
 

 

 

Onderhandelingsresultaat cao GWK Travelex N.V. 

GWK Travelex N.V. (hierna te noemen GWK) en vakorganisaties De Unie en FNV Finance (onderdeel 

van FNV Bondgenoten) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. 

In deze onderhandelingen hebben partijen vanuit de intentie om tot een verantwoord pakket te 

komen de volgende afspraken gemaakt, welke vakorganisaties als onderhandelingsresultaat aan de 

leden zullen voorleggen.  

1. Looptijd CAO 

De looptijd van de cao is van 01-01-2012 tot 31-12-2013 zal zijn. In de zomer van 2013 

starten partijen met de onderhandelingen voor een nieuwe CAO per 2014. 

2. Salarisstijging 

a. 2012 – eenmalige uitkering van 1,5 % van het bruto jaarsalaris 

b. 2013 – structurele loonsverhoging van 1,5% van het bruto maandsalaris 

3. Sociaal Plan 

De bonden en GWK hebben de belangrijkste onderdelen van het nieuwe Sociaal Plan 

besproken en zullen deze punten, zoals afgesproken, opnemen in de opbouw van een solide 

Sociaal Plan zodat de onderhandelingen hieromtrent op een efficiënte wijze kan verlopen.  

- Outplacement traject op een hoogwaardige manier ingevuld en op maat gemaakt met een   

externe gecertificeerde partij (gemiddeld € 5.000 p/p)  

- Uitbetalen van ontslagvergoedingen 

- Termijn tot ontslag aanhouden, werk kunnen zoeken terwijl men nog in dienst is 

- Correctiefactor is 1,0 

Beide partijen tonen welwillendheid en commitment om op een constructieve wijze te 

komen tot een goed sociaal plan. De onderhandelingen over het sociaal plan zullen 1 maart 

2013 starten. Het resultaat van de onderhandelingen over een sociaal plan zal ter 

instemming aan de leden van De Unie worden voorgelegd. 

4. Integratie 13e maand in basissalaris 

GWK onderzoekt de mogelijkheden van het integreren van de 13e maand in het basissalaris 

om zo het maandsalaris meer te laten stijgen in plaats van aan het einde van het jaar een 

bedrag in één keer uit te keren (voldoet aan TVX-beleid ). Of dit bedrag eventueel op een 

separate rekening gestort kan worden om het maandelijks te laten renderen, gaan we 

onderzoeken met een projectgroep. Leden van de bonden worden gevraagd deel te nemen 

aan deze groep. 

5. Startdatum pensioen 

De Nederlandse wet en regelgeving schrijft nieuwe regels voor inzake de startdatum van 

pensioen. Een implementatiedatum volgt. 



 

6. Jaarlijks verlof seniorenregelingen 

GWK en vakorganisaties werken een aanpak uit om met een projectgroep de mogelijkheden 

te onderzoeken en voorstellen uit te werken rond het moderniseren van de verlofregeling 

voor senioren. Leden van de bonden worden gevraagd deel te nemen aan deze groep. 

7. Mobiliteit tussen winkels, flexibel personeel 

De bonden hebben hun zorg uitgesproken inzake de mobiliteit van medewerkers tussen 

winkels. GWK en vakorganisaties onderzoeken de mogelijkheden om hier een oplossing voor 

te vinden via een pool van flexibele medewerkers waarbij het mogelijk aanpassen van 

voorwaarden of eventuele voordelen ook worden meegenomen. 

8. Stemming vakorganisaties 

Vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat positief voorleggen aan de leden, de 

stemming zal eindigen op  1 maart 2013. 

 

 

 

 


