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CONCEPT Protocol 

CAO Selektvracht B.V. 2011 - 2012 

 

Algemeen 

Partijen hebben op 9 juni 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt. 

 

Protocol 

Het onderhandelingsresultaat betreft het volgende: 

 

1. Werkingssfeer 

Dit protocol is van toepassing op alle werknemers vallend onder de huidige CAO Selektvracht B.V. 

 

2. Uurloon/stukloon 

De volgende (proces) afspraken zijn gemaakt: 

• Selektvracht gaat over op uurloon betaling middels de volgende staffel: 

1-1-2012 50 medewerkers op basis van uurloon   

1-7-2012 100 medewerkers op basis van uurloon / 5% 

1-7-2013 600 medewerkers op basis van uurloon / 25 – 30% 

1-7-2014 1300 medewerkers op basis van uurloon / 55 – 65% 

1-7-2015  2000 medewerkers op basis van uurloon / 70 – 80%; 

• Bestaande arbeidsovereenkomsten worden gerespecteerd; 

• Indien er meer verdiend zou worden op basis van de stukloonmatrix, is deze leidend; 

• (Half)jaarlijkse evaluatie en controle; 

• Bij het niet nakomen van de afspraken zal er geen nieuwe CAO worden afgesloten, en 

geldt indien en voor zover van toepassing de CAO beroepsgoederenvervoer; 

• Het bestaande protocol zal worden aangevuld met deze gemaakte afspraken. 

 

3. CAO Selektvracht B.V. 

Met betrekking tot de CAO is het volgende overeen gekomen: 

 

a. Looptijd 

De looptijd van de CAO is van 1 januari 2011 t/m 31 december 2012; 

 

b. Lonen 

• Per 1 juli 2011 zullen de lonen worden verhoogd met 2% voor bestellers, kantoor- en  

loodspersoneel; 

• Per 1 januari 2012 zullen de lonen worden verhoogd met 2% voor bestellers, kantoor- en loods          

personeel; 



HRM/HT/CAO-resultaat concept protocol versie 1/09-06-2011 2 

 

• Per 1 juli 2011 zal de onkostenvergoeding voor de bestellers voor de avond met 25% worden 

verhoogd; 

• Per 1 oktober 2011 zal een extra vergoeding van 10 cent worden toegekend voor elk 

afgeleverd pakket waar een handtekening voor nodig is. 

 

c. Ziekengeld afroepers  

Met ingang van 1 juli 2011 zullen afroepers in aanmerking komen voor het toekennen van 

ziekengeld als zijnde een besteller, mits ze niet onder de vangnetregeling vallen. 

 

d. Wajong medewerkers 

Selektvracht en de sociale partners zullen zich maximaal inspannen om gedurende de looptijd van 

deze CAO, 25 Wajong medewerkers in dienst te nemen. 

 

e. EVC/scholing 

Er zal gedurende de looptijd van deze CAO, budget beschikbaar worden gesteld waardoor 50 

medewerkers een EVC traject kunnen doorlopen. Dit traject zal voor elke medewerker open 

worden gesteld en deelname zal op volgorde van aanmelding plaatsvinden. 

Tevens zal er een werkgroep worden opgesteld met vertegenwoordigers van CNV Vakmensen, de 

OR en Selektvracht. Deze werkgroep zal gaan onderzoeken hoe Selektvracht in de toekomst de 

ontwikkeling van zijn medewerkers beter vorm kan gaan geven.  

 

f. Minimale loonvergoeding  

Artikel 12a, lid 2, lid 3 lid 4: de minimale loonvergoeding per opkomst zal stijgen met het 

percentage waarmee de lonen zullen stijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: In het kader van het totaalvoorstel zullen diverse CAO-artikelen vervallen, toegevoegd of herschreven moeten 

worden. 


