
 

Op 6 februari 2019 hebben de ondergetekenden 

 

DHL Parcel: 

DHL Parcel (Netherlands) BV, DHL Parcel (e-Commerce) BV 

DHL Express: 
DHL International BV, DHL Aviation BV 

DHL Logistics: 
DHL Supply Chain: DHL Supply Chain Netherlands BV, DHL Supply Chain Management BV, Exel Group 
Holdings (Nederland) BV, Danzas Fashion Service Centers BV, FX Coughlin BV,  
DHL Freight: DHL Freight (Netherlands) BV, Gerlach & Co. Internationale Expediteurs BV  
DHL Global Forwarding: DHL Global Forwarding (Netherlands) BV 
En 

FNV, gevestigd te Utrecht 

CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht 

een principeakkoord bereikt over de waarde van een vakantiedag: 

1. Met ingang van 1 januari 2019 wordt de waarde van de 20 wettelijke vakantiedagen en van 4 

bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2019 worden opgebouwd, als volgt 

berekend: 

• Het dagloon (Express artikel 1 lid G en lid H cao /Parcel artikel artikel 1 lid H cao) / het salaris 

van 1 dag gebaseerd op het maandsalaris (Logistics, artikel 1 lid 4 cao) vermeerderd met de 

volgende componenten; 

• Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per gewerkte dag is ontvangen 

aan een vergoeding van: 

- de onregelmatigheidstoeslag / TOW (Express artikel 35 cao, Parcel artikel 37 cao, Logistics 

cao artikel 18),  

- de overwerktoeslag (Express artikel 36 cao, Parcel artikel 21 cao, Logistics artikel 19 cao) 

- de stand-by toeslag/consignatietoeslag (Express artikel 33 cao, Parcel artikel 35 cao, Logistics  

artikel 20 cao)  

In verband met het niet altijd structurele karakter van de bovenstaande vergoedingen wordt 

90% van de totale waarde meegenomen in de berekening; 

 Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per gewerkte dag is ontvangen 

aan een vergoeding van overuren (Express artikel 36 cao, Parcel artikel 21 cao, Logistics 

artikel 19 cao) voor zover deze overuren de 40 uur arbeidstijd per week overschrijden. 

 In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoeding wordt het berekende 

bedrag als hierboven bedoeld maandelijks afgetopt op 22,75% van het maandsalaris; 



 

 De jaarlijkse uitbetaling vindt plaats in de maand februari van elk jaar. Voor het eerst in 

februari 2020 over 2019.  

 De uitbetaling voor de medewerker die gedurende het jaar uit dienst gaat vindt plaats bij de 

eindafrekening waarbij een referteperiode van 12 maanden in acht wordt genomen. 

 

2. Iedere werknemer die gedurende het gehele kalenderjaar 2018 bij werkgever in dienst is 

geweest en in dat jaar minimaal 100 uren heeft gewerkt waar  bovengenoemde toeslagen 

aan verbonden zijn, heeft in 2019 recht op een eenmalige uitkering van  € 750,- bruto, uit te 

betalen met de salarisbetaling van april 2019. De volledige uitkering vindt alleen plaats als de 

werknemer gedurende tenminste 5 jaar in dienst is van de werkgever, dus 2014-2018, en 

anders wordt de uitkering naar rato berekend over het aantal dienstjaren.  

Voor de bezorgers van DHL Parcel e-Commerce geldt een aangepaste eenmalige uitkering van € 200,- 

bruto uitgaande van een periode van 5 dienstjaren ( en anders naar rato berekend over de het aantal 

dienstjaren ). Voor de medewerkers werkzaam binnen de loods en kantoor van DHL Parcel e-

commerce geldt de regeling zoals genoemd onder punt 2. 

Er heeft reeds een betaling plaatsgevonden over de jaren 2017 en 2018 binnen cao DHL Logistics (op 

grond van artikel 18 lid 2). Medewerkers vallende onder deze cao hebben derhalve recht op een 

eenmalige uitkering van ten hoogste € 450,- bruto indien zij in de periode 2014-2016 in dienst waren 

van de werkgever dan wel op een naar rato (van dienstjaren) te berekenen uitkering.   

In cao DHL Logistics wordt artikel 18. Lid 2 vervangen per 1 januari 2019 door de regeling zoals is 

overeengekomen onder 1.  

Voorwaarde voor de eenmalige uitkering is dat de werknemer afstand doet van zijn rechten 

aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen in de jaren 

2014-2018. 

 

Dit principeakkoord zal door de vakbonden op korte termijn met een positief advies worden 

voorgelegd aan de kaderleden en vervolgens ter stemming worden voorgelegd aan de leden. Uiterlijk 

7 maart a.s. zullen de vakbonden aan DHL melden of het principeakkoord kan worden omgezet in 

een definitief akkoord. 

 

 


