
II. ONDERHANDELINGSRESULTAAT M.B.T. DE CAO VOOR HET UITGEVERIJBEDRIJF 2015 

 
 
Op 3 oktober 2014 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf 
(WU) en van FNV-KIEM, CNV Dienstenbond,  De Unie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) 
een onderhandelingsresultaat bereikt over de ‘CAO voor het Uitgeverijbedrijf’ (CAO-UB). 
 
Het onderhandelingsresultaat omvat de volgende  onderwerpen. 
 
1.  Looptijd 
De cao heeft een looptijd van 12 maanden: 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 
 
2. Status van de cao  
De cao is de rechtsopvolger van de volgende cao’s:  
- CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf t/m 31 december 2014 
- CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf  t/m 31 december 2014 
- CAO voor Dagbladjournalisten t/m 31 december 2014 
- CAO voor Publiekstijdschriftjournalisten  t/m 31 december 2014 
- CAO voor Opinieweekbladjournalisten t/m 31 december 2014 
- CAO voor Vaktijdschriftjournalisten  t/m 31 december 2014 
 
3. Opzet van de cao 
• De cao bestaat uit twee delen: Deel I Algemeen en Deel II Journalistiek. In een Preambule wordt de 

specifieke positie van de NVJ t.a.v. de journalistieke onderwerpen vastgelegd.  
• De cao biedt een basisregeling van arbeidsvoorwaarden en biedt daarnaast veel ruimte voor het maken 

van nadere afspraken aan zowel werkgever als werknemer. Veel onderwerpen kunnen decentraal, 
d.w.z. met het vertegenwoordigend overleg, worden afgesproken.  Daarnaast heeft de individuele 
werknemer veel keuzevrijheid door een persoonlijk keuzebudget ter waarde van 10% van het salaris. 
Hieruit kunnen specifieke arbeidvoorwaarden worden gekocht. 

• Voor de werknemers die op 31 december 2014 in dienst waren, gelden m.i.v. 1-1-2015 naast de nieuwe 
cao ook zgn. Overgangsbepalingen m.b.t. de cao die tot en met 31 december 2014 op hen van 
toepassing was. 

 
4. Salarissen 
De salarissen en salarisschalen worden als volgt verhoogd: 
• in de maand  januari 2015: een eenmalige uitkering van 0,5% (peildatum 1 januari 2015; grondslag: 12 x 

bruto maandsalaris plus vakantiegeld, naar rato van laatste 12 maanden in dienst)  
 
NB.  In de ontwerptekst van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf d.d. 14 maart 2013, die is gepubliceerd op 
www.uitgeverijbedrijf.nl, zijn de onderwerpen die in het cao-overleg nader zouden worden besproken blauw 
gemarkeerd. De doorlopende tekst wordt door cao-partijen aangepast na goedkeuring van het 
onderhandelingsresultaat. 
 

 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot  

• Ruud Schets, Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf:   020 - 430 91 87 / 06 51 44 21 55 
• Anne Jan de Graaf, FNV KIEM     020 - 355 36 32 / 06 51 19 39 55 
• Peter Bloemendaal, CNV Dienstenbond (h.o.d.n. CNV Media) 023 - 567 06 27 
• Hans de Jong, De Unie      0345 - 851 851  
• Annabel de Winter, NVJ      020 - 303 97 43 / 06 10 55 77 26 
• Yvonne Dankfort, NVJ      020 - 303 97 42 / 06 51 58 52 31 


