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(Utrecht, 13 oktober 2020) De cao-delegaties van DB Cargo Nederland en 
van de vakorganisaties FNV en CNV hebben op 8 oktober 2020 een 
onderhandelingsresultaat bereikt over een eenjarige cao.  

 

In het voorjaar van 2020 zijn de cao-delegaties van DB Cargo Nederland en van 
de vakorganisaties FNV en CNV begonnen aan de cao-onderhandelingen. Na 
twee keer met elkaar om de tafel te hebben gezeten, kwam het 
arbeidsvoorwaardenoverleg in gezamenlijk overleg stil te liggen als gevolg van 
de start van de corona (covid19)  pandemie. Inmiddels zijn we ruim een half jaar 
verder en is de wereld enorm veranderd. De coronacrisis raakt heel Nederland, 
heel Europa, de hele wereld, DB Cargo NL niet uitgezonderd.  
 
Ondanks dat we onveranderd midden in de coronacrisis zitten en de financiële 
positie van DB Cargo NL en de DB Cargo groep zorgelijk, onzeker en 
onvoorspelbaar is, vinden wij het belangrijk dat er goede arbeidsvoorwaarden 
afspraken gemaakt worden. Rust op het arbeidsvoorwaardenfront is in het belang 
van zowel de medewerkers als DB Cargo NL. Er wordt gedurende deze 
pandemie veel van onze medewerkers gevraagd, nu DB Cargo NL bij de vitale 
sectoren hoort en onze dienstverlening cruciaal is in deze economisch barre 
tijden. 
 
Wij zijn dan ook verheugd dat de cao onderhandelingsgesprekken op korte 
termijn zijn hervat en het volgende onderhandelingsresultaat is bereikt: 
 
• looptijd: van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021; 
 
• loon: de cao-lonen en daaraan gerelateerde vergoedingen worden 

structureel verhoogd met  0,9% per 1 april 2020 en nog eens met 0,9% 
per 1 oktober 2020; 

 
• decemberuitkering: de decemberuitkering zal, met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2020, worden verhoogd met 0.25% en zal daarbij uitkomen 
op 5.5% van het maandinkomen van de medewerker.  

 
Wij vinden dat het bovenstaand onderhandelingsresultaat goed past in het 
huidige economische klimaat en recht doet aan de financiële positie waarin DB 
Cargo NL zich op dit moment bevindt. Bovendien spreekt het onze waardering 
uit naar alle DB-medewerkers, die allen ervoor zorgen dat DB Cargo NL het 
spoorgoederenvervoer in Nederland en Europa via het DB Cargo netwerk kan 
blijven verzorgen. 
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Aldus overeengekomen en ondertekend te Utrecht op 13 oktober 2020. 
 
  
DB Cargo Nederland N.V.  FNV Spoor   CNV Vakmensen 
 
 
 
…………………   …………………    ………………… 
N. van ’t Riet    M. Boer    S. van der Meulen 
CEO/COO a.i.   FNV bestuurder  CNV bestuurder 
 
 
 
 
………………… 
N. Visscher 
Manager HR 
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