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EQUAL PAY DAY 2012 -  20 maart
Alhoewel vrouwen in de Transportsector
wel gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden
hebben, sluit BTB zich jaarlijks aan bij de
EPD-campagne uit solidariteit met vrou-
wen in andere sectoren die nog steeds
gemiddeld 22 % minder verdienen dan
hun mannelijke collega’s terwijl zij
dezelfde job uitoefenen.

De loonkloof is op 10 jaar tijd met 6 %
verkleind en vergeleken met vorig jaar is
er een verbetering van 1%!

De EPD-campagne was dit jaar gefocust
op jongeren en het verband tussen hun

studiekeuze, loopbaan en loon, onder
het controversiële motto:

“verklein de loonkloof – word porno-
actrice” of vind een beter alternatief op
de website: equalpayday.be

BTB sloot zich op 20 maart aan bij één
van de 3 regionale acties. Aan het Cen-
traal Station te Antwerpen deelden we
tussen 07u30 en 09u00 flyers uit aan
voorbijgangers.

Voor meer informatie – bezoek de websi-
te: equalpayday.be

Staatssecretaris John Crombez 
wil de sociale dumping in 
transportsector bestrijden

80 militanten van BTB gingen tijdens de fede-
rale militantenraad van zaterdag 24 maart in
discussie met Andries Vienne, kabinetsmede-
werker van John Crombez, over de sociale
dumping in de transportsector. Een vrucht-
baar gesprek, zonder veel franjes. John Crom-
bez heeft onze zwartboeken immers gelezen
en wil werk maken van een oplossing.

De staatssecretaris hoeft inderdaad niet
meer overtuigd te worden. Na het bekijken
van de videofilm die BTB maakte van een
studiebezoek aan Bratislava konden we
enkel vaststellen dat de analyse gedeeld
wordt. Deze dumping moet gestopt worden

in het belang van de sector. 

Federaal secretaris Frank Moreels deed een
oproep: " iedereen die de transportsector
genegen is moet nu samenwerken om de
rotte appels uit de mand te halen. Ook veel
werkgevers en kleine zelfstandigen zijn deze
oneerlijke concurrentie immers beu! Het is vijf
na twaalf, we moeten nu snel redden wat nog
gered kan worden! De sociale dumping moet
stoppen."

Meer info: 
www.btb-abvv.be of zoek op youtube via
BTB-ABVV

De opleiding vrachtwagenchauffeur in het Volwassenenonderwijs: een nieuwe trend!
Wist u dat de opleiding tot vrachtwa-
genchauffeur ook in het Volwassenen-
onderwijs kan gevolgd worden?
Zowel werkzoekenden als werkne-
mers kunnen zich voor deze opleiding
inschrijven bij een Centrum voor Vol-
wassenenonderwijs (CVO). De oplei-
ding kan op één schooljaar gevolgd
worden, maar kan ook gespreid wor-
den over meerdere schooljaren. De
lessen worden gegeven op weekavon-
den en op zaterdagen. Cursisten die
slagen behalen het Rijbewijs CE en de
Basiskwalificatie Vakbekwaamheid
Groep C. Examens worden afgelegd
bij de VDAB. De lesvoertuigen worden
gedeeld met een school die de oplei-
ding in het voltijds BSO aanbiedt of
met een VDAB Competentiecentrum
waar werkzoekenden de opleiding
kunnen volgen. Cursisten kunnen
onder bepaalde voorwaarden een
stuk van de opleidingskost terugbe-
taald krijgen van het SFTL (sociaal
fonds transport en logistiek). 

De sector is deze nieuwe piste in het
opleidingslandschap zeer genegen
omdat zij voor een dubbele meer-
waarde zorgt. Enerzijds worden er
meer chauffeurs opgeleid voor intre-
de in de sector. Anderzijds verhoogt
het rendement van de dure lesvoer-
tuigen die de sector ter beschikking
van de opleidingsverstrekkers stelt,
aanzienlijk omwille van het dubbel
gebruik.

De pionier van de opleiding vrachtwa-
genchauffeur in het Volwassenenon-
derwijs was het CVO VIVO uit Kortrijk,
dat lange tijd als enig CVO deze oplei-
ding organiseerde. Recent kwamen er

4 CVO’s bij: het CVO VLL uit Genk, het
Stedelijk CVO Nijverheidsschool Ant-
werpen, het CVO Panta Rhei de
Avondschool uit Gent en het CVO
Temse.

Hieronder volgt een interview met
een oud-cursiste van CVO VIVO Kort-
rijk bij wijze van impressie.

V: Je koos als meisje voor een oplei-
ding tot vrachtwagenchauffeur. Heb
je daar bewust voor gekozen?
A: Jazeker. Het reilen en zeilen van een
vrachtwagenchauffeur is me met de
paplepel ingegeven. Mijn vader is
vrachtwagenchauffeur en van kleins
af mocht ik in de vakanties met hem
meerijden. De interesse in de sector is
met de tijd alleen maar gegroeid.
Toch was de definitieve keuze voor
het beroep niet zo evident, ik twijfel-
de lang. Terwijl veel van mijn leeftijds-
genoten perfect wisten waarvoor ze
zouden kiezen, kon ik niet beslissen.
Uiteindelijk heb ik dan toch de knoop
doorgehakt.
V: Dus de interesse voor het beroep
is er al altijd geweest? Sprak een
baan van 9 tot 5 je dan niet aan?

A: Neen, ik ben graag onder de men-
sen. En het beroep van vrachtwagen-
chauffeur is daarbij mijn eerste keuze.
V: De opleiding tot vrachtwagen-
chauffeur heb je dan uiteindelijk
afgewerkt in het volwassenenon-
derwijs. Dit betekent ’s avonds tij-
dens de week theorie en op zater-
dag praktijklessen rijtechniek. Hoe
beviel jou die formule?
A: Aanvankelijk viel de opleiding qua
intensiteit vrij goed mee. Maar na ver-
loop van tijd begon dit toch door te
wegen. Per slot van rekening kom je 3
avonden per week niet voor 22u thuis.
Zeker na een hele dag werken kan dat
tellen. Inhoudelijk stak de opleiding

goed in elkaar. De leerkrachten zijn
vakbekwaam, stipt en boden zeker
voldoende ondersteuning. Ideaal is
ook dat men in CVO VIVO voor het
praktijkgedeelte kleine groepen han-
teert van maximaal 4 cursisten. Ikzelf
maakte deel uit van een groep van 3
cursisten en zo kreeg ik nog meer
oefenmomenten. De leerkrachten
beantwoordden met de nodige ken-
nis van zaken onze vragen en dit
zowel voor, tijdens als na de lessen.
Op zaterdag rijden vergt een serieuze
tijdsinvestering. Met andere woor-
den, voldoende motivatie is zeker
belangrijk. 
V: Wat vond je van de kostprijs van

deze opleiding tot vrachtwagen-
chauffeur binnen het volwassenen-
onderwijs?
A: Sowieso is een opleiding tot vracht-
wagenchauffeur niet goedkoop. In
vergelijking met andere opleidings-
vormen valt de kostprijs echter goed
mee. Ik maakte geen gebruik van
opleidingscheques of andere tege-
moetkomingen, waarvoor deze oplei-
ding nochtans in aanmerking komt. 
V: Heb je al zicht op werk in de sec-
tor?
A: Jazeker. Ik ga aan de slag in het
bedrijf van mijn vader, een bedrijf
gespecialiseerd in de productie van
spaanderplaten.

Jessica Denorme (links) en Virginie Baert (rechts) – cursisten van CVO VIVO Kortrijk
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