseren.
Oprichting van de Vrachtwagencommissie om de
specifieke thema’s van dit type voertuig aan te
pakken.
Nieuw KB dat het al verplichte gebruik van de
Car-Pass® nog versterkt.
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Dit is het aantal
autoschadegevallen
geregistreerd door
verzekeringsmaatschappijen
in 2017, vergeleken met
356.268 in 2016. Dit komt
neer op een daling van 3,6 %.

Voorzitter: Patrick GODART
Algemeen Secretaris: Michel GILLARD

Markante feiten

•

343.315
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•
•
•
•

Alles bevorderen wat kan leiden tot administratieve
vereenvoudigingen. Dat is een lange lijst.
Pleiten voor samenwerking tussen politiek en
economie.
Ervoor zorgen dat verschillen met de buurlanden die
de mededingingsregels verstoren, worden vermeden.
Veralgemening van het bestelformulier - de verkoopovereenkomst bij de leden, ook in digitale vorm.
Infoavonden organiseren voor de leden.

GROEPERINGEN

TRAXIO CARROSSERIE
De federatie van carrosseriebouwers
De federatie van carrosseriebouwers vertegenwoordigt de bedrijven die motorvoertuigen, aanhangwagens
en opleggers ontwerpen, ombouwen en perfectioneren voor de weggebruikers. De sector fabriceert onder
andere vrachtwagens, laadbakken, bestelwagens, mobiele kantoren, tankwagens, vuilniskarren, veewagens,
kranen, betonpompen, takelwagens, ziekenwagens, politieauto’s enz. en maakt de nodige aanpassingen voor
het gebruik door bestuurders met een beperkte mobiliteit.
De problematiek van de restantvoorraadregeling steekt meer en meer de
kop op, voornamelijk inzake de emissieregelgeving. In 2019 komt daar ook
een strengere regeling en informatieplicht voor vrachtwagens bij.
 e nieuwe regionale homologatieD
platformen van de overheden doen
definitief hun intrede. Verdere opvolging aangewezen om een goede complementariteit te vinden tussen het
Vlaamse (Fastlane) en het Waalse
(WTAS) platform. Ook de uitwisseling
van de homologatiegegevens met de
DIV blijft een belangrijk issue.

In een omgeving met meer eisen
inzake verkeersveiligheid, milieu en
marktoezicht is het goed opvolgen van
de specifieke autoreglementering niet
onbelangrijk en vergt meer en meer
aandacht. Een goede regelgeving inzake het gebruik van commerciële
platen voor de koetswerkbouwer is
hierin onontbeerlijk. Veilige en milieuvriendelijke voertuigen bouwen of
verbouwen is pas mogelijk als ook de
erkende koetswerkbouwer de voertuigen grondig kan testen en zich kan
verplaatsen naar de nodige faciliteiten.

“We moeten ons blijven
inspannen om het aanbod van
gekwalificeerde medewerkers
te ondersteunen. De sector
van de carrosseriebouw
heeft groeipotentieel maar
er is een grote vraag naar
arbeidskrachten.”
Hilaire Baetens, voorzitter

Voorzitter: Hilaire Baetens
Algemeen secretaris: Luc Schets

TRAXIO FEBELCAR
De federatie van carrosserieherstellers
TRAXIO- FEBELCAR verdedigt de professionele, individuele en collectieve belangen van de carrosserieherstellers
– en van alle carrosseriespecialisten, samen met TRAXIO Carrosserie. De federatie vertegenwoordigt de sector
bij alle gesprekken met betrokken partijen zoals de overheid, de verzekeraars en andere belanghebbenden.
De federatie beheert ook het Sociaal Fonds voor de Koetswerkondernemingen. Ze onderhandelt toepasselijke
collectieve overeenkomsten voor de werknemers van de sector en beheert het Europese label Eurogarant.

MARKANTE FEITEN
E en overlegplatform voor de carrosseriesector werd opgericht waarin de conventies van verzekeraars
worden geanalyseerd en de belangen van de herstellers worden
besproken. Deelnemers: Febelcar,
TRAXIO, merkinvoerders, commerciële
schadegroeperingen.
Instroomtraject werd opgestart: incentive waarbij een nieuwe werknemer die
“instroomt” in de sector recht heeft op
5 dagen gratis opleiding (bij EDUCAM).

PRIORITEITEN
In het digitale tijdperk is het steeds
moeilijker om dicht bij de leden te
staan. Daarom werd een nieuwe
communicatiestrategie uitgewerkt:
digitale newsletters, communicatieplatform voor de leden, promotie van
de leden via sociale media.
 erdere nadruk op ons kwaliteitslabel
V
Eurogarant: waarbij de labelhouder
zich ook specialiseert in nieuwste technieken en technologieën, bv. elektrische
voertuigen, ADAS-systemen enz.

“De eerste investering waar de
carrossiers mee moeten instemmen
om de technologische evolutie van
voertuigen aan te kunnen en om de
kwaliteit van de herstellingen of de
veiligheid van de weggebruikers te
garanderen is hun personeel opleiden.”
Kristof Eraly, algemeen secretaris

Voorzitter: Eric Leyn
Algemeen secretaris: Kristof Eraly
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GROEPERINGEN

FEDERVELO

FEDERPROCYCLE

fabrikanten, invoerders, toeleveranciers
Voorzitter: Kristiaan De Belder
Algemeen Secretaris: Guy Crab

fietshandelaars
Voorzitter: Benny Mintjens
Algemeen Secretaris: Guy Crab

In België vertegenwoordigt TRAXIO de belangen van de volledige fietssector. TRAXIO VELO bestaat dus uit
twee groeperingen:
► de groothandel enerzijds, via de vzw Federvelo
► de kleinhandel anderzijds, als onderdeel van de vzw TRAXIO Mobiliteit

MARKANTE FEITEN
E en verhoogde aandacht voor milieu en
gezondheid, aangename weersomstandigheden, verkeerscongestie, inefficiënt
openbaar vervoer… zijn alle oorzaken
waarom de fiets een aangenaam en,
in vele gevallen, het enige alternatief is
voor koning auto. Mede door verbeterde
technologieën en fiscale en parafiscale
ondersteuning van bedrijfsfietsen is ook
bij Jan Publiek de aandacht en goesting
in de fiets toegenomen.
 oewel her en der nog weleens voor
H
“goedkoop” wordt gekozen, gaat de
consument meer en meer voor “beterkoop” en stijgt de gemiddelde prijs
en kwaliteit, vooral bij elektrische modellen. Het is dus niet enkel de jaarlijkse
Belgische fietsverkoop die in de lift zit,
maar ook de gemiddelde prijs of omzet
van de fietssector.
De fietssector blijft een sector waar
de handelaar-klantrelatie een absolute
vereiste is. Met het groeiende aandeel
van elektrische fietsen neemt dit belang
nog toe en wordt de fietshandelaar
een mobiliteitsleverancier, waarbij de
verkoop van de nieuwe fiets slechts de
start is van de aangeboden diensten.
2018 was het startjaar van het kwaliteitslabel VELO-PRO, waarbij de betere fietshandelaar zich onderscheidt
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van de middelmaat. De fietshandelaar
die het VELO-PRO label behaalt, voldoet aan de strengste kwaliteitsstandaarden en streeft naar een totale
klantentevredenheid.
In het najaar van 2018 werd er ook van
start gegaan met het fietsregistratiesysteem VELO-PASS. De VELO-PASS zorgt
voor een eigendomsbewijs waardoor de
fiets wordt geregistreerd, het onderhoud wordt opgevolgd en bovendien
als gestolen kan worden gemeld in
een nationaal register. Niet enkel de
diefstalaangifte, maar ook de dialoog
tussen de fietshandelaar en de klant
worden daardoor eenvoudiger.

PRIORITEITEN
Voor 2019 streeft TRAXIO VELO naar vereenvoudiging en verduidelijking op alle
vlakken:
e en verbeterde weginfrastructuur;
e en vereenvoudigde en duidelijke
wegcode;
d uidelijke reglementeringen voor
voortbewegingstoestellen;
d ezelfde (para)fiscale voordelen voor
het gebruik van de bedrijfsfiets in alle
sectoren (bruto loonruil ook voor ambtenaren, onderwijzend- en verplegend
personeel).

500.000
nieuwe fietsen worden
elk jaar verkocht in
België, waarvan de helft
elektrische.

2.000
fietsen werden
geregistreerd (mei 2019)
sinds de lancering van
VELO-PASS in de herfst
van 2018.

GROEPERINGEN

GDA
Groepering van de autodealers en -agenten
Groepeert de dealers en merkagenten uit alle voertuigsegmenten. Met TRAXIO zorgt GDA voor een proactieve
opvolging van alle dossiers op alle niveaus, inclusief het Europese.

MARKANTE FEITEN
In de rendabiliteitstudie van 2018 werd
een soortgelijke vaststelling gedaan als
in de voorgaande jaren: de marges staan
onder druk en bepaalde criteria leggen
steeds hogere investeringen op.
GDA heeft een eerste onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de dealers over de constructeurs en invoerders.
De resultaten wijzen op een moeilijkere
relatie dan voorheen. De belangrijkste
bekommernis van de dealers is de eenzijdige vaststelling van marges door de
invoerders/constructeurs.
We zien in de sector van de autodealerships groepen ontstaan; een gevolg
van de aanzienlijke consolidatiebeweging
van de afgelopen jaren.
Lancering van een rondetafel rond
vrachtwagens, voorgezeten door Nicolas
Pirson.

PRIORITEITEN
D
 e mobiliteit van de toekomst vormt
een permanente uitdaging voor de
sector die geconfronteerd wordt met
de ontwikkeling van elektrische auto’s, connected cars en autonome
voertuigen.
In dit verkiezingsjaar zullen we de
evolutie van de autofiscaliteit erg
aandachtig volgen.
In 2019 zullen we de rendabiliteitstudie uitvoeren op de cijfers voor 2018
en een tweede tevredenheidsenquête uitvoeren om de evolutie van de
relatie tussen dealers en importeurs/
constructeurs op te volgen.

3,11 %
De brutowinstmarge van
de dealers daalde tot
gemiddeld 3,11 % in 2017,
aanzienlijk lager dan de in
2016 behaalde marge van
3,78 %.

Voorzitter: Peter Daeninck
Algemeen secretaris:
Christian Rampelbergh

TRAXIO ROAD SUPPORT
Groepering van Takel- en Bergingsbedrijven van België
TRAXIO Road Support vertegenwoordigt ongeveer 200 ondernemingen gespecialiseerd in het takelen
en bergen van voertuigen.

MARKANTE FEITEN
 prichting van de werkgroepen FAST
O
en SIABIS+. In België worden de takelen bergingsbedrijven geconfronteerd
met twee verschillende systemen in
het noorden en het zuiden van het
land: FAST (Files Aanpakken door Snelle
Tussenkomst) in Vlaanderen en SIABIS+
(Système Informatique Assisteurs –
Bijstandverlener Informatie Systeem)
in Wallonië.
Oprichting van een werkgroep voor het
TRAXIO Certified Road Support-label.
Dynamisering van de leden in Wallonië
en van de Franstalige deelname aan
de Raad van Bestuur van TRS.
Ontwikkeling van een kostenmodule
specifiek voor het beroep van takelaar.

PRIORITEITEN
L ancering van het label TRAXIO Certified
Road Support in zijn digitale versie.
Informatiebijeenkomsten over de
kostprijsmodule.
Intensivering van de aanwezigheid in
het toezichtcomité van SIABIS+ en de
communicatie met de leden, met name
over de FAST- en SIABIS-systemen.
Een geografische kaart opstellen van
de leden van TRAXIO Road Support.
Initiëren van cursussen specifiek voor
het beroep van Takelaar.

“Met het steeds toenemende
verkeer voeren de takelaars
een gevaarlijk beroep uit. Ze
bevinden zich in de frontlinie
om de klant te helpen of om
het verkeer te herstellen. Het
beroep van takelaar is een vak
dat gebaseerd is op ervaring
maar er is geen takelschool als
dusdanig.”
Michel Gillard,
Algemeen secretaris

Voorzitter: Yves DOMBRECHT
Algemeen Secretaris: Michel GILLARD
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GROEPERINGEN

FAM
Federatie Automateriaal
Deze groepering promoot, vertegenwoordigt en verdedigt de professionele
belangen van haar leden zowel collectief als individueel.

MARKANTE FEITEN

PRIORITEITEN

 e medeorganisatie van de
D
AutoTechnica-beurs in 2018.
Implementering van het Mobivisproject, een database aan de hand
waarvan wisselstukken met het
chassisnummer of de VIN-code
van een voertuig kunnen worden
opgezocht.
Permanente monitoring van de
Europese wetgeving: BER, homologatie, Online Sale of Goods & GDPR
(AVG), e-call en OTP enz.

FAM-congres in 2020
 e activiteiten van de werkgroepen over
D
tuning, de INCERT-certificering en de
uitrusting van werkplaatsen versterken
Certificering van de distributeurs in
het kader van de implementering van
Mobivis
Project ‘Eco-onderhoud’ met het oog op
een drastische verlaging van de CO2uitstoot door het gepaste onderhoud
Lobbyacties: verhoging van het plafond
voor de verplichte facturering tot € 125,
behoud van de OBD-stekkers & de OTP,
project Eco-onderhoud enz.

+/-

2.000
Het aantal opzoekingen per
dag in de Mobivis-database
via onze systemen blijft op
een uitstekend niveau.

Voorzitter: Etienne Dubois
Algemeen secretaris: Maarten Voet

GSS
Groepering van Servicestations
GSS verdedigt de belangen van brandstofverdelers en uitbaters van
servicestations. België telt momenteel ongeveer 3.122 servicestations.

Omdat zowel de professionele autoverkopers als de brandstofverdelers het
risico lopen aansprakelijk te worden
gesteld, vond TRAXIO het absoluut
noodzakelijk een dossier voor te bereiden om haar leden te helpen hun
klanten tijdig te informeren. Er werd
ook een sticker verspreid om het onder
de aandacht te brengen en verwarring
te voorkomen.

G
 SS zet ook haar werk voor het
Bodemsaneringsfonds verder, bedoeld om slachtoffers van vervuiling
te helpen. BOFAS houdt momenteel
toezicht op de saneringen waarvoor
een dossier werd ingediend en goedgekeurd. Daarmee is de eerste fase
afgerond.

Voorzitter: nog aan te stellen
Algemeen secretaris: Maarten Voet
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3.122

Het aantal servicestations
in België op 01/01/2017

GROEPERINGEN

FEDAGRIM
Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen
en uitrustingen voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen
Fedagrim bestaat uit vijf sectorgroepen: Landbouwtrekkers en -machines,
Veeteeltmaterieel en -constructies, Tuin- en groenvoorzieningen,
Distributie en Landbouwdiensten.

MARKANTE FEITEN
Veel landbouwers overwegen een heroriëntatie of stopzetting van hun activiteiten
vanwege een gebrek aan betaalbaar land.
De verkoopprijzen liggen hoger dan het
economisch rendement. Fedagrim heeft
tijdens haar algemene vergadering voorgesteld een Grondenbank op te richten. Deze
publiek-private samenwerking zou gebaseerd zijn op vier pijlers: de bevordering
van de land- en bosbouw met bijzondere
aandacht voor jonge landbouwers, milieubescherming, steun voor de ontwikkeling
van de lokale economie en een nieuwe
wet op pachtovereenkomsten die meer
rechtszekerheid biedt.
De Grondenbank zou het recht van controle
hebben op alle overdrachten van landbouwgrond. Ze zou een volledig overzicht
hebben van de aangerekende prijzen en

zou kunnen optreden als bemiddelaar of
door rechtstreeks grond of landbouwgoed
te kopen. Die zouden dan niet worden doorverkocht aan de hoogste bieder maar aan
de hand van een aantal criteria die erop
gericht zijn de oprichting en het onderhoud
van landbouwbedrijven te ondersteunen.

PRIORITEITEN
In dit verkiezingsjaar zet Fedagrim haar
inspanningen voort om de politiek bewust
te maken van de problemen waarmee de
landbouwsector kampt, zoals bepaald in
haar Landbouwpact.
Een van de onderzochte actiepunten is een
hervorming van de pachtovereenkomst die
veel tekortkomingen vertoont. In Wallonië
wordt een nieuwe pachtwet bestudeerd
maar in Vlaanderen is de situatie volledig
geblokkeerd.

70 %

van de landbouwgrond
wordt gehuurd, wat het
belang van de pacht voor de
sector illustreert.

Voorzitter: Johan Colpaert
Algemeen secretaris: Michel Christiaens

FEDERTYRE
Groepering van bandenspecialisten
FEDERTYRE is een beroepsgroepering die ondernemingen verenigt gespecialiseerd in de aankoop, verkoop en het onderhoud van banden,
velgen en wielen. Ze verdedigt de collectieve belangen van haar leden
door een gunstig ondernemingsklimaat te creëren dat hen in staat stelt
strategische keuzes te maken met hun eigen capaciteiten.

MARKANTE FEITEN
Implementatieplan op basis van de
studie Möbius 2018

Voorzitter: Frank Lambrecht
Algemeen secretaris: Maarten Voet

PRIORITEITEN
S tudie van de aandachtspunten van
de groepering
TRAXIO Certified Fastfit of Tyre Center
Panelonderzoek: sell-outcijfers met GfK
Meer aandacht voor banden in andere
categorieën dan personenwagens

700
Het aantal
bandenspecialisten
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GROEPERINGEN

FEDERMOTO
Groepering van de verdelers van motorrijwielen
Federmoto verenigt de Belgische motorverdelers.

MARKANTE FEITEN
D
 e stijging in de verkoop van tweewielers
is alweer vooral te danken aan de tweewielers met de kleinste cilinderinhoud.
Die zijn populair bij pendelaars die de
files willen vermijden. Deze modellen
genereren echter een kleinere omzet en
lagere winstmarge.
H
 et rendement blijft bijgevolg problematisch. De verkoopactiviteit van een
met eigen vermogen gefinancierde dealer
is maar net rendabel. Van zodra deze
activiteit ook op vreemd vermogen moet
rekenen, is dat niet meer het geval.
D
 e tijd die aan de administratie moet
worden besteed, neemt bovendien nog
altijd toe. En dat is niet alleen aan de
overheid te wijten. De invoerders en constructeurs wentelen steeds meer administratieve lasten af op hun verdelers,
met name op het vlak van garanties,
klantgegevens, de registratie van onderhoud, de bestelprocedures enz.

PRIORITEITEN
 m ervoor te zorgen dat de motordeaO
lers winstgevend kunnen blijven, is een
herziening van het distributieschema
nodig, bv. door de activiteit per merk
en per provincie te centraliseren.
D
 e motordistributiesector moet ook de
eventuele online distributieprojecten
van de importeurs en constructeurs
nauwlettend in de gaten houden.

Voorzitter: te benoemen
Algemeen secretaris: Luc Schets

+

10,2 %
stijging van moto- en
scooterverkoop in 2018 tot
25.281 eenheden.
De modellen < 125 cc
vertegenwoordigen
voortaan 30 % van de
markt.

IMCOBEL
Belgische Beroepsgroepering van Invoerders en Fabrieksagenten van Gereedschap
IMCOBEL verenigt en vertegenwoordigt de invoerders van gereedschap
in het algemeen en van handgereedschap en draagbaar elektrisch
gereedschappen in het bijzonder.
Als enige representatieve en professionele organisatie voor deze
activiteit, treedt IMCOBEL op als
partner en woordvoerder van de
federale en regionale overheden.
De groepering onderhoudt nauwe
contacten met officiële instanties.
IMCOBEL ontwikkelt daarnaast ook
tal van initiatieven naargelang de
economische en sociale belangen
van haar leden.
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REALISATIES
Tools Special Batibouw 2019

PRIORITEITEN
 erder anticiperen op de bedreigingen
V
die big data met zich meebrengen.

KERNZIN
IMCOBEL ontwikkelt tal van initiatieven
naargelang de economische en sociale
belangen van haar leden.

Voorzitter: Patrick Van Minsel
Algemeen secretaris: Maarten Voet
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GROEPERINGEN

SIGMA
Groepering van de vertegenwoordigers van materieel voor
burgerlijke bouwkunde, de bouw en goederenbehandeling
SIGMA is de referentie binnen de sector van machines voor burgerlijke bouwkunde, de bouw en goederenbehandeling. In 2016 telde onze federatie 70 leden. De belangrijkste spelers op de Belgische markt zijn allemaal
aangesloten en vertegenwoordigen bijna alle werkgebieden.

MARKANTE FEITEN
De verwachtingen voor 2018 stemmen
overeen met wat we effectief hebben
meegemaakt. 2018 is nog sterker dan
het recordjaar 2017. De sectie burgerlijke
bouwkunde/bouw deed het iets beters
met een algemene stijging van 5 à 10 %.
Opvallende tendensen zijn een verdere
stijging van het aantal minigravers, een
daling van het aantal bandengraafmachines na de forse sprong van vorig jaar.
De rupsgraafmachines blijven echter
stabiel. Ook overslagmachines stijgen
sterk en alle terreinheftrucks verdubbelen zelfs. Wielladers en verreikers stijgen
ook sterk. De dalingen zijn vooral op
te merken in machinecategorieën met
kleine aantallen zoals bv. hijskranen of
dumpers. Trilplaten stampers kenden
een groei van zo’n 6 %.
V
 oor de subsectie generatoren blijft
echter geen rooskleurig verhaal. Ondanks
de aankondigingen in de pers dat er
weer mogelijke stroomtekorten zouden
kunnen optreden in de winterperiode
heeft dit niet tot een stijging van de
verkoop van noodstroomgroepen gezorgd. We zien daar wel een duidelijke
verschuiving naar de verhuurmarkt wat
productiegroepen betreft.
Bij de lifttrucks kunnen we zonder probleem stellen dat 2018 ongeveer op
hetzelfde niveau als het uitzonderlijk
goede jaar 2017 zal zitten.

PRIORITEITEN
SIGMA opnieuw in de kijker stellen: wat
bieden we onze leden aan en welk voordeel kan eenieder eruit halen. Iedereen
motiveren om het ruime aanbod binnen
TRAXIO actief te gebruiken.
E én aspect waar de situatie elk jaar
slechter wordt en ook in 2019 niet direct
beterschap moet verwacht worden: de
beschikbaarheid van geschoold technisch personeel. Het is voor al onze
leden van cruciaal belang om goede
service technici te vinden. Vandaar dat
we het plan hebben om een campagne
te lanceren om het beroep van servicetechnicus zware machines bekender en
aantrekkelijker te maken.
W
 e beschikken over een HR-werkgroep
met specialisten van verschillende van
onze leden die de afgelopen jaren zeer
nuttig werk heeft verricht. De werking
hiervan gaan we nog versterken en in
navolging daarvan gaan we ook kijken
om andere gelijkaardige werkgroepen
op te richten voor bepaalde thema’s.

+

11,2 %
De spectaculaire stijging van
het totale zakencijfer van de
SIGMA-leden in 2018 t.o.v.
2017 is een nieuw record
van 1,68 miljard euro.

“Het is immers van
levensbelang voor onze sector
om in de komende jaren een
voldoende grote instroom van
service techniekers te kennen.”
Dries Van Haut, Voorzitter SIGMA

B
 ovendien willen we SIGMACert een
tweede adem geven. SIGMACert staat
voor onze veiligheidskeuring, waarbij
we onze eigen technici opleiden tot
keurmeesters om onze tools bij de
klant jaarlijks te keuren tijdens een
onderhoud.

Voorzitter: Dries Van Haut
Algemeen secretaris: Joëlle Germain
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RAAD VAN BESTUUR

RAAD VAN BESTUUR
BAETENS Hilaire,
voorzitter TRAXIO Carrosserie

GEENTJENS Eric,
vicevoorzitter IAS

SALMIN Benoit,
bestuurder FEDERTYRE

DAENINCK Peter,
vicevoorzitter TRAXIO
en voorzitter GDA

GENTILE Louis,
bestuurder Febelcar

SMEETS Jean-François,
bestuurder FEDAGRIM
(nationale verdelers)

DE BELDER Kristiaan,
voorzitter Federvelo

GODART Patrick,
vicevoorzitter TRAXIO
en voorzitter IAS

DE BRUECKER Antoon,
vicevoorzitter TRAXIO
Carrosserie

HOCKÉ Didier,
vicevoorzitter Federatie
Automateriaal

DE HEMPTINNE Henri,
bestuurder GDA

LAMBRECHT Frank,
voorzitter FEDERTYRE

DE WILDE MARC,
vicevoorzitter
TRAXIO Road Support

LEYN Eric,
vicevoorzitter TRAXIO
en voorzitter Febelcar

DE WULF Dirk,
vicevoorzitter Federmoto

LOIX Johan,
vicevoorzitter FederProCycle

DOMBRECHT Yves,
voorzitter
TRAXIO Road Support

MERCKX Joost,
bestuurder FEDAGRIM
(regionale verdelers)

DUBOIS Etienne,
vicevoorzitter TRAXIO
en voorzitter Federatie
Automateriaal

MINTJENS Benny,
voorzitter FederProCycle

DUBOIS Jean-Paul,
vicevoorzitter Sigma
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PERWEZ Didier,
voorzitter TRAXIO en
bestuurder Federatie
Automateriaal
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VAN DEN BERGHE Eddy,
vicevoorzitter Federvelo
VAN HAUT Dries,
voorzitter SIGMA
VAN KEER Jean-Pierre,
vicevoorzitter IMCOBEL
VAN MINSEL Patrick,
voorzitter IMCOBEL

RAAD VAN BESTUUR

EREVOORZITTERS
JACOBS Marcel †

DE SCHAETZEN Alain †

VAN HOE Freddy

EREBESTUURDERS
DE COOMAN Jos

JANSSENS Ludo

JAMOULLE Joseph

VANDERHAEGHE Jean

WAARNEMERS
SPOREN Martine,
voorzitster gewestraad TRAXIO Vlaanderen

BULTOT Danny,
voorzitter gewestraad TRAXIO Wallonië

CORTOIS Eric,
voorzitter gewestraad TRAXIO Hoofdstedelijk Gewest Brussel

UITVOEREND COMITE
PERWEZ Didier,
voorzitter TRAXIO en
bestuurder Federatie
Automateriaal

DUBOIS Etienne,
vicevoorzitter TRAXIO en
voorzitter Federatie Automateriaal

DAENINCK Peter,
vicevoorzitter TRAXIO
en voorzitter GDA

GODART Patrick,
vicevoorzitter TRAXIO en
voorzitter IAS

LEYN Eric,
vicevoorzitter TRAXIO en
voorzitter Febelcar
VAN HAUT Dries,
voorzitter SIGMA
MISSANTE Luc,
algemeen directeur TRAXIO

STRATEGIC TEAM
SCHETS Luc,
algemeen secretaris TRAXIO
Carrosserie
CRAB Guy,
algemeen secretaries FederProCycle
en Federvelo

ERALY Kristof,
algemeen secretaris FEBELCAR

RAMPELBERGH Christian,
algemeen secretaris GDA

GERMAIN Joëlle,
algemeen secretaris SIGMA

VOET Maarten,
algemeen secretaris FAM,
FEDERTYRE en IMCOBEL

GILLARD Michel,
algemeen secretaris IAS
en TRAXIO Road Support

MANAGERTEAM
MISSANTE Luc,
algemeen directeur

RAMPELBERGH Christian,
Manager TRAXIO Services nv

CORNET Frédéric,
Manager Kennis & Expertise

SCHETS Luc,
Manager Member Services

TIÉTARD Charles,
Marketing & Communication
Manager
VAN BASTELAERE Pieter,
Manager Public Affairs
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ONZE GESPREKSPARTNERS

ONZE GESPREKSPARTNERS
OVERHEID

CONSUMENTEN

MEDIA

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Europese Unie
Federale Commissie voor
de Verkeersveiligheid
Federale Overheid
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en
de kmo
Ondernemingsloketten
NOA (Autocriminaliteit)
Pararegionales (OVAM, BIM, OWD,...)
Parastatalen
Regionale Overheden
Vias institute
Werkgroepen (C.A.I.N. enz.)

Test-Aankoop

Geschreven en audiovisuele pers
Social media

WERKGEVERSORGANISATIESS
UCM
UEB
UNIZO
UWE
VBO
VOKA

WERKNEMERSORGANISATIES
ABVV
ACLVB
ACV-METEA

AUTOMOBIELCLUBS
BFOV
KACB
RMU
Touring
VAB

OPLEIDING

FEDERATIES
Agoria
Assuralia
Belgische Petroleumfederatie
FEBETRA
FEBIAC
FEDIS
FEVAR
GEB
GOCA
IVP
RENTA
Transport en Logistiek Vlaanderen
UPEX
UPTR

AutoFORM
CEVORA
EDUCAM
EFP
IAWM
IFAPME
Job on wheels
Onderwijs
SERV
SFMQ
SYNTRA Vlaanderen
VDAB-FOREM-IBFFP

PARITAIRE COMITÉS
Carrosserie - P.C. 149.2
Garages - P.C. 112
Metaalhandel - P.C. 149.4

SOCIALE FONDSEN
Carrosserie
Garage
Metaalhandel

50

TRAXIO | ACTIVITEITENVERSLAG 2018-2019

MILIEUPARTNERS
BEBAT
BOFAS
Febelauto
FOSTPLUS
Recupel
RECYBAT
RECYTYRE
TERSANA
VAL-I-PAC
Valorlub

INTERNATIONALE CONTACTEN

INTERNATIONALE CONTACTEN
TRAXIO is actief op internationaal vlak. Elke federatie en groepering is aangesloten bij
Europese verenigingen die zich buigen over de specifieke problemen binnen elke branche.

SECTOR MOBILITEIT
GDA

GVO

REPARAUTO

GSS

Groepering
Autodealers
en -agenten

Groepering
Handelaars in
Tweedehandse
Voertuigen

Groepering
van Autoreparatiebedrijven

Groepering
Servicestations

CECRA
Europese Raad voor de Automobielhandel en -herstelling

SECTOR ONDERDELEN, BANDEN,
PRODUCTEN, ACCESSOIRES,
GEREEDSCHAP EN UITRUSTING

FEBELCAR

Motorrevisiebedrijven

Koninklijke Belgische
Federatie van de
carrosseriebedrijven

FEDERTYRE
Groepering van
Bandenspecialisten

AIRC

FIRM

CETRO

Association
Internationale des
Réparateurs en
Carrosserie

Fédération Internationale
des Rectifieurs
et Reconstructeurs
de Moteurs

Committee of
European Tyre Retail
Organisations

SECTOR BURGERLIJKE
BOUWKUNDE EN
GOEDERENBEHANDELING

FAM

SIGMA

GIAF

Distributeurs

EGEA

FIGIEFA

European Garage
Equipment Association

The International Federation
of Automotive Aftermarket
Distributors

ILC

RF Belgium

International Liaison
Committee Distributors,
Hirers of Construction Plant
Distributors, Hirers and
Repairers

Road Federation
Belgium

ECED
ETRMA
European Tyre & Rubber Manufacturer’s Association

European Federation of
Equipment Distributors

ETO
European Tuning Organization

SECTOR LAND- EN
TUINBOUWMATERIEEL
Nationale en regionale verdelers van landbouw-,
veeteelt en tuinmaterieel

Lokale verdelers van tractoren en
landbouwmachines

FECIMA

CLIMMAR

European Federation of International Trade
in Agricultural Machines and related activities

Centre de Liaison International des Marchands
de Machines Agricoles et Réparateurs
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