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Protocol 
CAO DHL Logistics Nederland 2011-2013 

 
Algemeen 
Partijen hebben op 12 mei 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt  over de cao DHL Logistics (DHL 
Supply Chain, DHL Global Forwarding en DHL Freight).  
 
Protocol 
In het onderhandelingsresultaat is het volgende afgesproken: 
 
1. Werkingssfeer 
Dit protocol is van toepassing op alle werknemers vallend onder de huidige cao DHL Logistics 
Nederland. 
 
2. Looptijd 
De looptijd van de cao DHL Logistics Nederland is twee jaren, te weten van 1 april 2011 tot en met 31 
maart 2013.  
 
3. Salarissen 
Gedurende de looptijd van de cao DHL Logistics Nederland zullen de loonschalen en salarissen als volgt 
worden geïndexeerd: 
 

 1,25% op 1 juli 2011; 

 0,25% op 1 december 2011; 

 2,00% op 1 juli 2012. 
 
4. Tegemoetkoming in de reiskosten woonwerkverkeer 
 
Deze tegemoetkoming wordt met ingang van 1 april 2011 (terugwerkende kracht) als volgt verhoogd: 
 
Meer dan   0 tot/met 10 km   Van €   31,00   Naar €   40,00  
Meer dan 10 tot/met 15 km Van €   65,00   Naar €   75,00  
Meer dan 15 tot/met 20 km Van €   91,00  Naar  € 111,00  
Meer dan 20 km  Van € 130,00  Naar € 155,00   
 
5.  Arbeidstijdenwet  
De huidige regelingen in de cao DHL Logistics Nederland met betrekking tot de arbeidstijden dateren uit 
de tijd waarin nog geen (of weinig) sprake was van volcontinudiensten. Omdat deze nu wel noodzakelijk 
zijn, starten de werkgever, vakorganisaties en de ondernemingsraad in het kalenderjaar 2011 een pilot 
met betrekking tot de inroostering van volcontinudiensten.  
 
Het doel van deze pilot is:  
Het binnen de wettelijke kaders van arbeidstijdenwetgeving én rekeninghoudend met een efficiënte, 
(sociaal) verantwoorde bedrijfsvoering met voldoende rust, komen tot oplossingen met betrekking tot 
problematiek van de volcontinudiensten. De resultaten van deze pilot kunnen vervolgens leiden tot 
verbeteringen van de huidige cao DHL Logistics Nederland. 
 
Er zal op korte termjin één werkgroep worden samengesteld die ernaar streeft om de randvoorwaarden 
te formuleren die op de pilot toepasbaar zal zijn. 
 
Daarbij is tevens het volgende afgesproken. 

 De pilot zal worden uitgevoerd op basis van de huidige praktijk en ervaringen bij DHL Global 
Forwarding;  

 De ondernemingsraad, vakorganisaties en werkgever, verenigd in één werkgroep, kunnen, 
indien noodzakelijk, worden ondersteund door een externe deskundige;  
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 Deze pilot zal uiterlijk op 1 april 2012 zijn afgerond; 

 De uitkomsten van deze pilot zullen door partijen worden gebruikt om in overleg tot een 
tussentijdse aanpassing van de cao te komen; 

 Onderdeel in dit overleg zal tevens de beloningsregeling in geval van afwijkende arbeidsduur 
zijn. 

 

6. Telewerken en/of Thuiswerken  
In het kader van de ontwikkelingen op het gebied van o.a. mobiliteit hebben partijen afgesproken om een 
pilot te starten op de basis van de door de partijen vastgestelde uitgangspunten. Deze uitgangspunten 
en werkwijze zijn vastgelegd in een werkdocument Telewerken en/of Thuiswerken.  
Deze pilot zal gelden voor in totaal maximaal 30 extra werknemers. De pilot duurt een jaar en gaat  
uiterlijk 1 oktober 2011 van start. Daarvoor zal de pilot worden gecommuniceerd in de organisatie en 
kunnen geïnteresseerde werknemers reageren naar hun leidinggevende. In september 2012 zal de pilot 
geëvalueerd worden. 
 
De uitkomsten van deze evaluatie zal vervolgens door de werkgever en ondernemingsraad worden 
gebruikt om tot een definitieve HR regeling te komen. De vakorganisaties zullen hierover worden 
geïnformeerd. 
 
7. Levensfasebewustpersoneelsbeleid (artikel 28) 
Partijen zijn overeenkomen om voor 31 maart 2013 te komen tot concretisering van het 
levensfasebewustpersoneelsbeleid. Hierbij zullen partijen ondersteund worden door een externe 
adviseur.  
In dit proces zal worden onderzocht of de huidige ontziemaatregelen in de cao kunnen worden omgezet 
naar passende maatregelen als onderdeel van een beleid dat er op is gericht werknemers zo goed 
mogelijk in te zetten en om hen zo betrokken en gemotiveerd te houden. DHL en haar werknemers zijn 
zo beter georganiseerd en kunnen zo beter omgaan met veranderde omstandigheden. De passende 
maatregelen kunnen o.a. betrekking hebben op. vitaliteit/gezondheid, loopbaanpaden/opleidingen en 
vergroting participatie van ouderen door middel van meer regelcapaciteit van de werknemer. 
 
Tevens wordt in een separaat overleg gekeken naar de situatie van Freight Hengelo. Op deze locatie is 
het noodzakelijk om al eerder te kijken naar de verschillende aspecten binnen het 
leeftijdsfasebewustpersoneelsbeleid (zoals hierboven verwoord) in relatie tot de 55+ regeling in artikel 28 
van de cao. Partijen zullen in overleg met de ondernemingsraad de lokale situatie bespreken en 
overeenkomen wat lokaal nodig is om te komen tot een goede situatie. 
  
8. Overgangsregelingen DHL Freight 
In lijn met de daarover in het kader van de cao harmonisatie gemaakte afspraken het volgende: 
 
Vanwege de aanpassingen in de tegemoetkoming van de reiskostenvergoeding woonwerkverkeer zal op 
korte termijn in een separaat overleg gezocht worden naar mogelijkheden om een harmonisatie naar de 
nieuwe DHL Logistics regeling mogelijk te realiseren. Dit zou mogelijk van toepassing kunnen zijn voor 
de werknemers die momenteel nog onder de huidige Express Regeling vallen binnen Freight. 
 
9. Beroepsprocedure Beoordelingsproces 
Aan Bijlage A.2 onder “Beoordelingssystematiek” wordt een nieuw lid toegevoegd. In deze paragraaf 
wordt beschreven dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een bezwaar (op procesniveau) in te 
dienen bij de klachtencommissie. (dit punt is met name een zaak voor de redactiecommissie) 
 
10. Aanvulling op cao à la carte 
Bij de uitrol van de cao à la carte in oktober 2011, ten behoeve van het kalenderjaar 2012, krijgt de 
werknemer de mogelijkheid om maximaal 8 (waarvan 7 bovenwettelijke keuzedagen én 1 vakantiedag) 
te verkopen. Momenteel heeft de werknemer het recht om maximaal 4 vakantiedagen te verkopen. 
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11. Instroom WGA.  
Met de vakorganisatie zal, daar waar nodig, overleg worden gevoerd om de instroom van WGA te 
beperken. 
 
12. Wajong 
DHL staat ervoor open om gedurende de looptijd van deze cao een aantal Wajongers aan te stellen. 
Samen met de Vakorganisaties zullen we in het jaar 2011 een plan maken om hiertoe te komen. De 
uitvoering zal dan kunnen worden gerealiseerd in het kalenderjaar 2012. 
 
13. Artikel 17 (Overwerktoeslag) leden 5 en 6 
De werknemer heeft de mogelijkheid om voor de eerste 8 overuren per week te bepalen of deze uren op 
basis van het geldende basisuurloon worden uitbetaald dan wel wordt gecompenseerd door vrije tijd. 
De werknemer met een parttime dienstverband heeft de mogelijkheid om voor de eerste 8 meeruren per 
week te bepalen of deze uren op basis van het geldende basisuurloon worden uitbetaald of 
gecompenseerd door vrije tijd.  
 
Daarnaast krijgt de werkgever de mogelijkheid om (na overleg met de werknemer) de opgespaarde uren 
in te roosteren in een aantal verschillende situaties. (dit punt is met name een zaak voor de 
redactiecommissie) 
 
14. Vakantieplanning 2012  
Per Business Unit zal door de directie in overleg met de ondernemingsraad een memo worden opgesteld 
waarin wordt gewezen op het belang van een tijdige planning van de vakantie. Dit in het belang van de 
werknemer en de bedrijfsvoering.  
 
15. Herhaalde ziekmelding 
De procedure bij herhaalde ziekmelding dient door de werkgever correct te worden uitgevoerd. De 
werkgever zal management informeren hoe correct om te gaan met een (herhaalde) ziekmelding binnen 
een periode van 4 weken en de correcte uitvoering van deze procedure benadrukken. 
 
16. Maaltijdvergoeding 
In de cao DHL Logistics zal verwezen worden naar de HR Regeling Maaltijdvergoeding. In de toekomst 
zal deze regeling echter besproken blijven worden met de ondernemingsraad en de werkgever. 
 
17. Redactie commissie 
Betrokken partijen zullen in een redactiecommissie de cao DHL Logistics Nederland in overeenstemming 
met het bovenstaande aanpassen 
 

 
Aldus overeengekomen op 12 mei 2011 te Waalwijk, 
 
 
Henk Onstwedder Bestuurder FNV  Bondgenoten  ………………………………….. 
 
 
Marcel Hoogendijk Bestuurder CNV Vakmensen  ………………………………….. 
 
 
Rob Kersten  VP HR DHL Supply Chain  …………………………………... 
 
 
Jouk Cordier  Director HR DHL Freight  ……….. …………………………. 
 
 
Anton Bil  Director HR DHL Global Forwarding …………………………………… 


