Samenvatting: Opdrachtgever CAO - Beroepsgoederenvervoer | Transport | TLN
Looptijd van 01-01-2017 t/m 31-12-2019
Laatste update per 01-01-2019 (2,00% loonsverhoging)
Standaardwerkweek 40,00 uur
ADV-vergoeding van 1,38% van je loon of 3,50 ATV dagen, bij een full time dienstverband van 40,00 uur gebaseerd op
een werkweek van 40,00 uur.
De werknemer die de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt, maar bij indiensttreding nog niet beschikt over de specifieke
vak- en/of bedrijfskennis welke voor de vervulling van de functies vallende onder de loonschalen A, B en C is vereist,
kan worden ingedeeld in de trede –1 behorende bij zijn loonschaal. De -1 trede wordt berekend als volgt: de som van
WML en 0 trede gedeeld door 2. Bij een aanpassing van WML en/of de 0-trede van een loonschaal dient de -1 trede
hierop ook te worden aangepast.
____________________

Vergoedingen
1

Reiskosten

CAO artikel 39 en 48
Aan de werknemer die dienst heeft buiten standplaats, worden de werkelijk betaalde reiskosten vergoed. Deze
vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan
worden.
Voor de werknemer te werk gesteld op mobiele kranen, bedraagt de vergoeding voor het gebruik van de eigen
personenauto € 0,19 netto per kilometer.
2

Reisuren

CAO artikel 39 lid 2.a, 2.b
2.a. Bij verplaatsing van het bedrijf en bij overplaatsing van werknemers worden gedurende één jaar de extra kosten
voor woon/werkverkeer vergoed volgens de, in dat jaar geldende fiscale maximum netto kilometervergoeding.
2.b. De uit lid 2a voortvloeiende extra reistijd wordt gedurende één jaar vergoed op basis van het voor de werknemer
geldende uurloon, mediene verstande dat deze tijd niet bij de vaststelling van overuren wordt betrokken.
Reistijd voor de werknemer te werk gesteld op mobiele kranen
CAO artikel 47
1. Onder reistijd wordt verstaan de tijd gedurende welke gereisd wordt van de woning naar het werk (niet zijnde de
standplaats) en terug.
2. Voor de berekening van de reistijd wordt aangenomen dat per uur 60 km wordt afgelegd.
3. De reistijd wordt door de werkgever vergoed op basis van 100% tegen het voor die werknemer geldende uurloon
met uitzondering van de eerste 60 minuten per dag indien:
a. de arbeid plaats vindt in een andere dan de woongemeente van de werknemer en

b. de reistijd wordt gemaakt met:
- of een openbaar middel van vervoer;
- of een door de werkgever beschikbaar gesteld vervoermiddel, niet zijnde de kraan;
- of een eigen vervoermiddel.
3

Verblijfskosten

CAO artikel 40
1. Aan de werknemer worden volgens het in lid 3 van dit artikel opgenomen schema de onderweg gemaakte kosten
vergoed bestaande uit maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen. Hieronder vallen niet de kosten
van logies, inrichting van de cabine, koersverschillen, uitbetaalde fooien, telefoonkosten en overige kosten.
2. Van lid 1 kan worden afgeweken indien een afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen of de werkgever een
regeling heeft getroffen waardoor de werknemer gratis gebruik kan maken van bedrijfskantinefaciliteiten. Deze
bedrijfskantinefaciliteiten dienen qua niveau in overeenstemming te zijn met de rechten die normaal gesproken
ontleend kunnen worden aan onderstaand schema.
3. Per 1 januari 2019
Bij ééndaagse ritten:
< 4 uur – geen onbelaste vergoeding;
> 4 uur - € 0,63/uur;
18:00-24:00 indien vertrek voor 14.00 uur - € 2,90/uur;
Indien vertrek na 14.00 uur en er sprake is van een afwezigheidsduur van tenminste 12 uur een extra toeslag van - €
12,10/dag;
Bij meerdaagse ritten:
Eerste dag - € 1,28/uur;
17:00-24:00 indien vertrek voor 17.00 uur - € 2,90/uur;
Tussentijdse dagen - € 50,16/dag.
Laatste dag - € 1,28/uur;
18:00-24:00 - € 2,90/uur;
24:00-06:00 - € 1,28/uur;
24:00-06:00 indien aankomst na 12:00 - € 2,90/uur;

Verblijfkosten voor de werknemer te werk gesteld op mobiele kranen
CAO artikel 49
1. Als vergoeding voor verblijfkosten gelden de bedragen genoemd in de artikelen 40 en 41.

2. Indien in verband met de werkzaamheden het dagelijks huiswaarts keren onredelijk zou zijn, zulks ter beoordeling
van de werkgever, dient de werknemer ter plaatse te overnachten. Als op de mobiele kraan een slaapcabine
ontbreekt, zullen de logieskosten worden vergoed. Er vindt geen cumulatie plaats met de vergoedingen als bedoeld in
de artikelen 40 en 41.
4

Maaltijdvergoeding

CAO artikel 40
Aan de werknemer worden volgens het onder het kopje verblijfskostenvergoeding vermelde schema. De onderweg
gemaakte kosten vergoed bestaande uit maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen. Van deze
regeling kan worden afgeweken indien een afzonderlijke detacheringsregeling is getroffen of de werkgever een
regeling heeft getroffen waardoor de werknemer gratis gebruik kan maken van bedrijfskantinefaciliteiten. Deze
vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan
worden.
5

Kledingvergoeding

niet beschreven in de cao
6

Gereedschapsvergoeding

niet beschreven in de cao
7

Overige vergoedingen

Vergoeding overstaan
CAO artikel 41
Ten aanzien van de werknemer die in het kader van zijn dienstuitvoering gedurende een weekend of een
(buitenlandse) feestdag niet op zijn standplaats verblijft terwijl aan hem voor die dag geen werkzaamheden zijn of
kunnen worden opgedragen, wordt aan hem ter zake van de extra kosten van het niet-vrijwillig verblijf een extra
vergoeding van€ 12,10 netto en € 21,40 bruto per dag toegekend.
Deze vergoeding hoeft alleen te worden betaald als dit conform de fiscale regels als een netto vergoeding betaald kan
worden.
____________________

Toeslagen
1

Toeslagen voor onregelmatige uren bij een dagvenster van 06:00-18:00 uur

CAO artikel 32, 33, 55
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De toeslagen voor onregelmatige diensten zijn alleen van toepassing op het personeel dat werkzaam is ten behoeve
van de logistieke dienstverlening en op voorwaarde dat Hoofdstuk XV van de cao door de werkgever van toepassing is
verklaard en ook als zodanig is gemeld bij cao partijen.
Werknemer en werkgever kunnen in overleg andere dagen dan de zaterdag en/of de zondag als normale roostervrije
dagen aanwijzen. De normaal geldende toeslagen voor zaterdag en/of zondag gelden dan voor de overeengekomen
vrije dagen. Op zaterdag en/of zondag geldt dan het dagvenster.
Bij samenloop van overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag wordt de overwerktoeslag niet uitgekeerd.
2

Toeslagen voor onregelmatige uren bij een dagvenster van 07:00-19:00 uur

CAO artikel 32, 33, 55
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De toeslagen voor onregelmatige diensten zijn alleen van toepassing op het personeel dat werkzaam is ten behoeve
van de logistieke dienstverlening en op voorwaarde dat Hoofdstuk XV van de cao door de werkgever van toepassing is
verklaard en ook als zodanig is gemeld bij cao partijen.
Werknemer en werkgever kunnen in overleg andere dagen dan de zaterdag en/of de zondag als normale roostervrije
dagen aanwijzen. De normaal geldende toeslagen voor zaterdag en/of zondag gelden dan voor de overeengekomen
vrije dagen. Op zaterdag en/of zondag geldt dan het dagvenster.
Bij samenloop van overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag wordt de overwerktoeslag niet uitgekeerd.
In afwijking van lid 1 worden voor rijdend personeel op dubbel bemande voertuigen alle diensturen op zaterdag na
07.00 uur vergoed door betaling van het uurloon vermeerderd met een toeslag van 50%.
3

Toeslagen voor ééndaagse nachtritten

CAO artikel 37
Met ingang van 1 juli 2017 is voor ééndaagse ritten voor de diensturen op maandag tot en met zondag gelegen tussen
21.00 – 05.00 uur een toeslagenmatrix van toepassing waarbij een toeslag van 19% op het uurloon wordt toegekend.
Bij samenloop van de toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix met de ploegendiensttoeslag in de zin van artikel
36 komt enkel de ploegendiensttoeslag tot uitkering.
De toeslag ééndaagse nachtritten/toeslagenmatrix en eventuele overurentoeslagen zijn los van elkaar staande
toeslagen die gelijktijdig van toepassing kunnen zijn.

4

Toeslagen voor feestdagen

CAO artikel 32 en 33
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Toeslagen voor overuren
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CAO Hoofdstuk IX
Overuren zijn uren, niet liggend op zaterdag en/of zondag, waarmee de diensttijd van 40 uur in de week wordt
overschreden.
Voor rijdend personeel op dubbel bemande voertuigen zijn overuren, uren niet liggend op zaterdag na 7.00 uur en/of
zondag, waarmee de diensttijd van 40 uur per week wordt overschreden.
Overuren worden vergoed door het uurloon te vermeerderen met een toeslag van 30%.
Voor administratief en technisch personeel geldt voor de vergoeding van overuren op roostervrije dagen een
vergoeding van 200% en voor uren op zondag waarop volgens dienstrooster arbeid wordt verricht geldt een
vergoeding van 130%.
Bij samenloop van overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag wordt de overwerktoeslag niet uitgekeerd.
6

Toeslagen voor consignatie

CAO artikel 42
De werknemer, die opdracht heeft gekregen zich beschikbaar te houden voor te verrichten werkzaamheden, heeft
recht op de navolgende vergoeding voor de uren waarvoor hij zich overeenkomstig de opdracht beschikbaar heeft
gehouden. Deze vergoeding bedraagt per 1 januari 2019 € 2,69 bruto per uur en € 21,52 per etmaal.
Er kan geen samenloop plaatsvinden van loon en/of andere toeslagen met deze consignatievergoeding.
7

Toeslagen voor ploegendienst

CAO artikel 36
Onder ploegendienst wordt verstaan het structureel verrichten van werkzaamheden in een rouleersysteem volgens
een dienstrooster. Hierbij dient tenminste sprake te zijn van twee diensten per etmaal gedurende 5 dagen per week of
10 dagen per twee weken.
2-ploegendienst bij vroege dienst die begint op of na 05.00 uur en een late dienst die begint op of na 14.00 uur:
108,75%;
2-ploegendienst bij een dagdienst die eindigt na 02.00 uur of met een nachtdienst die begint op of na 22.00 uur:
111,25%;
3- of meer-ploegendienst: 113,75%.

8

Toeslagen voor vuilwerk

CAO artikel 38 A
De werkgever kan een toeslag toe kennen aan hen, die werken met voor de gezondheid schadelijke en/of grote
verontreiniging veroorzakende artikelen die bruto maximaal € 31,97 per 4 weken, respectievelijk € 34,73 per maand
bedraagt.
9

Koudetoeslag

CAO artikel 38 B
Voor het structureel werken in vrieshuizen geldt een bruto toeslag van € 31,97 per 4 weken respectievelijk € 34,73 per
maand.

