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Noordgastransport eindbod cao-onderhandelingen 
 

 
Op donderdag 12 oktober 2017 en woensdag 22 november 2017 is er tussen de 
directie van Noordgastransport en de vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV 
overleg gevoerd over de nieuwe cao. Hoewel we op een aantal punten al wel tot 
elkaar zijn gekomen, konden we geen akkoord bereiken over de loonsverhoging.  
 
Noordgastransport heeft het volgende eindbod uitgebracht.  
 
 
Looptijd 
Een looptijd van twee jaar van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019. 
 
Loonontwikkeling 
In het licht van de ontwikkelingen in de E&P sector en in het kader van een 

operationele kostenverlaging, benodigd om bij de afnemende offshore gasproductie 

de economische levensduur van de productie faciliteiten te verlengen, stellen wij een 

verhoging voor van de loonschalen en de feitelijke salarissen van 3% voor twee jaar 

per 1  juli 2017. 

 
Call-out & telefoonvergoeding 

1. Artikel 9 C Bijzondere Toeslagen/Call-Out wordt in de praktijk niet eenduidig 
en niet juist toegepast. Het voorstel is de Call-Out regeling als volgt aan te 
passen: 

 
Regeling extra opkomst 
Een medewerker kan – voorzien of onvoorzien- opgeroepen worden 
werkzaamheden te verrichten buiten het voor hem geldende dienstrooster. 
 
De medewerker wordt beloond voor de daadwerkelijk aanwezige uren en de 
overwerkfactor die hierop van toepassing is.  
Mocht dit tezamen minder zijn dan 4 uur, dan wordt tenminste 4 uur 
uitbetaald. 
Mocht dit tezamen 4 uur of meer zijn, dan wordt de werkelijke tijd uitbetaald. 

 
2. Artikel 17 B Bijzondere regelingen/Telefoonvergoeding wordt m.i.v. 1 januari 

2018 afgeschaft. In plaats daarvan wordt een telefoon incl. abonnement 
aangeboden aan degenen die deze voor de uitoefening van hun functie nodig 
hebben.  

 
Om de aanpassing van de Call-Out regeling en het afschaffen van de 
telefoonvergoeding per 1 januari a.s. te verzachten, wordt eenmalig een bedrag van 
€ 750,- bruto uitgekeerd aan alle medewerkers op het moment van afsluiten van de 
nieuwe cao. 
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Derde WW-jaar 
Indien de leden van de vakorganisaties werkzaam bij Noordgastransport B.V. 
akkoord zijn over de reparatie van het 3e WW-jaar conform het sociaal akkoord 
2013, zal werkgever hieraan medewerking verlenen. De Stichting van de Arbeid 
heeft in september 2017 laten weten dat deze reparatie mogelijk is via een 
collectieve aanvullingsregeling. Deelname aan de regeling wordt niet geregeld in de 
eigen cao van Noordgastransport B.V., maar via een aparte overeenkomst die de 
werkgever met de vakbond(en) sluit en vervolgens via een verzamel cao die 
algemeen verbindend is verklaard. De uitvoering van de regeling is onder gebracht in 
de stichting PAWW op nationaal niveau. De premie wordt door de medewerker 
betaald uit zijn brutoloon; voor 2018 geldt een bijdrage van 0,2%. 

 
Tijd voor tijd 
Artikel 9 B lid 2 Bijzondere Toeslagen/Overwerk luidt als volgt: 
 
“Overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd, in de lopende of de daaropvolgende 
maand. Indien de dienst van de betreffende medewerker compensatie in vrije tijd niet 
toelaat zullen de overuren worden uitbetaald. Daarbij wordt de toeslag genoemd in 
lid 3 uitbetaald. 
De werkgever zal in overleg met de PVT kunnen besluiten of er sprake is van 
zodanige bedrijfsomstandigheden dat de overuren collectief worden uitbetaald. Dit 
kan één keer per half jaar worden bepaald.” 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Noordgastransport acht het duurzaam inzetbaar houden van zijn medewerkers van 
groot belang, mede gezien de oplopende gemiddelde leeftijd binnen het bedrijf en de 
beperkte doorstroom mogelijkheden van personeel intern.  
 
In dit kader wenst werkgever een nieuwe studiekostenregeling te introduceren, om 
medewerkers beter te faciliteren in het kader van hun ontwikkelings- en 
opleidingsmogelijkheden. Zie de bijlage. 
 
Vakbondscontributie  
De mogelijkheid de vakbondscontributie (fiscaalvriendelijk) te verrekenen via de vrije 
ruimte in de WKR is reeds eerder afgeschaft; wat werkgever betreft is er geen 
aanleiding dit opnieuw in te voeren.  
 
Werkgeversbijdrage  
Werkgever is het eens de AWVN-bijdrageregeling te continueren.  
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Herschrijven cao  
De cao is herschreven in het licht van actualiseren en moderniseren. De hernieuwde 
tekst is terug te vinden in een zogenaamd werkdocument, zodat op een transparante 
manier wordt gewerkt en zichtbaar is waar de wijzigingen zich voordoen.  
 
Uitgangspunten zijn geweest:  
- Leesbaar maken van de tekst, waarbij geen inhoudelijke wijzigingen worden 
aangebracht dan wel niet wordt afgeweken van de geest van de afspraken.  
- De tekst is eenduidig, logisch en transparant. Tekstkenmerken zijn: logische 
opbouw, korte, persoonlijke en actieve zinnen.  
- Juridisch actueel en werkbaar.  
- Bepalingen van de cao zijn waar mogelijk ingekort en ontdaan van verouderde of 
niet relevante informatie. De tekst bevat zo min mogelijk verwijzingen en er staan 
geen herhalingen van letterlijke wetteksten in de cao.  
 
Bij het herschrijven zijn punten naar boven gekomen die een inhoudelijke aanpassing 
vergen, bijvoorbeeld omdat de dagelijkse praktijk niet (meer) overeenkomt met de 
cao-tekst. Hiertoe is een zogenaamde ‘parkeerflap’ opgesteld waarop de inhoudelijke 
wijzigingsvoorstellen staan aangegeven. Deze parkeerflap is inmiddels voorgelegd 
aan vakorganisaties en kaderleden. Het werkdocument is besproken met 
vakorganisaties en kaderleden. 
 
Partijen zijn akkoord voor wat betreft de herschreven tekst en de voorgestelde 
inhoudelijke aanpassingen (conform nieuwe nummering en volgorde in brief 
‘Inhoudelijke punten’): 

- Artikel 1 Definities Uurloon 
- Artikel 2.1lid 3 : Proeftijd 
- Artikel 2.1 lid 4 : Einde arbeidsovereenkomst 
- Artikel 2.1 lid 4 : Einde arbeidsovereenkomst/pensioen 
- Artikel 3 lid 1: Arbeidsduur 
- Artikel 3.2 lid 1: Dagvenster 
- Artikel 4.7 lid 3: Belonen/Arbeidsgehandicapte 
- Artikel 4.14 A : Bijzondere regelingen/reiskosten zakelijk 

 
Voor de overige inhoudelijke punten geldt dat werkgever deze zal meenemen naar 
een volgend cao-overleg. 
 
Noordgastransport B.V.     
 
 
 
 
Kees Mark 
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BIJLAGE STUDIEREGELING 
 
 
Opleidingsplan en -kosten  
De opleidingsactiviteiten worden vastgelegd tijdens de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. De specifieke activiteiten worden vastgelegd een overzicht opgesteld 
door de lijn managers. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van de kosten als basis 
van het opleidingsbudget. Het geheel wordt goedgekeurd door het Plantmanager / directie.  
 
Studiefaciliteiten  
Er zijn 3 soorten opleidingen te onderscheiden t.w.:  
 a. Opleidingen die voor het functioneren vereist zijn, de functie-(gerichte)opleiding oftewel 
de opleiding in dienstopdracht  
 b. Opleidingen in het kader van zelfontwikkeling in persoonlijk en bedrijfsbelang, de 
opleiding met wederzijds belang  
 c. Opleidingen niveau verhogend (t/m HBO) in het kader van een persoonlijke 
ontwikkelingsplan  
 
 
Voor deze opleidingen zijn studiefaciliteiten van kracht, die als volgt luiden  
 
I. Opleiding in Dienstopdracht  
 
Vergoed worden alle studiekosten en reiskosten t.bv. de studie (incl. examens). De kosten 
worden vergoed op het moment dat zij ontstaan.  
 
De reiskosten worden op een werkdag vergoed op basis van 100% OV. (2deklas). 
  
Vergoed wordt de tijd, die buiten bedrijfstijd besteed wordt aan het volgen van de opleiding (dus 
geen reistijd). Voor het volgen van de opleiding binnen bedrijfstijd zijn verzuimregelingen van 
toepassing. Uren buiten reguliere werktijd mogen worden “geklokt” als werktijd (OPLO) maar 
vallen niet onder de overwerkregeling.  
 
Voor het doen van examen wordt een hele resp. halve dienst BV toegekend.  
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II. Opleiding met Wederzijds Belang  
 
Vergoed worden alle studiekosten en reiskosten t.bv. examens. De kosten worden vergoed op 
het moment dat zij ontstaan.  
 
De reiskosten worden vergoed op basis van 100% OV. (2deklas)  
 
Voor het volgen van de opleiding binnen bedrijfstijd kan Extra Verlof worden toegekend, mits de 
bedrijfsomstandigheden dit toelaten. Deze uren worden “geklokt” als OPL en overschrijden de 
reguliere werktijd niet ( vallen niet onder de overwerkregeling).  
Voor het doen van examen wordt een hele resp. halve dienst BV toegekend.  
 
Tussen de onderneming en de betrokken werknemer/cursist kan een opleidingscontract worden 
gesloten, ter vastlegging van de gemaakte afspraken ten aanzien van de terugbetalingsregeling, 
e.d.  
 
III. Opleiding vanwege Persoonlijke Ontwikkelingsplan  
 
Vergoed worden alle studiekosten en reiskosten t.bv. de studie (incl. examens). De kosten 
worden vergoed op het moment dat zij ontstaan.  
 
De reiskosten worden vergoed op basis van 100% OV (2deklas).  
 
Vergoed wordt de tijd*, die buiten bedrijfstijd besteed wordt aan het fysiek volgen van de 
opleiding (dus geen reistijd). Voor het volgen van de opleiding binnen bedrijfstijd zijn 
verzuimregelingen van toepassing. Uren buiten reguliere werktijd mogen worden “geklokt” als 
werktijd (OPLO) maar vallen niet onder de overwerkregeling. Voor het doen van examen wordt 
een hele resp. halve dienst BV toegekend.  
* De tijd, die vergoed wordt, kan niet opgevat worden als (extra) werktijd in de zin van de 
arbeidstijdenwet. Dit in tegenstelling tot de vergoede uren voor opleidingen in Dienstopdracht.  
 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden in het kader van leeftijdsfasegericht personeelsbeleid  
Deze regeling biedt ondersteuning voor ontwikkelingsmogelijkheden buiten het werk voor:  
a. onze collega’s die ten minste 5 jaar voor hun AOW leeftijd zitten en,  
b. zich willen verdiepen in de (benutbare) mogelijkheden na AOW leeftijd  
 
Een budget wordt eenmalig door de werkgever beschikbaar gesteld tot een maximum van EUR 
1.000,00 (excl. BTW) per werknemer onder de volgende voorwaarden:  
a. De kosten voor opleidingen worden uitsluitend vergoed na overlegging van een originele 
factuur en na hierover overleg te hebben gehad met Werkgever.  
b. De kosten van externe (opleidings-) professionals worden uitsluitend vergoed indien deze een 
keurmerk van een relevante beroepsgroep of lidmaatschap van een relevante brancheorganisatie 
bezitten en na hierover overleg te hebben gehad met Werkgever.  
c. De terugbetalingsregeling is hierop niet van toepassing.  
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Reiskostenvergoeding  
De reiskostenvergoeding tussen woonadres en opleidingsinstituut worden gedeclareerd op basis 
van 2e klas NS-tarief via het (reis-)declaratieformulier ; hiervoor dient het vervoersbewijs mee in 
gediend te worden.  
 
Indien gereisd wordt met eigen vervoer  
a. Indien de werknemer reist met eigen vervoer is er geen mogelijkheid om te reizen met de 
bedrijfsauto(s) (indien de bedrijfsauto beschikbaar dient hier gebruik van gemaakt te worden .In 
overleg met de lijn manager mag de auto een dag voor de opleiding mee genomen worden en de 
eerste werkdag na de opleiding terug gebracht worden.  
b. Indien de werknemer gebruik maakt van eigen vervoer wordt per gereden kilometer € 0,33 
vergoed, met inachtneming van de fiscale regelgeving.  
 
Terugbetalingsregeling  
De terugbetalingsregeling is van toepassing voor de opleidingscategorieën Wederzijds belang en 
Persoonlijk Ontwikkelingsplan.  
 
In de studiefaciliteitenregeling is bepaald dat bij voortijdig beëindigen van de opleiding door 
nalatigheid, een terugbetalingsregeling geldt. Van nalatigheid kan bijvoorbeeld sprake zijn indien 
de werknemer de opleiding tussentijds beëindigt, onvoldoende studieresultaten heeft behaald c.q. 
niet voor de opleiding is geslaagd, zonder dat sprake is van persoonlijke, uitzonderlijke 
omstandigheden (overmacht). De werknemer is gehouden hier direct melding van te maken aan 
werkgever.  
 
Bij Noordgastransport B.V. wordt als volgt gehandeld:  
 
Cursist geeft aan te willen stoppen met een opleiding waarvoor een contract met 
Noordgastransport B.V. is afgesloten.  
Aan betrokkene zal een verklaring op schrift worden gevraagd waarop hij zijn argumenten van het 
stoppen aangeeft. Deze verklaring zal in eerste instantie toegelicht moeten worden aan de lijn 
manager  
Vervolgens vindt binnen het MT de beoordeling van dit besluit plaats waarbij de mening van de 
chef en de argumenten van de betrokkenen meegewogen worden. Alle voorkomende gevallen 
worden individueel bekeken en op maat beoordeeld.  
 
Tevens is er de regeling bij beëindiging van het dienstverband tijdens of na de opleiding:  

 tijdens de opleiding 100% van de door werkgever betaalde opleidingskosten alsmede 
100% van de door werkgever in deze aan werknemer betaalde vergoeding in tijd of geld  

 binnen één jaar na afronding van de opleiding 100% van de door werkgever betaalde 
opleidingskosten alsmede 100% van de door werkgever in deze aan werknemer betaalde 
vergoeding in tijd of geld  

 twee jaar na afronding van de opleiding 50% van de door werkgever betaalde 
opleidingskosten alsmede 50% van de door werkgever in deze aan werknemer betaalde 
vergoeding in tijd of geld  

 binnen drie jaar na afronding van de opleiding 25% van de door werkgever betaalde 
opleidingskosten alsmede 25% van de door werkgever in deze aan werknemer betaalde 
vergoeding in tijd of geld 


