
Petitietekst: 

Op 6 december was de 3e onderhandeling met de directie dnata cargo. Eindelijk zijn ze met een 
loonbod gekomen, maar het bod is erg teleurstellend. Ze geven jou en je collega’s de keuze tussen 
een beter rooster óf een beter loon. Die valse keuze is disrespectvol. Beide onderwerpen zijn even 
belangrijk en aan beide situaties moet nu wat gebeuren. 
  
Wat stelt de werkgever voor? 
Het bod van de werkgever bestaat uit een keuze van 2 voorstellen. De ene keuze is gericht op 
werkdruk vermindering en de andere keuze is gericht op salaris.  
  
Optie 1 – vermindering van de werkdruk: 
Invoering van een gemiddeld 36-urige werkweek inclusief 4 ER-dagen (art. 9 lid 4 sub m vervalt) en 
dienstlengte naar 8 uur brengen. Dit is een verbetering van het salaris van 5,26% per uur, maar je 
gaat netto niets op vooruit. 
  
Leeftijdgrens geen verplichting werken in ploegendienst en nachtdiensten wordt de komende jaren 
stapsgewijs verhoogd van 57 naar 60 jaar (art. 11 lid 5 a en b): 
2023: 58 jaar; 
2024: 59 jaar; 
2025: 60 jaar. 
  
Optie 2 – verbetering van salaris 
 Structurele loonsverhoging van € 100 per maand per 1 april 2023. Voor schalen 4 t/m 6 levert dit in 
procenten omgerekend een verhoging op van tussen 4 - 6%. 
  
Dienstlengte naar 8 uur brengen. 
  
Leeftijdgrens geen verplichting werken in ploegendienst en nachtdiensten wordt de komende jaren 
stapsgewijs verhoogd van 57 naar 60 jaar (art. 11 lid 5 a en b):  
2023: 58 jaar; 
2024: 59 jaar;  
2025: 60 jaar. 
  
Dit voorstel laat zien dat de directie te ver van de werkvloer afstaat: er moet nu iets gebeuren aan 
het salaris én de werkdruk. Terwijl je met steeds minder mensen hetzelfde werk staat te doen en de 
inflatie enorm is, moet jij kiezen. Dit bod is veel te laag. Teken de petitie en vraag je collega’s 
hetzelfde te doen! 
 


