
 

Eindbod werkgevers na 2e paritaire cao-overleg op 29 augustus 2013 m.b.t. de  

CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf 

 
 

Op 29 augustus 2013 juni heeft de onderhandelingsdelegatie van werkgeverspartij, de 
Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf, aan de onderhandelingsdelegatie van 
werknemerspartijen FNV-KIEM, CNV Dienstenbond (h.o.d.n. CNV Media) en De Unie, een eindbod 
gedaan voor de verlenging van de CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf tot ultimo 2013.  
 
Het eindbod van de werkgevers omvat de volgende onderwerpen: 
 
 

1. Looptijd  

Een looptijd van 12 maanden: van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 
 
 

2. Wijziging premieverdeling resp. vrijval FWG-premie leidt tot eenmalige uitkering 

Op grond van het advies van het bestuur van de Stichting FWG aan cao-partijen / ROGB om de 
premieafdracht FWG vervroegd te stoppen, nl. per 1 september 2013, stellen werkgevers het 
volgende voor. 
 
Wijziging premieverdeling per 1-1-2013 

Werkgevers stellen voor om de verdeling van de premie FWG, die per 1 januari 2013 1,3% bedraagt 
(1% werknemers en 0,3% werkgevers), alsnog te wijzigen als volgt: werknemers 0,5% en 
werkgevers 0,8%.  Dat leidt tot het volgende resultaat. 
 

Eenmalige uitkering 

Werkgevers stellen voor om in oktober of november 2013 aan de werknemers, die op 1 september 
2013 in dienst zijn bij werkgevers die zijn aangesloten bij de Stichting FWG, een eenmalige 
uitkering uit te betalen.  Deze uitkering is samengesteld uit de volgende onderdelen: 

• Herstelbetaling voor dat deel van de werknemerspremie dat sedert 1 januari 2013 alsnog 
voor rekening van werkgevers komt:    0,5% x 8/12 (jan-aug) =   0,33% 

• Uitbetaling van de besparing werkgeversdeel sept-dec.:  0,8% x 4/12 (sept-dec)= 0,16% 
Dat leidt afgerond tot een eenmalige uitkering van 0,5% van het salaris (gebruikelijke VUT-
grondslag) op jaarbasis. 
 
NB. De premieheffing voor werknemers van 0,5% eindigt per 1 september 2013, waardoor een 
extra verbetering van de koopkracht ontstaat. 
 

Indien de formele besluitvorming bij cao-partijen / ROGB meer tijd vergt, dient er rekening mee 
te worden gehouden dat bovengenoemde afspraken op een later moment tot uitvoering zullen 
worden gebracht.  

 
 

3. Eindejaarsuitkering 

Ingevolge artikel 8.7 van de cao heeft de werknemer per 1-12-2013 recht op een eenmalige bruto 
uitkering van 1%.   
 



 

4. Arbeidsvitaliteitsonderzoek / loopbaanscan 

- Aan de bonden wordt gevraagd in het kader van duurzame inzetbaarheid om met concrete 
tekstvoorstellen te komen m.b.t. de arbeidsvitaliteitsonderzoek. 
- Werkgevers zullen akkoord gaan met een aanpassing van artikel 12.4 van de cao (Loopbaanscan) 
op basis van de volgende uitgangspunten:  

• De werkgever is verplicht de werknemer tenminste eenmaal in de vier jaar een loopbaanscan 
resp. arbeidsvitaliteitsonderzoek aan te bieden.  

• Jaarlijks wordt door werkgevers aan het Bedrijfstakbureau gerapporteerd hoeveel 
werknemers gebruik hebben gemaakt van de loopbaanscan resp. arbeidsvitaliteitsonderzoek 

• Het Bedrijfstakbureau houdt toezicht op uitvoering van deze cao-afspraak. 

• De financiering van de loopbaanscan resp. arbeidsvitaliteitsonderzoek geschiedt in 2013 via de 
herbestemming van de premie A&O-fonds. NB. Hiervoor is medewerking vereist van de huidige 

uitvoerder Timeos. 
 

 

5. Premieheffing A&O-fonds 

Werkgevers stellen voor om de jaarlijkse premieheffing van 0,25% op grond van artikel 17.6 van de 
cao (nl. t.b.v. het werkgelegenheids-, arbeids- en opleidingsbeleid) te handhaven, maar m.i.v. 1-1-
2014  te laten uitvoeren door het Bedrijfstakbureau.  
 
 
6. Handboek functie-indeling 

Cao-partijen hebben een Handboek Functie-indeling voor het Dagbladuitgeverijbedrijf tot stand 
gebracht conform de in 2012 gemaakte cao-afspraak. Over de implementatie en moment van 
invoering zullen werkgevers en werknemers worden geïnformeerd. 
 
 
7. CAO voor het Uitgeverijbedrijf 

In het najaar van 2013 vindt tussen cao-partijen overleg plaats over de voortgang van het project 
CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Tijdens dit overleg zullen de verschillende aspecten, zoals 
doorlopende tekst van de raam-cao zoals die in april 2013 is gepresenteerd, aan de orde komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 2 september  2013  
RWS 


