
 

 
   

Protocol  
CAO DHL Express  Nederland 2009 - 2010 

  
Algemeen  
  
Partijen hebben op 9 oktober 2009 een onderhandelingsresultaat bereikt. Aan de totstandkoming van dit 
resultaat hebben de volgende overwegingen ten grondslag gelegen:  
  

1. Als gevolg van de wereldwijde recessie, ondergaat DHL Express een ernstige teruggang in de 
omzet en daarmee de resultaten. 

2. Gezien deze teruggang in de resultaten is het voor DHL Express van groot belang om de kosten 
te beheersen. Dit om verdergaande maatregelen te voorkomen. 

3. In dit licht hebben partijen een resultaat bereikt dat enerzijds een verantwoorde loonontwikkeling 
voor de medewerkers garandeert en anderzijds leidt tot het behouden van een goed sociaal 
vangnet. 

 
  
Protocol  
Het onderhandelingsresultaat betreft het volgende:  
  
1. Werkingssfeer  
Dit protocol is van toepassing op alle werknemers vallend onder de huidige CAO DHL Express NL. 

  
 
2. CAO DHL Express Nederland  
Met betrekking tot de CAO is het volgende overeengekomen:  
  
a. Looptijd 
De looptijd van de CAO is 21 maanden, te weten van 1 april 2009 tot en met 31 december 2010. 
  
b. Lonen 
 
Per 1 januari 2010 zullen de lonen worden verhoogd met 1,5%  
 
c. Eenmalige uitkeringen 

 In de maand januari 2010 wordt een eenmalige uitkering uitgekeerd van € 200,-- bruto per 

medewerker vallend onder de CAO.  

 In de maand juli 2010 wordt een eenmalige uitkering uitgekeerd van € 100,-- bruto per 

medewerker vallend onder de CAO.  

 In de maand januari 2011 wordt een eenmalige uitkering uitgekeerd van 1% bruto van het 

jaarsalaris per medewerker vallend onder de CAO.  

De eenmalige uitkering van januari 2010 wordt uitgekeerd aan medewerkers die op 1 april 2009 in dienst 
waren of na 1 april 2009 in dienst zijn gekomen of uit dienst van DHL Express NL zijn gegaan. Als een 
medewerker slechts een gedeelte van de periode van 1 april 2009 tot en met 31 december 2009 in dienst 
is geweest zal de eenmalige uitkering pro rato worden uitgekeerd. De overige eenmalige uitkeringen 
worden alleen uitgekeerd aan de werknemers die op het moment van uitkering in dienst zijn van DHL 
Express NL. Indien op deze datum sprake is van een parttime dienstverband, vindt de uitbetaling pro rata 
plaats.  
  
3. RSB  

Tot uiterlijk 31 maart 2010, zal de 2
e
 verlenging Regeling Sociale Begeleiding DHL Nederland (RSB) van 

kracht zijn voor DHL Express. De RSB maakt geen onderdeel uit van de CAO-onderhandeling. Partijen 
zullen in 2010 tijdig het overleg starten over een nieuw Sociaal Plan. 
  
 
 



 

 
 
 
 
4. Flexkrachten 
 
 Uitzendkrachten algemeen: 

 Met uitzendkrachten zullen op regelmatige basis gesprekken worden gevoerd gericht op de 
toekomstige persoonlijke ontwikkeling. 

 De uitzendkracht zal volledig worden meegenomen in de informatiestroom zoals die ook 
geldt voor de overige medewerkers. 

 
 Uitzendkrachten PUD: 

 Na 3 maanden zal worden bezien of een uitzendkracht in aanmerking komt voor een contract 
voor bepaalde tijd. Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn: geschiktheid en 
formatieruimte, waarbij de OR inzicht wordt verschaft in de formatieruimte van DHL Express. 
Dit punt heeft geen betrekking op de uitzendkrachten in de loods vanwege de benodigde 
flexibiliteit in de bedrijfsvoering en wisselende volumes. 

 
Min-Max contracten: 
 Na een periode van drie maanden zal het arbeidspatroon van een medewerker met een min-

max contract worden geëvalueerd. Als het arbeidspatroon aanleiding geeft (mede gelet op 
het aantal gewerkte uren) en indien de medewerker akkoord gaat zal de 
arbeidsovereenkomst dienovereenkomstig gewijzigd worden.  

 
5. Motiv8 voor CAO personeel 
 
Partijen zijn overeengekomen voor afloop van de CAO (31 december 2010) het beoordelingssysteem 
Motiv8 voor CAO te evalueren. Aan de hand van deze evaluatie zullen partijen met elkaar in overleg 
treden over de mogelijke verlenging van deze regeling. 
 
6. Overige punten 
 
Onderwerpen die in eerdere CAO overlegronden zijn behandeld en akkoord bevonden zullen in technisch 
overleg tussen DHL Express en vertegenwoordigers van de vakbonden nader worden uitgewerkt. 
 
 
Aldus overeengekomen op 9 oktober 2009 te Amersfoort,  
  
  
  
Egon Groen Bestuurder FNV Bondgenoten    .. . . . . . . . . . . . . . . . . .    
  
  
  
Robbim Heins Bestuurder CNV Bedrijvenbond   .. . . . . . . . . . . . . . . . . .    
   
 
  
Annemieke Mossou Managing Director HR DHL Express  .. . . . . . . . . . . . . . . . . .     
  
  


