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Principeakkoord CAO Pipelife Nederland B.V.  

 

Op 6 oktober 2017 hebben Pipelife Nederland B.V., FNV en CNV Vakmensen een principeakkoord bereikt 

over een nieuwe CAO voor Pipelife Nederland B.V. met de volgende afspraken.  

 

Toelichting 

Partijen hebben met een aantal van de onderstaande afspraken beoogd om bepalingen en regelingen in 
de cao gelijkwaardiger, flexibeler en eenvoudiger te maken en langlopende discussiepunten structureel 
op te lossen. 

Winterstop 

Vanaf 2018 geldt voor alle medewerkers dat zij voor de winterstop zelf verlofdagen opnemen. Iedereen 
heeft de mogelijkheid om wanneer nodig verlofuren te kopen uit het PKB. Jaarlijks wordt de lengte van 
de winterstop in overleg met de OR vastgesteld. 

Ploegentoeslag 

Naar aanleiding van de onlangs gehouden benchmark 2-ploegendienst (discontinu) is afgesproken de 
toeslag voor de 2-ploegendienst te verhogen. Partijen zijn overeengekomen dat met deze verhoging, alle 
ploegentoeslagen bij Pipelife op een vergelijkbaar en acceptabel niveau liggen ten opzichte van de sector 
(boven) en de Industrie BV NL (net iets eronder).  

Terugkomdagen 

Partijen hebben het aantal terugkomdagen voor de 5-ploegendienst structureel vastgesteld op 7 dagen. 
Door het handhaven van 7 terugkomdagen en het vervallen van de feestdagentoeslag in tijd (6 dagen), is 
de netto arbeidsduur voor de volcontinudienst meer in verhouding ten opzichte van de netto 
arbeidsduur van de dagdienst en 2- en 3-ploegendienst.  

Salarisverhoging boven cao 

Partijen hebben afgesproken dat vanaf 1 januari 2018 de ingangsdatum voor cao loonsverhoging ook van 
toepassing is op werknemers die niet onder de cao vallen. De werkingssfeer voor de cao wordt 
gehandhaafd. 
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1. Looptijd 

De looptijd van de cao is 24 maanden, te weten van 1 april 2017 tot 1 april 2019. 

 

2. Inkomen 

De salarissen en salarisschalen worden als volgt verhoogd: 

- 2% per 1 juli 2017; 

- 2% per 1 juli 2018. 

De minimum vakantietoeslag als bedoeld in artikel 10 lid 1 CAO wordt met deze structurele verhogingen 

aangepast. 

 

3. Ploegendiensttoeslag 

Per 1 juli 2017 wordt de bruto ploegendiensttoeslag van de 2-ploegendienst (ochtend- en middagdienst) 

verhoogd met 1,5%: van 10,5% naar 12,0%. 

 

4.1  Persoonlijk Keuze Budget 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de PKB-bron “leeftijdsdagen/seniorendagen” verhoogd met 0,36%. 

In deze verhoging is de compensatie voor het beëindigen van de regeling ‘Verzuim met behoud van 

salaris’ opgenomen (zie verder onder 7.).  

 

Met ingang van 1 januari 2018 is de gefaseerde opbouw van het budget als volgt: 

Leeftijd/jaren 2018 tot en met 2021 Vanaf 2021 

< 40 jaar 1,18% 2% 

> 40 - < 50 jaar 2% 2% 

>.50 jaar 2% 2% 
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4.2 Persoonlijk Keuze Budget 

Aan de medewerker in de dag-, 2- en 3-ploegendienst wordt op jaarbasis 92 ADV-uren (11,5 ADV-dagen) 

toegekend (op fulltime basis). Met ingang van 1 januari 2018 wordt maandelijks de geldwaarde van alle 

ADV-uren toegekend via het Persoonlijk Keuze Budget volgens de in artikel 8 lid 1.c. vastgestelde 

waarde. 

 

4.3 Persoonlijk Keuze Budget 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de vakantietoeslag en 13e maand voor alle medewerkers 

maandelijks uitbetaald via het Persoonlijk Keuze Budget.  

 

4.4 Persoonlijk Keuze Budget 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de feestdagentoeslag voor alle medewerkers uitbetaald via het 
Persoonlijk Keuze Budget.  

 

5. Feestdagen 

Als feestdagen conform artikel 16 lid 11 vallen in een collectieve sluiting, gelden deze feestdagen ook 
voor de 5-ploegendienst.  

 

6. Feestdagentoeslag 5-ploegendienst 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de feestdagentoeslag voor de 5-ploegendienst volledig in geld 

uitgekeerd. Dit houdt in dat de feestdagentoeslag in tijd komt te vervallen (betreft 6 dagen die nu 

worden ingezet voor de ‘winterstop’). 

Als compensatie voor de gewerkte uren op feestdagen, inclusief het doorbetaalde salaris over de op de 

dienst vallende feestdag, wordt de feestdagentoeslag verhoogd naar 200%2 van het geldende 

schaalsalaris (zie verder onder 4.4). 

 

                                                 
1 De algemeen erkende christelijke feestdagen, te weten nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, Hemelvaartsdag, de 
beide pinksterdagen en de beide kerstdagen; de door de regering aangewezen dag ter viering van Koningsdag en 
één maal per 5 jaar de door de regering aangewezen dag voor de viering van de nationale bevrijding (5 mei). 
2 De huidige feestdagentoeslag bedraagt 0,58% van het schaalsalaris per op een feestdag gewerkt uur (100%). 
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7. Winterstop 

Vanaf 2018 geldt voor alle medewerkers dat zij voor de winterstop zelf verlofdagen opnemen.  

- Dagdienst en 2- en 3-ploegendienst: alle ADV-uren worden in het PKB uitbetaald,  waardoor er 

geen ADV-uren meer vast worden ingeroosterd in de periode rond Kerst en Nieuwjaar 

(‘winterstop’). 

- 5-ploegendienst: er wordt geen feestdagentoeslag in tijd (6 dagen) meer ingeroosterd. Ten 

behoeve van de collectieve winterstop worden in het rooster van de 5-ploegendienst drie vrije 

dagen/diensten ingeroosterd op beide kerstdagen en nieuwjaarsdag. 

  

8. Verzuim met behoud van salaris 

Met ingang van 1 januari 2018 geldt dat Pipelife alleen het salaris doorbetaalt in geval van ‘niet-

planbare’ gebeurtenissen. Voor alle ‘planbare’ gebeurtenissen, geldt dat de medewerker zelf kiest of 

hij/zij verlof opneemt en eventueel verlof koopt uit het Persoonlijk Keuze Budget. Als compensatie voor 

het ‘planbare’ verlof wordt de bijdrage aan het Persoonlijk Keuze Budget verhoogd (zie punt 4.1.).  

Als ‘niet-planbare’ gebeurtenissen worden aangemerkt3: 

- Wettelijk bepaald verlof, bijv. calamiteitenverlof, zorgverlof e.d. 

- Lid 1 sub g, h, i:  bij overlijden, uitvaart. 

 

9. Plaatsing in een lager ingedeelde functie4 

Vanaf 1 april 2017 wordt de ingangsleeftijd van ‘55 jaar en ouder’ verhoogd naar ‘60 jaar en ouder’: 

in geval dat medewerkers, die als gevolg van sociale en/of medische oorzaken in een lager ingedeelde 

functie worden geplaatst, ingedeeld blijven in de bij hun oorspronkelijke functie behorende salaris. Voor 

de medewerkers tussen 55 jaar en 60 jaar die al onder deze regeling vallen, blijft de regeling 

onveranderd van toepassing. 

 

10. Pensioen 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt – als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving - de 

pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Als gevolg van deze wijziging worden de 

premiestaffels aangepast, waardoor de mogelijkheid om bij te sparen (fiscaal vriendelijk) zou worden 

beperkt. Partijen hebben daarom afgesproken om vanaf 1 januari 2018 - voor een periode van vijf jaar - 

de premiestaffels te baseren op 2% marktrente in plaats van de huidige 3% marktrente waardoor meer 

bijspaarruimte beschikbaar komt. 

 

                                                 
3 Artikel 19 lid 1 CAO 
4 Artikel 9 lid 8.b.3 
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11. Werkgroep Duurzame inzetbaarheid 

In het kader van duurzame inzetbaarheid start onder leiding van een externe adviseur en interne 

projectleider in het derde kwartaal van 2017 de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid. De werkgroep 

onderzoekt ook de al eerder geformuleerde onderzoeksvragen over flexibel rooster en variabele 

arbeidstijden. 

 

12. AWVN-regeling 

De AWVN-regeling wordt voor de looptijd van de CAO voortgezet. 

 

13. Vakbondscontributie 

De fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie wordt voor de looptijd van de CAO 

voortgezet. 

 

14. Fiscale regeling Reiskosten Woon-Werkverkeer 

De fiscale regeling reiskosten woon-werkverkeer wordt gecontinueerd. 

 

15. Reparatie 3e WW jaar 

Partijen hebben afgesproken om voor de reparatie van het 3e WW jaar en de WGA aan te sluiten bij de 

afspraken die onlangs op landelijk niveau zijn gemaakt tussen sociale partners. Partijen zullen daartoe en 

aparte overeenkomst sluiten en alle vereiste administratie zaken afhandelen conform de stukken en 

instructie van Stichting PAWW. Afgesproken is dat de medewerkers van Pipelife die niet onder de 

werkingssfeer van de Pipelife cao vallen, eveneens deelnemen aan de private verzekering. 

 

16. Voorjaarsoverleg 

In het tweede kwartaal van 2018 vindt nader overleg met de bonden plaats over in ieder geval de 

voortgang van de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid. 


