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Principeakkoord CAO voor Nieuwsbladjournalisten en CAO voor Huis-en-Huisbladjournalisten 

1 april 2012 tot en met 31 maart 2013     (definitief) 

 

 

Op 12 juli 2012 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP), 

de Vereniging Sociaal Comité van Huis-aan-Huisbladuitgevers (VSHU) en de Nederlandse Vereniging 

van Journalisten (NVJ) na drie onderhandelingsrondes een principeakkoord bereikt over een nieuwe 

CAO voor Nieuwsbladjournalisten en CAO voor Huis-en-Huisbladjournalisten. 

 

 

1. Looptijd 

Een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013. 

 

2. Loonontwikkeling 

Het salaris van de journalisten wordt structureel verhoogd met: 1% per 1 juli 2012. 

 

3.  Verlaging VUT premie  

De werknemerspremie voor de VUT wordt per 1 juli 2012 met 1% verlaagd van 2% naar 1%. 

De werkgeverspremie voor de VUT blijft per 1 juli 2012 ongewijzigd 1,85%. 

 

De werknemerspremie voor de VUT wordt per 1 januari 2013 met 0,7% verlaagd van 1% naar 0,3 %. 

De werkgeverspremie voor de VUT wordt per 1 januari 2013 verlaagd met 0,85% naar 1%. 

 

De verlaging van de werknemerspremie voor de VUT is alleen van toepassing op werknemers die 

daadwerkelijk VUT-premie afdragen. Door de maatregelen wordt de bestedingsruimte van die 

werknemers verhoogd met 1% per 1 juli 2012, 0,7% per 1 januari 2013. 

 

4. Restitutie WGA hiaatpremie  

Bij bedrijven waar in 2012 premie is geheven voor een WGA hiaatverzekering zal verrekening met de 

werknemer plaatsvinden. De uitvoerder/verzekeraar zal de voorwaarden waaronder de 

premierestitutie zal plaatsvinden aan cao-partijen en de deelnemers kenbaar maken. 

 

5.  AOW gerechtigde leeftijd  

Met ingang van 1 april 2012 is de ingangsdatum van de AOW verschoven van de eerste van de maand 

naar de dag van een te bereiken leeftijd. De nieuwe ingangsdatum zal worden gevolgd. Dat 

betekent dat indien sprake is van een individuele arbeidsovereenkomst die van rechtswege eindigt, 

vanaf 1 april 2012 die arbeidsovereenkomst eindigt op de dag waarop de werknemer de AOW 

gerechtigde leeftijd bereikt. 

 

6.  Seniorendagen: wijziging cao voor nieuwsbladjournalisten 

In de cao voor nieuwsbladjournalisten zal de bepaling aangaande de extra vrije dagen oudere 

journalisten worden gewijzigd. De betreffende bepaling uit de cao voor huis-en-huisbladjournalisten 

zal worden overgenomen. 

 

Dit betekent dat journalisten, die 10 jaar onafgebroken hebben gewerkt als journalist in de zin van 

de cao voor nieuwsbladjournalisten vanaf 4 jaar voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd 

gedurende maximaal 4 jaar aanspraak zullen hebben op 26 roostervrije dagen per jaar. 

 

Voor journalisten die reeds dagen hebben of binnen drie jaar recht zouden hebben op de extra vrije 

dagen, is een overgangsregeling vastgesteld.  
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Journalisten geboren in 1954 of eerder behouden recht op het aantal extra vrije dagen dat ze nu 

hebben of tot eind 2012 zullen krijgen.  

Journalisten geboren in 1955 hebben vanaf hun 59ste recht op 26 extra vrije dagen.  

Journalisten geboren in 1956 hebben vanaf hun 60ste recht op 26 extra vrije dagen. 

Journalisten geboren in 1957 hebben vanaf hun 61ste recht op 26 extra vrije dagen. 

  

7. Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid. 

De paritaire commissie ‘Leeftijdsfasebewust Personeelsbeleid’ zal voor 1 december concrete 

voorstellen doen voor de invulling van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Indien cao-partijen 

vaststellen dat sprake kan zijn van een nieuw leeftijdsbewust personeelsbeleid, zal dit nieuwe 

personeelsbeleid in de cao leiden tot beëindiging van de bestaande regelingen met betrekking tot 

seniorendagen. 

 

8.  Aanpak bovenmatigheid 

Partijen kunnen zich vinden in een procedure ten behoeve van een aanpak van de bovenmatigheid 

van salarissen op ondernemingsniveau met betrokkenheid van werkgever, medezeggenschap én NVJ. 

 

9.  Functiewaardering 

Een paritaire commissie evalueert de functie-indelingssystematiek inclusief de matrix en stelt 

zonodig aanpassingen voor. De conclusie en aanbevelingen moeten uiterlijk 1 november 2012 aan 

partijen worden uitgebracht. 

 

10.     Werkgeversbijdrage voor vakbondsactiviteiten 

De bijdrage die de NNP aan de NVJ verstrekt in het kader van vakbondsactiviteiten wordt 

geïndexeerd. 

 

 


