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Vandaag is 42% van de Belgische vrachtwagenchauffeurs ouder dan vijftig. Drie jaar
geleden was dat ‘maar’ 35%. Vier van de tien chauffeurs gaan dus binnen de vijftien jaar
met pensioen. Daarbij komen nog zij die er vanzelf mee stoppen of ziek worden.

“De leeftijdspiramide van de actieve vrachtwagenchauffeurs laat er niet de minste twijfel over
bestaan. De komende jaren zullen veel chauffeurs de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en
uitstromen”, zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra.

Drie jaar geleden publiceerde het Sociaal Fonds Transport en Logistiek een grafiek waaruit bleek
dat de situatie zeer ernstig was. “De grafiek van dit jaar wijst op een dramatische
leeftijdspiramide. Op drie jaar tijd is het aandeel van de oudere chauffeurs nog gestegen. De
instroom is veel te gering.”

“42% van de chauffeurs gaat binnen de vijftien jaar met pensioen. Maar je hebt ook veel
chauffeurs die het beroep vroeger vaarwel zeggen omdat zij van job veranderen of langdurig ziek
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worden. Het is aannemelijk dat de helft van de chauffeurs binnen de vijftien of zelfs tien jaar
vertrekt. Dat kan de instroom van nieuwe chauffeurs nooit compenseren”, stelt Degraef.

Lege vijver

“Jonge chauffeurs aantrekken is bijzonder moeilijk: een chauffeur moet zeer vroeg aan de slag,
wat problematisch kan zijn voor jonge gezinnen met kinderen. Om negen uur beginnen werken is
in deze job bijna onmogelijk. Daar komt nog bij dat de vijver van de werkzoekenden is leeggevist.
Zij die overblijven hebben vaak niet de juiste arbeidsattitude of zoeken geen job”, meent Degraef.

Zij-instroom

Volgens hem moet de sector meer ‘zij-instromers’ aantrekken, mensen die in hun huidige job hun
draai niet vinden. “Wat ook kan helpen, is de kost compenseren van het halen van een rijbewijs.
Een rijbewijs kost 5.000 à 6.000 euro. Het Sociaal Fonds komt vandaag al tussen, maar de
bijdrage zou hoger moeten zijn”, klinkt het nog.

Niet zaligmakend

De lonen optrekken om het beroep aantrekkelijker te maken, zou kunnen helpen, maar dat idee
is volgens Degraef niet zaligmakend. “De loonkost van een Belgische chauffeur is nu al de
hoogste van Europa. Met hogere lonen zou de Belgische vervoerder zich nog meer uit de markt
prijzen. Overigens: de factor ‘loon’ speelt maar een relatieve rol in deze problematiek. In de
Verenigde Staten is gebleken dat ondanks stijgende lonen, het chauffeurstekort snel blijft
groeien”, stelt hij vast.

Philippe Van Dooren
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