
 

 

 

Akkoord onderhandelingen CAO Aliphos Rotterdam  

d.d. 11 juli 2018 
 

Betrokken partijen bij het CAO-overleg van Aliphos Rotterdam hebben op 11 juli 2018 onderhandeld 

om te komen tot een nieuw CAO. Dit resultaat zal positief aan de leden worden voorgelegd. 

 

De gemaakte afspraken voor de nieuwe CAO treft u hieronder aan. 

 

 

1. Looptijd 

De looptijd van de CAO bedraagt 24 maanden van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020. 

 

2. Inkomen 

De volgende structurele loonsverhoging van de maandsalarissen is afgesproken: 

 

Per 1 april 2018  2,25% 

Per 1 april 2019  3,00% 

 

3. Duurzame inzetbaarheid 

Tijdens de looptijd van deze cao zal een gezamenlijke studie over duurzame inzetbaarheid worden 

uitgevoerd. De uitkomsten van deze studie worden voorafgaand aan de nieuwe cao-

onderhandelingen aan cao-partijen gerapporteerd. 

 

De medewerkers die tijdens de looptijd van deze cao de leeftijd bereiken van 65 jaar en ouder 

zullen conform artikel 21, lid 5 en 6 gehonoreerd worden met resp. 6 extra vrije ouderendagen en 

9 85%-dagen per periode van 3 maanden. 

. 

4. Tegemoetkoming ziektekosten 

Vanaf 1 april 2018 wordt de huidige tegemoetkoming van de ziektekosten van €300 bruto per jaar 

verhoogd naar €385 bruto per jaar. 

 

5. Reiskosten 

Met ingang van 1 januari 2019 zal de bestaande reiskosten regeling vervangen worden door de 

huidige reiskosten regeling van de Belastingdienst. 

  

De reiskosten regeling van de Belastingdienst houdt in: een maandelijkse vergoeding gebaseerd op 

het aantal af te leggen kilometers in het kader van het woon/werkverkeer tot een maximum van 2 x 

50 kilometer enkele reis per dag. De kilometervergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.  

Het aantal dagen waarover de vergoeding wordt berekend is voor werknemers met een fulltime 

dienstverband vast te stellen op 214 dagen. Voor parttimers zal dit pro-rata worden berekend. 

Voor de vaststelling van de afstand woonhuis/werk zal gebruik worden gemaakt van routeplanner 

www.routenet.nl.  

 

Voor de huidige populatie, in dienst op 11 juli 2018, geldt vanaf 1 januari 2019 dezelfde 

reiskostenregeling van de Belastingdienst. Echter, voor deze medewerkers geldt dat het surplus 

tussen de vergoeding van de huidige regeling op 31 december 2018 en de regeling van de 

Belastingdienst bevroren zal worden en belast zal worden uitgekeerd. 

 

Voor nieuwe medewerkers die bij Aliphos in dienst treden tussen 11 juli 2018 en 31 december 

2018 zal deze regeling direct gaan gelden. 

 

http://www.routenet.nl/


 

 

 

6. WGA/WIA 

De bestaande regeling zal gedurende de looptijd van deze cao worden gecontinueerd. 

 

7. Werkgelegenheid 

Artikel 5 lid 3b wordt per 1 april 2018 aangepast naar 3 tijdelijke contracten. 

D.w.z. bij een arbeidsovereenkomst bedoeld voor educatie van de werknemer is de mogelijkheid 

van 3 tijdelijke contracten indien de opleiding nog niet is afgerond. 

 

9     Verlofdagen 

Met ingang van 1 januari 2019 zal de huidige wetgeving conform artikel 7:640a BW, worden 

toegepast voor de wettelijke vakantiedagen. Dit betekent dat de wettelijke vakantiedagen zes 

maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, komen te 

vervallen. Voor de bovenwettelijke dagen blijft het verjaringstermijn van 5 jaar gehandhaafd. 

 

10.  Werkgeversbijdrage 

       Tijdens de looptijd van de cao wordt de AWVN-regeling gecontinueerd. 
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