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Aanzienlijke tussentijdse loonsverhoging bezorgers  
en overheveling kantoor- en loodspersoneel naar cao DHL Parcel Nederland 

 
 
 
Ons e-commerce-netwerk maakt een indrukwekkende ontwikkeling door. Zo zien we dat ons 

bezorgnetwerk inmiddels is uitgegroeid tot een team van duizenden bezorgprofessionals die dagelijks 

meer dan een miljoen pakketten rondbrengen. 

 

De afgelopen jaren is parallel daaraan een proces in gang gezet om de arbeidsvoorwaarden van deze 

bezorgers mee te laten groeien met deze ontwikkeling. Een proces dat ook recht doet aan de 

professionalisering van hun werk. 

 

De afgelopen twee jaar, sinds het afsluiten van de vorige cao, is de groei nog verder versneld. Deze 

groei biedt ons nu de mogelijkheid om dit proces van aanpassing van arbeidsvoorwaarden op een 

bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te versnellen. DHL heeft de vakorganisaties daarom het 

voorstel gedaan de cao voor de bezorgers tussentijds qua loonafspraken verder te verhogen, met een 

daaraan gekoppelde verlenging van de looptijd van de cao.  

 

Voor loods- en kantoormedewerkers die ook een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling 

is het logischer om onder de cao van DHL Parcel Nederland ondergebracht te worden. Met de 

overgang zullen we binnen DHL Parcel Nederland eenduidige arbeidsvoorwaarden hebben voor 

kantoor- en loodsmedewerkers.  

 

Cao-partijen, DHL Parcel Nederland en vakorganisaties FNV Transport en Logistiek en CNV 

vakmensen, hebben gekeken hoe we dit alles met elkaar kunnen realiseren. Dit heeft geleid tot 

onderstaand voorstel: 

 

Werkingssfeer en looptijd 
De afspraken uit dit protocol zijn van toepassing op alle bezorgers in dienst van DHL Parcel               

(e-Commerce) B.V. en gelden voor 48 maanden, te weten van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2025. 

Voor de kantoor- en loodsmedewerkers van DHL Parcel (e-Commerce) B.V. blijft de eerder gemaakte 

afspraak cao 2020 van kracht tot en met 31 december 2022.  

 

Bezorgers 

De uurlonen voor de bezorgers worden na de verhoging van 1 januari 2021 tot € 12,00 per 1 juli 2021 

opnieuw verhoogd met 6,25%, om per 1 januari 2022 nog eens met 6% te stijgen (ten opzichte van de 

oorspronkelijk afgesproken cao uurlonen). Vervolgens zijn er jaarlijkse verhogingen per 1 januari 

2023, 2024 en 2025.  
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Dit betekent dat het bruto uurloon er de komende tijd als volgt uitziet. 

 Huidige cao Nieuwe cao 

1 januari 2021 € 12,00  

1 juli 2021  € 12,75 

1 januari 2022 € 12,50* € 13,25 

1 januari 2023  € 13,50 

1 januari 2024  € 14,00 

1 januari 2025 tot 

1 juli 2025 

 € 14,25 

* Is hiermee niet meer van toepassing 

 

Dit is een totale loonsverhoging van 18,75% over 4 jaar. 
 
Kantoor- en loodsmedewerkers 

Voor de kantoor- en loodsmedewerkers blijft de eerder gemaakte afspraak inzake de verhoging van 

het cao-salaris, de toeslagen en vergoedingen per 1 januari 2022 met 3% onverminderd van kracht.  

 

Deze groep zal uiterlijk 1 januari 2023 over gaan naar de cao van DHL Parcel Nederland. Dat is ook 

de datum waarop laatstgenoemde cao afloopt. Na deze overgang zal een nieuwe cao DHL Parcel 

Nederland worden afgesproken, waar ook zij dan deel van uitmaken.  

 

Voor de betrokken medewerkers zal met deze overgang het loon minimaal op hetzelfde niveau blijven 

en wordt het huidige salarisperspectief gegarandeerd. Het betekent ook dat door de cao DHL Parcel 

Nederland hun arbeidsvoorwaardenpakket verder wordt verbeterd, bijvoorbeeld op het vlak van de 

onregelmatigheidstoeslag op zondag en cao-a-la-carte.  

 

De komende periode zal worden benut om een soepele overgang naar de cao DHL Parcel Nederland 

te realiseren; zoals gezegd uiterlijk per 1 januari 2023. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan 

goede communicatie, te beginnen na de zomerperiode van dit jaar. 

 

Elektrotrekker 

DHL, FNV en CNV spannen zich in om de mogelijkheden te blijven verkennen om materiaal in te 

zetten om onze medewerkers support te bieden tijdens het uitoefenen van het werk en daarmee de 

arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Zo willen we op een nog nader te bepalen locatie een 

proef starten met de elektrotrekker om te bekijken of deze inderdaad een goede ondersteuning biedt 

tijdens het verrichten van de werkzaamheden. 

 

Per 1 januari 2023 heeft DHL Parcel Nederland twee cao’s, te weten de cao van DHL Parcel              

e-Commerce voor de bezorgers en de cao DHL Parcel Nederland voor de overige werknemers. 
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