
De basisarbeidsvoorwaarden in bedragen (per 1 januari 2022)  

Lonen (artikel 25 cao): 
Een chauffeur met minimaal 6 jaar werkervaring heeft recht op €16,41 bruto per uur. Heb je minder 
dan 6 jaar werkervaring als chauffeur, dan heb je een lager uurloon. 

Overuren (artikel 29 cao): 

Werk je in een week van maandag tot en met vrijdag meer dan 40 uur? Dan heb je voor alle uren 
boven de 40 uur recht op 130% van het uurloon. 
Een chauffeur met minimaal 6 jaar werkervaring krijgt dan €21,33 bruto per overuur. 

Werken op Nederlandse feestdagen (artikel 32 cao): 
Voor het werken op een erkende Nederlandse feestdag heb je ook recht op een extra vergoeding. 

Deze vergoeding bedraagt een toeslag van 100% bovenop het uurloon. 

In 2022 zijn de erkende Nederlandse feestdagen op: 1 januari, 15 april, 27 april, 26 mei, 6 juni, 25 
december en 26 december. 

Werken op zaterdag of zondag (artikel 33 cao): 
Moet je op zaterdag of zondag werken, dan heb je recht op een extra toeslag. Voor de uren die je op 
zaterdag werkt, krijg je 50% extra. Voor de uren gewerkt op zondag krijg je 100% extra. 

Vakantie en vakantiebijslag (artikel 67a, 68 en 69 cao): 
Over het basisloon (maximaal 40 uur per week) heb je recht op vakantiebijslag. De vakantiebijslag is 
8% over dit basisloon. 
Bovendien heb je recht op minimaal 24 vakantiedagen en 3,5 atv-dagen per jaar in het geval je het 
hele jaar tenminste 40 uur per week voor het Nederlandse bedrijf hebt gewerkt. Heb je in een jaar 
tijd minder gewerkt dan 40 uur per week, dan krijgt u (naar rato) minder vakantiedagen en atv-
dagen. 
Daarnaast heb je recht op een toeslag bij het opnemen van vakantiedagen, deze toeslag is onder 
andere gebaseerd op de hoeveelheid overuren en weekenduren die je maakt en geldt maximaal 
voor 22 verlofdagen. De precieze opbouw van de toeslag staat beschreven in artikel 67a lid 9 van 
de cao.  

Verblijfkostenvergoeding (artikel 40 cao): 
De standplaats is de plek waar u normaal gesproken de werkzaamheden verricht of van waaruit u 
begint en eindigt met werken. Bent u langer dan 4 uur weg van de standplaats? Dan heeft u recht op 
een netto vergoeding van de verblijfkosten. 
Ben je meer dan 24 uur weg van je standplaats, dan krijg je in principe €53,16 netto per dag. 

Vergoeding overstaan (artikel 41 cao): 
Wanneer je in verband met je werkzaamheden gedurende een weekend of een (buitenlandse) 
feestdag niet op je standplaats verblijft, terwijl je voor die dag geen werkzaamheden zijn of kunnen 
worden opgedragen, dan heb je recht op een extra vergoeding van €12,83 netto en €22,87 bruto per 
dag. 

Vragen?   

Heb je vragen over de Nederlandse basisarbeidsvoorwaarden? Kijk dan voor meer informatie op: 
www.caonaleving.nl  
Natuurlijk kun je ook een e-mail sturen naar: transport@fnv.nl   

http://www.caonaleving.nl/
mailto:transport@fnv.nl

