
 
 
FNV voorstellen voor een nieuwe cao DHL Express 2023  
 

Loon 
- Een cao met een looptijd van één jaar  
- Automatische prijs compensatie (APC) gebaseerd op de consumentenprijsindex 

van 14,3%. 
- Een uurloon van minimaal € 14  
- De groei ín de loonschaal automatische jaarlijkse loonsverhoging van 4% 

(periodiek) en aan de onderkant van de loonschaal een periodieke verhoging met 
een nominaal bedrag van € 1 per uur. 

- Herstel van de FUWA toeslag voor rijdend personeel.  
- Een 13e maand. 

 
Onkostenvergoedingen 

- Een reiskostenregeling voor eigen vervoer die kostendekkend is. 
- Een verblijfkostenvergoeding van € 0,72 netto per uur voor rijdend personeel die 

meer dan 4 uur rijden (incl laden en lossen) en na 18.00 uur € 3,31 netto per uur 
waarbij bij einde dienst wordt gerekend per kwartier. 

 
Secundaire arbeidsvoorwaarden 

- De keuze om de vakantietoeslag op andere momenten te kunnen opnemen. 
- Doorbetaling van een half uur pauze voor operationele werknemers. 
- Nationale feestdag die valt op een doordeweekse dag wordt vergoed, ongeacht 

rooster en contracturen. Vergoeding is naar rato met een keuze voor een 
vergoeding in geld of verlofuren. 

- Bevrijdingsdag 5 mei en vrije dag 
 
Zeggenschap over arbeidstijd 

- Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om 
voldoende uren per week te werken. Werkgever dient actief te zorgen dat er 
voldoende werk is voor de werknemer. Een goede planning voorkomt dat 
koeriers niet onnodige min-uren maken en wijzigingen kunnen alleen in overleg. 
Er zijn nogal verschillen tussen de verschillende routes. 

- Koeriers een week vooraf weten welke route ze rijden. 
- Keuze voor een referte periode van 40 uur per week of 160 uur per 4 weken. 
- Als overwerk structureel is dan is het niet meer incidenteel. In dat geval heeft de 

werknemer, die daarom vraagt, het recht op uitbreiding van contract. 
- De werknemer de mogelijkheid bieden van een arbeidscontract met een beperkt 

aantal uren per dag van bijvoorbeeld 5,5 uur per dag. 
- Het recht op een aaneengesloten vakantie van 3 weken in de zomerperiode geldt 

voor alle werknemers die onder de cao vallen. 
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Duurzame inzetbaarheid  
- Voldoende voorzieningen om het tillen te verlichten. Zendingen boven 23 kilo of 

1.20 mtr niet meegegeven met bestelbussen maar op een pallet gezet worden en 
per vrachtauto vervoert worden. De jaarlijks verhoging van de prestatienorm 
(tijdelijk) bevriezen om de werkdruk niet verder te laten stijgen.  

- Bij extreme weersomstandigheden de workload aanpassen. 
- Een verbetering van het huidige cao afspraak voor Generatiepact, zoals 

afgesproken in de vorige cao.  
- Beeldscherm werken: een onderbreking van 10 a 15 minuten na 2 uur werken. 

 
 
 
 


