
 

 

 

 
 
 

Cao-partijen bereiken cao-onderhandelingsresultaat 
 
 
De cao-delegaties van DB Cargo Nederland en de vakorganisaties CNV 
Vakmensen en FNV hebben op woensdagavond 5 oktober 2016 na intensieve 

besprekingen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. 
In deze gezamenlijke nieuwsbrief geven wij de hoofdlijnen van dat 
resultaat weer. 

 
Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tweejarige cao die geldt vanaf 
1 april 2016 waarbij de volgende loonsverhogingen zijn afgesproken: 

 De cao-lonen en de daaraan gerelateerde vergoedingen worden als volgt op 

structurele basis verhoogd: 

o per 1 april 2016 met 1,0 procent; 

o per 1 april 2017 met 1,7 procent; 
 De (opbouw van de) december uitkering wordt structureel verhoogd: 

o met ingang van 2017 met 0,5 procent naar 5,25 procent; 
 Er wordt een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van € 100,00 netto, 

uit te betalen in januari 2017. 
 

Per 1 januari 2016 zijn voor de werkgever meerkosten ontstaan ter grootte van 1,4 
procent van de loonsom door de keuze voor een variant van de gewijzigde 
pensioenregeling bij het Spoorwegpensioenfonds, die zoveel mogelijk aansluit bij 
de inhoud van de voorgaande regeling. 

 
Daarnaast is er op een aantal voor beide delegaties belangrijke thema’s 
overeenstemming bereikt (ingangsdatum 1 januari 2017). 

 
Ontziemaatregelen 

- De ontziemaatregelen voor oudere werknemers (55+, 57+ en 60+ 

regelingen) worden gehandhaafd. Om deze regelingen in de toekomst te 
kunnen blijven toepassen is een aantal afspraken gemaakt, waaronder de 
mogelijkheid van een gedeeltelijke deelname, wijziging van de 
nachtdienstdefinitie (tussen 02.00 en 05.00 uur) en het vooraf inplannen 
van ‘hersteldagen’ in het rooster; 

- De vrijstelling voor het werken op feestdagen voor medewerkers van 55 

jaar en ouder vervalt. 
 
Verbetering planningsmethodiek 

- Ten behoeve van een duurzame en productieve inzet van medewerkers 
wordt nader onderzoek verricht naar de optimalisatie van de 
roostermethodiek waarbij medewerkers meer inzicht en invloed krijgen. 

Onderdeel van het onderzoek is ook het monitoren of de nieuwe cao-regels 
in de praktijk werken zoals is beoogd; 

- Jaarlijks in de maand september is er één aanvraagperiode waarbij de 

medewerker aangeeft welk verlof hij wenst voor het komend 
kalenderjaar, of en op welke wijze hij wenst deel te nemen aan 

ontziemaatregelen en of hij bereid is ATW-diensten uit te voeren; 
 
 



 

 

 

 
 
 

- De huidige tijd-voor-tijd-regelingen blijven bestaan. Per kalenderjaar 

kunnen echter nog maximaal 80 verlofuren worden meegenomen naar het 
volgende jaar. Het meerdere wordt uitbetaald of overgeboekt naar een op 
te richten tijdspaarfonds. 

 
Invoering 13-weekse afrekenperiode 

- Het aantal te werken uren wordt bepaald per 13 weken (standaard: 36 

contracturen x 13 weken= 468 uren). Het gemiddelde aantal inzetten per 
2 weken, gemeten in een periode van 13 weken, wordt voor iedereen 
maximaal 9, waarbij het doel is zoveel mogelijk het huidige aantal inzetten 
per 2 weken te realiseren (7,8 en 9); 

- De uren die gewerkt zijn volgens ‘uitloop dienst’ tellen niet mee voor de 

telling van het aantal werkuren per 13 weken. De uren uitloop dienst 

worden direct uitbetaald overeenkomstig het uurloon vermeerderd met 
de toeslag ‘uitloop dienst’ (de hoogte is gelijk aan huidige toeslag 
overuren). 

 
Vergoedingen 

- De vaste maandelijkse vergoeding voor ATW-diensten wordt vervangen door 

een vergoeding per dienst van € 20,-- bruto. De vergoeding wordt 
uitbetaald voor iedere dienst die langer is dan 10,30 uur en iedere 
nachtdienst die langer is dan 9,30 uur; 

- Er wordt een standaard vergoeding verstrekt indien na vaststelling DW een 

extra dienst (werken op vrije dag) wordt ingetrokken; 
 
Werkingssfeer cao 

- Salarisschaal 8 wordt een loontabel met (periodiek)treden. De 

werkingssfeer van de cao wordt functiegroep 1 tot en met functiegroep 8 
(basis: ORBA-functiewaardering). Medewerkers die thans in functiegroep 9 
of hoger zijn ingedeeld en die niet kiezen voor een individuele 

arbeidsovereenkomst behouden hun cao-rechten. 

 
Protocolteksten 

- Tot slot hebben cao-partijen afspraken gemaakt over onder andere 

werkbehoud, monitoring van gebruik van ontziemaatregelen en 
reparatie derde

 
WW-jaar. 

 
Het bereikte cao-onderhandelingsresultaat wordt nu nader uitgewerkt en op 
korte termijn gepubliceerd waarna het aan de leden van de vakorganisaties  
CNV Vakmensen en FNV Spoor ter stemming wordt voorgelegd. 

 
Jerry Pique 
Bestuurder 
M: 06-51602052 
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