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Aanvulling op CAO DB Cargo Nederland 2018-2020
PARTIJEN, DE ONDERGETEKENDEN:

1.

DB CARGO NEDERLAND B.V. statutair gevestigd te Utrecht, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer W. Visser en mevrouw K. Pilzecker, hierna te noemen:
'DB Cargo', en

2.

FNV Spoor, statutair gevestigd te Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door mevrouw J. Lohle, hierna te noemen: 'FNV', en

3.

CNV Vakmensen, statutair gevestigd te Utrecht, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw S. van der Meulen in, hierna te noemen: 'CNV'.

Hierna gezamenlijk te noemen 'cao-partijen'.
OVERWEGENDE DAT:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

n\
E:J/

Cao-partijen op 1 juni 2018 een cao hebben gesloten voor de periode 1 april 2018 tot
en met 31 maart 2020, welke hierna te noemen 'de cao';
DB Cargo op grond van artikel 5 van de cao meent dat er een noodzaak bestaat tot
aanpassing c.q. aanvulling van de cao;
Reden van de noodzakelijke aanpassing is gelegen in het feit dat DB Cargo in
toenemende mate problemen heeft om haar nachtdiensten te stellen, welke situatie
enkel zal toenemen met ernstige operationele consequentie tot gevolg;
Genoemde problemen worden met name veroorzaakt door het opschuiven van de
AOW-leeftijd, de demografische samenstelling van DB Cargo en de ontziemaatregelen
die zijn opgenomen in 'Thema 3 De arbeidstijd' van de cao;
DB Cargo onderzocht heeft welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te
komen, waarbij verschillende alternatieven de revue hebben gepasseerd;
DB Cargo tot een voorstel is gekomen waarvan de kern is dat medewerkers die op 1
januari 2020 in onregelmatige diensten werken én 57 jaar of ouder zijn op vrijwillige
basis de keuze hebben om terug te gaan in contracturen tot 24 uur per week met
compensatie voor de vermindering van het salaris. De keuze - die voor de
medewerker meer recuperatietijd en vrije tijd geeft - komt in de plaats van de
ontziemaatregelen 55+, 57+ en 60+, waarop de medewerker dan ook geen aanspraak
meer maakt;
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afspraken zijn gekomen tot aanpassing c.q. aanvulling van de cao, mede gelet op het
feit dat partijen onderkennen dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn om voor de
geconstateerde problemen een oplossing te vinden;
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h) Cao-partijen in aanvulling op de in de cao gemaakte afspraken als volgt wensen vast
te leggen, welke afspraken integraal onderdeel zijn van de cao.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1 - Aanpassing arbeidsduur

1.1

De medewerker die op 1 januari 2020 in onregelmatige diensten werkt én 57 jaar of
ouder is, kan op vrijwillige basis de keuze maken om terug te gaan in arbeidsuren tot
24 uur per week met compensatie voor de vermindering van het salaris. De
ingangsdatum van deze aanpassing van de arbeidsduur is als volgt:
Leeftijd
op
1.1.2020
Ingangsdatum

Vanaf 60

59

58

57

01-04-2020

01-07-2020

01-10-2020

01-01-2021

1.2

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van de
medewerker - waaronder de geldende arbeidsvoorwaarden - blijven onverkort van
toepassing, met dien verstande dat deze gerelateerd c.q. aangepast moet worden
aan een 24-urige werkweek.

1.3

De aanpassing van de arbeidsduur zal in een bijlage op de arbeidsovereenkomst
worden vastgelegd, waarbij ook de overige voorwaarden zoals cao-partijen deze zijn
overeengekomen worden vastgelegd.

Artikel 2 - Compensatie voor vermindering arbeidsuren

2.1

DB Cargo betaalt de medewerker in het kader van de aanpassing van de arbeidsduur
een eenmalige vergoeding welke als volgt berekend wordt:
(salaris contracturen minus salaris 24 uur)

x

het aantal maanden vanaf ingangsdatum tot aan AOW-gerechtigde leeftijd.
Het salaris is gebaseerd op het GIOW of TVI garantieloon (contractuurloon
vermeerderd met vakantiegeld en decemberuitkering en de pensioengevende pro
rata toeslagen, zoals vermeld in bijlage matrix over toepassing .pensioengevend,
bruto/netto en indexatie van de cao), waarbij het hoogste salaris van de twee telt.

paraaf DB
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2.2

Eenmalige berekenende compensatie kent afhankelijk van de salarisgroep een
maximum.
SG 4
€ 120.000

2.3

Vakmensen

SG 5
€ 125.00

SG 6
€ 140.000

SG 7
€150.000

De medewerker heeft de keuze om de vergoeding in een bedrag ineens uit te laten
keren of als maandelijkse toeslag. Zowel de eenmalige uitkering als de maandelijkse
toeslag zijn niet pensioengevend en worden niet geïndexeerd.

Artikel 3 - Geen gebruikmaking van ontziemaatregelen
3.1

De ontziemaatregelen 55+, 57+ en 60+ zoals deze in 'Thema 3 de Arbeidstijd' in de
cao zijn opgenomen in de artikelen 80 tot en met 92 zijn met ingang van de
ingangsdatum van de aanpassing van de arbeidsduur niet (meer) van toepassing op
de medewerker die de keuze maakt om gebruik te maken van de vrijwillige regeling
en daarmee tot aanpassing van de arbeidsduur. Ook eventuele toekomstige
ontziemaatregelen in opvolgende cao's zullen als gevolg van de keuze van de
medewerker niet van toepassing zijn op de medewerker.

3.2

Mocht de medewerker in tegenstelling tot de gemaakte afspraken alsnog een beroep
doen op de ontziemaatregelen en DB Cargo om welke reden dan ook gehouden is
daaraan tegemoet te komen, dan ontvalt daarmee het recht op de vergoeding zoals
opgenomen in artikel 2 en deze zal dan ook aangemerkt worden als onverschuldigd
betaald en zal de medewerker deze dienen terug te betalen. Voorgaande geldt niet
indien na het van toepassing zijn van de regeling zoals in deze aanvulling op de cao
is beschreven, op medische gronden wordt vastgesteld dat de medewerker geen
nachtdiensten meer kan verrichten.

Artikel 4- Nevenactiviteiten
4.1
Het is de medewerker die gebruik maakt van de vrijwillige regeling tot aanpassing
arbeidsduur toegestaan om naast de overeen gekomen 24 uur per week bij DB
Cargo of elders extra, betaalde of onbetaalde, werkzaamheden te verrichten, in
dienstbetrekking of anderszins. De medewerker dient DB Cargo te informeren indien
sprake is van dergelijke werkzaamheden.
4.2

Het is de medewerker niet toegestaan nevenactiviteiten te verrichten bij een
concurrerende onderneming in de spoorgoederensector (niet zijnde NS en Arriva),
evenmin is het toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten met een
tachografisch karakter.
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Artikel 5 - Uitvoeringsafspraken

5.1

DB Cargo is verplicht om met alle medewerkers, in onregelmatige dienst van 57 jaar
en ouder (peildatum 31 december 2019) die schriftelijk of per mail kenbaar hebben
gemaakt dat zij gebruik willen maken van deze vrijwillige 57+-regeling, in gesprek te
gaan om de mogelijkheden voor toepassing van de regeling te verkennen.

5.2

Het is medewerkers die gebruikmaken van de regeling zoals in deze aanvulling op de
cao is beschreven niet toegestaan om binnen twee jaar na het einde van de
arbeidsovereenkomst, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van DB
Cargo, op enigerlei wijze, direct of indirect, gehonoreerd of ongehonoreerd, in
Nederland werkzaam of betrokken te zijn bij enige persoon of onderneming die
gelijke, soortgelijke, aanverwante of anderszins concurrerende activiteiten ontplooit in
de spoorgoederensector (met uitzondering van NS en Arriva) , dan wel daarin of
daarbij enig (financieel) belang te hebben.

Aldus overeengek m n e in drievoud getekend op 2 januari 2020 te Utrecht:

Voorakk

o~~-

---- -------

_____ ____ _

."

Voor akkoord:

FNV Spoo
Jacqueline Lohle
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