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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Vraag:

Begin april werd bericht dat er problemen zijn met de organisatie van het door Max
Mobiel – waar de Stad Gent als partner aan deelneemt – ingerichte woon/werk-verkeer in
de Gentse haven en in andere bedrijfszones. Volgens een nieuwsbericht op de website
van Max Mobiel weigert partner V-Taks om nog langer ritten uit te voeren (https://maxmobiel.be/nl/nieuws/artikel/geen-max-mobiel-in-de-haven-vanaf-dinsdag-19-04-2022).
Aanleiding zou een onenigheid zijn over de prijs/vergoeding per rit naar aanleiding van
de gestegen brandstofprijzen en loonkosten. Dit schept vanzelfsprekend ernstige
problemen voor de mensen die van dit vervoer gebruik maakten.
Vandaar mijn vragen:
1. Kan de schepen een stand van zaken geven met de nodige toelichting? Hoe zal dit
conflict opgelost geraken? Wat is de verhouding tussen Max Mobiel en V-Taks
vandaag?
2. Hoeveel mensen zijn er getroffen door de opschorting van het aanbod? Welke
tijdelijke/alternatieve oplossingen kunnen al dan niet voorzien worden voor de
geschrapte trajecten en voor de mensen die er gebruik van maakten?

Antwoord

V-Taks heeft op 30 maart haar contract met Max Mobiel heeft opgezegd. Daarbij
ontstaat uiteraard de vraag hoe we dan omgaan met de contractuele opzegtermijn van 3
maanden.
Daar was wat onduidelijkheid over. Max Mobiel kon, in het belang van de
voorspelbaarheid voor onze pendelaars en hun werkgevers, dan ook niet anders dan de
dienstverlening tijdelijk staken, en dat vanaf paasdinsdag 19 april.
Er werd heel snel geschakeld, en ik wil daarvoor een pluim op de hoed van het personeel
steken. Zij konden op korte termijn een noodplan activeren dat loopt sinds 2 mei. In dat
noodplan worden het grootste deel van de ritten richting Zeehaven-Oost en ZeehavenWest uitgevoerd. Drongen 1 en ArcelorMittal blijven tot nader order niet bediend.
Op basis van het gemiddeld aantal dagelijkse reservaties, kunnen we inschatten dat zo'n
400 individuele pendelaars werden getroffen door het noodgedwongen schorsen van de
dienstverlening. Dankzij het noodplan is dat beperkt tot zo'n 75, waarvan 25 op de
kleinere trajecten richting Drongen 1 en Arcelor Mittal.
Er zijn juridische stappen ondernomen en vorige week vrijdag werd een akkoord bereikt
met V-Tax om tegen bepaalde voorwaarden, die gedocumenteerd werden maar
vertrouwelijk zijn, het contract in onderling akkoord te beëindigen met onmiddellijke
ingang.
Het noodplan blijft operationeel tot eind juni. Tegen dan willen we een nieuwe
vervoerder aangeworven hebben die kan starten op 1 juli. En die procedure is nog
lopende.

