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(Utrecht, 1 juni 2018) De cao-delegaties van DB Cargo Nederland en van de 
vakorganisaties CNV en FNV hebben op 1 juni 2018 een 
onderhandelingsresultaat bereikt voor een tweejarige cao met een 
loonsverhoging van in totaal 5,8%.  

 

Gezonde balans 

Partijen achten het van belang dat alle medewerkers op een gezonde en verantwoorde 
manier hun loopbaan succesvol kunnen vervullen en afronden. In dit kader zal DB 
Cargo consistent en continu aandacht hebben voor voldoende beschikbaar 
gekwalificeerd personeel, ziekteverzuim, opleidingen en loopbaanpaden. 

Door gedegen capaciteitsmanagement wordt er voor gezorgd dat er voldoende 
personeel aanwezig is om productief, veilig en duurzaam te kunnen werken. De tijdige 
instroom van nieuwe medewerkers moet de uitstroom van medewerkers en groei van 
vervoeren en volume opvangen. 

Gedurende de cao periode zullen daarvoor wederom “nulmetingen” worden uitgevoerd, 
waarbij op basis van het aantal vervoeren en volumes het aantal benodigde 
medewerkers voor een aanvaardbare werkdruk wordt bepaald en besproken op locatie 
met de betreffende roostergroepen. 

Eén van de manieren om personeel gezond en duurzaam aan het werk te houden is de 
invulling van het ziekteverzuimbeleid. Afgelopen jaar heeft DB Cargo een 
casemanager aangesteld en met de ondernemingsraad een hernieuwd 
ziekteverzuimprotocol afgesproken. De focus is en blijft uiteraard op herstel gericht. 
Het komende jaar zal er meer aandacht komen voor het voorkomen van 
arbeidsongeschiktheid. Gezien het belang van het onderwerp is afgesproken dat 
ziekteverzuim een vast onderwerp in het overleg tussen DB Cargo en vakbonden is. 

 

Looptijd en Loon 

• De cao heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020. 
• De cao-lonen en de daaraan gerelateerde vergoedingen worden structureel 

verhoogd per 1 april 2018 met 2,9% en per 1 april 2019 met 2,9% 

• Onregelmatigheidstoeslag voor de nacht 

Er komt een ORT vergoeding voor Nacht om het werken in de nacht te 
compenseren en hiermee ook financieel aantrekkelijker te maken. Deze ORT 
vergoeding voor de Nacht wordt bovenop de initiële loonsverhoging verhoogd met 
10%. Deze ORT voor de nacht wordt toegepast op alle nachtdiensten die op en 
vanaf 1-1-2019 worden gedaan. 

 

Ontziemaatregelen 

Partijen hebben uitgebreid stilgestaan bij de ontziemaatregelen. Er is afgesproken dat 
er een studie wordt gedaan naar een andere invulling van de ontziemaatregelen. 
Hierbij worden de mogelijkheden bekeken van een onder meer een Generatiepact. 

De ingangsdatum van 55+, 60+ en GIOW blijft ongewijzigd en wordt dus niet 
gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Met ingang van 1 januari 2019 draagt de werknemer 
naast de huidige inbreng van uren 4 uur bij aan de 55+regeling. 
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De huidige 57+ regeling blijft gelden, onder de voorwaarde dat alle nachtdiensten 
binnen de roostergroep kunnen worden gesteld. Als diensten niet gesteld kunnen 
worden, dan dragen de medewerkers binnen de betreffende roostergroep vanaf 1-1-
2019 zelf zorg voor een oplossing. Als nachtdiensten toch niet gesteld kunnen worden 
zal een paritaire commissie (werkgever en werknemer vertegenwoordiger) binnen 7 
kalenderdagen hierover een bindend besluit. Indien binnen de cao periode blijkt dat 
deze werkwijze niet werkt, dan verbinden cao partijen zich in de volgende cao een 
afspraak te maken die een oplossing biedt voor het stellen van alle nachtdiensten. 

 

Arbeids- en Rusttijden 

Opleiden/trainen/optimalisatie roosterproces 

Partijen zijn het erover eens dat de individuele wensen van de medewerkers zoveel als 
mogelijk geborgd moeten worden in het rooster. Gebleken is dat een sociaal, gezond 
en efficiënt rooster succesvol tot stand kan komen als er sprake is van een goede 
onderlinge afstemming tussen de roosterverantwoordelijken (planners, dienstindelers, 
teamleiders en roostervertegenwoordigers).  

Om deze samenwerking te verbeteren en het roosterproces te optimaliseren is 
afgesproken dat planregels en kaders worden opgesteld en dat de 
roosterverantwoordelijken individueel en gezamenlijk worden opgeleid en begeleid bij 
de invoering van deze kaders. Er is geen sprake van een eenmalige maar van een 
structurele aanpak. Hiermee zal ook de toepassing van rode weekend, schaft, 
feestdagen en toekennen verlof verbeterd worden. 

 

Wijze afrekening gewerkte uren en contracturen 

De wijze van tellen van de gewerkte uren ten opzichte van de contract uren van een 
medewerker wordt gewijzigd per 01-01-2019. Bij de afrekening aan einde van 1e , 2e en 
3e periode van 13 weken wordt een bandbreedte gehanteerd van -6uur/+6uur. Aan het 
einde van de 4e periode van 13 weken is er geen bandbreedte van toepassing en moet 
het saldo nul zijn. De manier van afrekenen als het saldo buiten deze bandbreedte van 
-6/+6 uur ligt blijft ongewijzigd. 
 

Machinisten 

BBW-vergoeding hoog 

Alle nationaal en internationaal machinisten die ook wagencontroleur zijn ontvangen, 
ongeacht hun standplaats, vanaf 1 januari 2019 allemaal de BBW hoog vergoeding. 
 

Internationale transporten 

Internationale transporten worden steeds belangrijker voor DB Cargo Nederland. DB 
Cargo Nederland heeft aangegeven dat zij in dit kader via de Sales afdeling een 
uiterste inspanning doet om het aantal Langfahren transporten uit te breiden. Tevens 
gaat DB Cargo Nederland kijken wat de mogelijkheden zijn om de samenwerking met 
de Duitse moederonderneming te intensiveren. 
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Afspraken (regelset)voor internationale machinisten 

— de internationale machinist voert alle soorten diensten (normale, lange en 12-uurs 
diensten) uit, zonder dat de werkgever hierom hoeft te vragen dan wel dat de 
medewerker dit specifiek aan hoeft te geven; 

— de internationale machinist doet maximaal 1 overnachting per week zonder dat 
hiervoor toestemming gevraagd hoeft te worden. Hierbij merken partijen op dat het 
geen doel op zich is om een overnachting te plannen. 

— de diensttijd van een nachtdienst is maximaal 9½ uur (9,30u) is de nachtdienst 
maximaal 1 keer per maand met een maximum van 12 keer per jaar uiterlijk om 
08:00 uur mag eindigen  

— een dienst zal als gevolg van een eventueel extra reistijd van en naar de 
opstapplaats niet langer duren dan 12 uur Hiermee bedoelen partijen dat reistijd 
geen onderdeel is van de diensttijd. 

— voor de rusttijd in het buitenland wordt de rusttijd conform de cao gehanteerd. 

 

Voor de toepassing van de afspraken voor internationaal machinisten geldt een 
hardheidsclausule, waar de werknemer een beroep op kan doen.  

 

— De vergoeding voor 12-uursdiensten (zonder uitloop) wordt voor de internationaal 
machinist met ingang van 1 januari 2019 verhoogd naar €40 bruto per dienst. 

— Voor de kennis van een tweede buitenlandse regeling wordt de functietoeslag 
machinisten internationaal twee keer uitbetaald.  

 

Overige afspraken 

In de cao tekst worden tekstuele aanpassing gedaan ter verbetering van de 
leesbaarheid en de duidelijkheid. De afspraken uit dit onderhandelingsresultaat worden 
ook direct meegenomen. Op 1 september 2018 is de cao tekst klaar. 
 

 
Aldus overeengekomen en ondertekend te Utrecht op 1 juni 2018. 
 
 
DB Cargo Nederland N.V.  FNV Spoor  CNV Vakmensen 
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