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Protocol
Onderhandelingsresultaat CAO DHL Logistics Nederland 2017 - 2019

Op 18 april 2017 is door CAO partijen het navolgende onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe 
CAO DHL Logistics Nederland 2017 - 2019 voor de werknemers bij DHL Logistics (DHL Supply Chain, 
DHL Global Forwarding, DHL Freight). Gedurende het proces dat voorafgegaan is aan dit 
onderhandelingsresultaat, hebben CAO partijen in vijf onderhandelingsrondes met elkaar overleg 
gevoerd.

Betrokken vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat neutraal aan hun leden ter stemming 
voorleggen.

Sociaal Plan
De CAO Sociaal Plan DHL Nederland 2015-2017 zal met de duur van de nieuwe CAO DHL Logistics 
2017-2019 worden verlengd. In de tekst van het Sociaal Plan wordt de volgende zin opgenomen:
Indien de werknemer het niet eens is met de uitvoering van dit Sociaal Plan dan dient hij zich eerst te 
wenden tot de Begeleidingscommissie.

Met betrekking tot de CAO DHL Logistics 2017 - 2019 is het onderstaande overeengekomen:

Looptijd nieuwe CAO
Twee jaar, ingaande op 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Indexatie / loonsverhoging
Gedurende de looptijd van de CAO zullen de salarisschalen en de salarissen als volgt worden verhoogd: 

Met ingang van 1 oktober 2017: 0,25%
Met ingang van 1 maart 2018: 1,75%
Met ingang van 1 maart 2019: 1,75%

Beoordelingsmatrix DHL Freight
Voor werknemers van DHL Freight Netherlands BV geldt dat voor de beoordelingsronde over 2017 in 
plaats van de reguliere matrix de onderstaande matrix toegepast wordt. Hierbij zijn de 
verhogingspercentages voor de helft toegepast. De andere helft zal als eenmalige uitkering worden 
toegekend aan de desbetreffende werknemers. Voor de beoordelingsronde over 2018 geldt dat 
bovenstaande regeling enkel voortgezet wordt als CAO partijen het eens zijn dat dit benodigd is in het 
kader van de toekomst bestendigheid van de organisatie.

Relatieve Salaris 
Positie (RSP)

75-90% 90-100% 100-110% 110-115% 115-125%

Onvoldoende 0% 0% 0% 0% 0%
Behoeft verbetering 1,25% 0,75% 0,5% 0,4% 0,25%
Voldoende 1,5% 1,25% 1% 0,9% 0,5%
Beter dan gem 2% 1,75% 0,75% 1,4% 1,0%
Uitstekend 2,5% 2,25% 2% 1,9% 1,5%
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Roostercriteria
CAO partijen hebben een werkgroep in het leven geroepen onder begeleiding van bureau Syntro waar 
een tekstvoorstel voor de nieuwe CAO uit voortgekomen is. Op basis van dit tekstvoorstel (zie bijlage) zal 
binnen DHL Global Forwarding een pilot worden uitgevoerd voor de duur van de looptijd van de nieuwe

TOW tijdens wettelijk verlof
Aan de huidige CAO tekst van artikel 18 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd (onder vernummering van de 
overige leden van dit artikel). Het nieuwe lid 2 luidt als volgt:

Naast de toekenning van de TOW als bedoeld in lid 1, zal ook een gemiddelde TOW worden toegekend 
als sprake is van onregelmatige uren en de werknemer tijdens deze uren zijn wettelijke vakantiedagen 
(maximaal 20 dagen, 160 uren) opneemt.
Voorde berekening van deze gemiddelde TOW over deze wettelijke vakantiedagen wordt uitgegaan van:

• De totale in het voorafgaande kalenderjaar toegekende TOW op basis van lid 1. Op basis hiervan 
wordt de gemiddeld uitgekeerde TOW per maand vastgesteld (1/12) = A;

• 20 wettelijke verlofdagen komen overeen met 0,95 maand (160/169) =B 
De toe te kennen TOW over de wettelijke verlofdagen bedraagt Ax B.

Deze regeling zal voor het eerst worden toegepast in februari 2018 met terugwerkende kracht over 2017.

Aannamebeleid
DHL heeft de inspanningsverplichting om gedurende de looptijd van de CAO 65 uitzendkrachten die al bij 
DHL werkzaam zijn, een vaste baan aan te bieden. Vast betekent hier een contract voor onbepaalde tijd. 
Deze 65 arbeidsplaatsen zijn als volgt verdeeld over de divisies: 50 bij DSC, 10 bij DGF en 5 bij Freight. 
Een andere verdeling is mogelijk. Per kwartaal worden vakbonden en ondernemingsraden over de 
voortgang van deze afspraak geïnformeerd. Vakbonden en ondernemingsraden zullen als nulmeting 
inzicht krijgen in het aantal vaste en tijdelijke medewerkers met peildatum 1 april 2017.

CAO a la carte - fiscale ruimte reiskosten
In artikel 24-A lid 1 zijn CAO partijen een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer overeengekomen. De 
wetgever heeft bepaald dat een vrijstelling geldt van een fiscaal bedrag per gereden kilometer. In 
sommige gevallen wordt er minder tegemoetkoming reiskosten gegeven waardoor de belastingvrije grens 
niet gehaald wordt.
De wet biedt werkgevers de mogelijkheid om op grond van de CAO brutolooncomponenten uit te ruilen 
waardoor dit fiscaal voordeel kan opleveren voor de medewerkers.

De volgende voorwaarden zijn hierop van toepassing:
• Reiskosten DHL Logistics van toepassing
• Reiskosten op basis van 216 werkdagen per jaar (bij een fulltime dienstverband, deeltijders naar 

gewerkte dagen);
• Reisafstand woning-werk bepaald aan de hand van de Routenet met als optie de “kortste” route;
• Maximale reisafstand woon-werkverkeer is vastgesteld op 65 kilometer enkele reis;
• Het fiscale bedrag per kilometer wordt bepaald. Voor 2017 is het vastgesteld op € 0,19. De 

regeling wordt aangepast naar de fiscaliteit.
• Onderdeel van de CAO a la carte vanaf ronde 2018

Fiscaal voordeel:
Vanuit de belastingdienst is het toegestaan deze fiscale ruimte te benutten door het inzetten van een 
looncomponent vanuit de CAO a la carte.
In de CAO a la carte periode kan men aangeven hiervoor in aanmerking te willen komen. De fiscale 
ruimte wordt maandelijks bruto ingehouden van je CAO a la carte budget en uitbetaald als netto 
reiskostenvergoeding in de maand december. Hierbij wordt een geraamde vergoeding over december 
vergoed. Er vindt een herrekening plaats in januari van het daaropvolgende jaar.
Onder 6 km is er geen fiscaal voordeel mogelijk.

CAO.
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Consequenties van het inzetten van brutoloon
Doordat enkel het budget CAO a la carte ingezet kan worden heeft het uitruilen geen verdere gevolgen 
zoals grondslag WIA of uitkeringen. Er kan géén gebruik worden gemaakt van de reisaftrek openbaar 
vervoer via de Inkomstenbelasting.

Kennispool
Om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten kan de werknemer in de reguliere gesprekken met zijn 
leidinggevende als ontwikkelingsafspraak vastleggen voor welke functies hij/zij zich wil ontwikkelen. Als 
werknemers tussentijds interesse voor een baan hebben, kunnen ze reageren op interne vacatures of dit 
kenbaar maken bij hun verantwoordelijke HR contact persoon. Werknemer dient ambities dus zelf 
kenbaar te maken. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Private aanvulling ww
Zodra er meer duidelijkheid is over het SER advies toekomstige arbeidsmarktstructuur en WW en/of de 
precieze invulling van het Landelijk Fonds voor de Private Aanvullende WW, zullen CAO partijen daarover 
overleg voeren.
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