
 
 
 
 
 
Als u werkzaam bent als pakketbezorger is de kans groot dat de cao Beroepsgoederen-
vervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (hierna: de cao) op u van toepassing 
is. Deze cao liep op 1 januari 2017 af. Op het moment wordt geprobeerd om een nieuwe cao 
af te sluiten. Hieronder hebben we een aantal belangrijke punten uit de laatste cao voor jullie 
op een rijtje gezet. Als je wilt weten hoe het met de nieuwe cao gaat en wat er nog meer in 
de cao staat, kun je kijken op: www.fnv.nl onder de sector transport en logistiek. Daar vind je 
het laatste nieuws en kun je de hele cao downloaden. De onderstaande arbeidsvoorwaarden 
blijven gelden tot er een nieuwe cao is. 
 
Uurloon: 
Als pakketbezorger zonder ervaring hoor je te zijn geschaald in functieschaal C, trede 0. Dat 
komt neer op €10,88 bruto per uur. Na elk vol jaar dat je als pakketbezorger hebt gewerkt, ga 
je een trede omhoog tot je de top van je functieschaal hebt bereikt, dat is C5. In C5 is het 
bruto uurloon €13,07. 
 
Overuren: 
Werk je van maandag tot en met vrijdag meer dan 40 uur? Alle uren boven de 40 uur zijn 
overuren en geven recht op 130% van het uurloon. Een chauffeur met minimaal 5 jaar 
ervaring krijgt bijvoorbeeld €16,99 bruto per overuur.  
 
Werken op zaterdag: 
Moet je op zaterdag werken, dan heb je recht op een extra toeslag. Voor de uren die je werkt 
op zaterdag krijg je 50% extra toeslag bovenop je uurloon. 
 
Vakantiedagen: 
Werk je het hele jaar tenminste 40 uur per week, dan heb je recht op minimaal 24 
doorbetaalde vakantiedagen per jaar. Ben je jonger dan 19 jaar of ouder dan 45 jaar, dan 
heb je recht op minstens 1 dag extra per jaar. Dat is ook het geval als je al 10 jaar of langer 
bij je werkgever in dienst bent.  
Heb je minder gewerkt dan 40 uur per week, dan krijg je naar rato vakantiedagen.  
 
Werk je het hele jaar tenminste 40 uur per week, dan heb je bovendien recht op 3,5 ATV-
dagen per jaar. Ook hierbij is het zo dat wanneer je minder hebt gewerkt, je minder recht 
hebt op ATV-dagen (naar rato). 
Neem je een vakantiedag of ATV-dag op, dan moet je werkgever je voor die dag 8 uur 
betalen. 
 
Vakantiebijslag: 
Ook heb je in mei recht op vakantiebijslag over het lopende kalenderjaar. Als je 22 jaar of 
ouder bent en 40 uur per week werkt, wordt de vakantiebijslag minimaal berekend over het 
functieloon van schaal D, trede 1. Afgelopen jaar heb je als het goed is minimaal €1925,38 
bruto aan vakantiebijslag ontvangen. Ben je jonger dan 22 jaar, dan krijg je wat minder. 
Neem als je wilt weten hoeveel je precies zou moeten krijgen contact met ons op.  
Ben je niet het hele jaar in dienst bij je werkgever of werk je minder dan 40 uur per week, 
dan wordt ook de vakantiebijslag naar rato berekend. 
 
Netto verblijfkostenvergoeding: 
De standplaats is de plek waar je je werkzaamheden verricht of van waaruit je begint en 
eindigt met werken. Wanneer je langer dan 4 uur weg bent van je standplaats, heb je recht 
op een netto verblijfkostenvergoeding. De hoogte is afhankelijk van de tijd dat je weg bent. 
Ben je bijvoorbeeld van 8.00 uur tot 17.00 uur weg, dan komt dit neer op ongeveer € 5,00 
netto per dag.  
 
Heb je vragen over het bovenstaande of de cao? Stuur dan een email naar transport@fnv.nl.  
 


