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Andere tijden vereisen een vernieuwd pensioen
Dit najaar onderhandelt de NVJ met de 

werkgevers in de dagbladsector, de NPD, 

over een nieuwe minimum pensioen-cao, 

die voor 1 november gereed moet zijn. 

Deze cao geldt voor dagbladjournalisten, 

huis-aan-huisbladjournalisten en 

nieuwsbladjournalisten. Inzet van de 

onderhandelingen: een goed pensioen 

voor iedereen. 

Door Marjan Brouwers

Uitgangspunt van beide partijen is dat 

de sector hard toe is aan pensioenver-

nieuwing. Die is noodzakelijk omdat de 

huidige regelingen voor veel bedrijven 

niet meer op te brengen zijn. Daardoor 

zijn veel pensioenfondsen er de afgelopen 

jaren niet in geslaagd om de pensioenen te 

indexeren. De pensioenpot raakt langzaam 

maar zeker leeg. Een ander argument is 

dat steeds meer journalisten vragen om 

meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden. 

Hoe de nieuwe pensioen-cao er uiteindelijk 

uit zal zien, hangt af van de komende 

onderhandelingen. Voor de NVJ is één 

ding duidelijk: de nieuwe minimum 

pensioen-cao moet een zo goed mogelijke 

pensioenregeling voor iedereen mogelijk 

maken.

Inmiddels is de oude pensioen-cao door 

de werkgevers opgezegd. Voor 1 november 

2004 moet de nieuwe cao gereed zijn, 

zodat de pensioenfondsen hun regeling 

voor 1 januari 2005 kunnen aanpassen. De 

voorstellen voor de minimum pensioen-

cao zijn gebaseerd op de conclusies van de 

Studiecommissie Pensioenvernieuwing 

CAO Dagbladjournalisten. Werkgevers 

en werknemers hebben binnen deze 

commissie uitvoerig gestudeerd op de 

opties voor een nieuwe pensioenregeling, 

waaronder de mogelijkheid van een 

middelloonregeling. De voorstellen 

waarmee de NVJ de onderhandelingen 

ingaat zijn als bijlage bij deze krant 

gevoegd en ter goedkeuring aan de leden 

voorgelegd. 

Het laatste cao-nieuws staat 

op www.villamedia.nl

Minimum pensioen-cao voor dagbladjournalisten
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Visie John van Miltenburg en Aldwin Geluk

John van Miltenburg (60),  journalist Brabants Dagblad: 

‘Om mijn eigen pensioen maak ik me niet echt zorgen. Niet 

omdat ik denk dat het goed geregeld is. Integendeel, het 

pensioenfonds van Wegener heeft de pensioenen al drie jaar 

niet aangepast aan de inflatie. Maar een sociaal minimum 

zal het niet zijn. Ik maak me eerder zorgen over de jongere 

collega’s. Hun pensioenvoorziening interesseert ze nog niet 

en ze zien onvoldoende in dat het om uitgesteld loon gaat. 

Juist nu steeds meer voorzieningen worden uitgekleed, hebben 

ze straks in feite meer pensioen nodig om die terugval in de 

collectieve voorzieningen op te vangen. Ook de afkalving van het 

nabestaandenpensioen, waarvan vooral vrouwen de dupe worden, 

baart me zorgen. Overigens denk ik dat de krantenconcerns zelf 

ook belang hebben bij een goede pensioenvoorziening. Het kan 

toch niet zo zijn dat we afstevenen op een maatschappij waarin 

een groot deel van de 65-plussers geen krantenabonnement meer 

kan betalen?’

Door Jeannette van Ditzhuijzen

Aldwin Geluk (24), journalist Nederlands Dagblad: 

‘Ik heb geen idee hoe mijn pensioen geregeld is. Als 24-jarige 

betaal ik nog geen premie en ik heb me er nooit in verdiept. 

Oudere collega’s zijn emotioneel meer bij de discussie betrokken. 

Net als ieder ander wil ik genieten van een appeltje voor de dorst 

tegen de tijd dat ik er aan toe ben. Maar je zal zien: als ik 65 ben, 

is de pensioenleeftijd opeens naar 75 opgetrokken. Mag ik nog tien 

jaar doorwerken. Dat geeft me soms een machteloos gevoel, dat 

het over veertig jaar allemaal weer anders kan zijn. 

Mijn generatie is de generatie van job-hoppers. Je blijft niet een 

hele carrière bij dezelfde werkgever, je salaris groeit niet in een 

rechte lijn. 

Een goede pensioenregeling houdt daar rekening mee. En 

misschien wil je op je 58-ste al een klein stapje terug doen. Daar 

moet natuurlijk ruimte voor zijn.’

Door Gustaaf Haan

Meer weten over pensioenregelingen en alles 
wat er mee samenhangt? Dan biedt internet 
veel informatie.

Enkele algemene sites over pensioen:

www.pensioenkijker.nl
www.pensioenplatform.nl
www.pensioenplein.nl 
www.checkjepensioen.nl
www.infopensioen.nl

Meer specifieke pensioensites:

www.ombudsmanpensioenen.nl, 070-3338999 
www.duidelijkpensioen.nl 
www.pensioenbegrippen.nl
www.pensioenregelgeving.nl

Binnen de Studiecommissie Pensioen-

vernieuwing CAO Dagbladjournalisten 

hebben werkgevers en werknemers de 

afgelopen maanden samen gekeken naar 

de mogelijkheden voor de verbetering van 

de huidige pensioenregelingen. Daarbij 

zijn de voor- en nadelen van verschillende 

opties aan de orde geweest. Een voor 

alle partijen aantrekkelijke optie is het 

uitvoeren van een middelloonregeling. Ook 

is rekening gehouden met de belangen van 

de verschillende groepen die onder de cao 

vallen. De bevindingen en aanbevelingen 

van het eindrapport van deze commissie 

vormt de basis voor de komende cao-

onderhandelingen. Het rapport kan via 

www.villamedia.nl  worden gedownload. 

Op basis van de nieuwe minimum pen-

sioen-cao kunnen pensioenfondsen hun 

eigen keuzes maken.

De bezetting van de commissie was als 

volgt:

Namens de werkgevers: J. Wegstapel 

(voorzitter), mw. F. van den Brink, 

P. Stadhouders, H. Niesten, R. Schets 

(NDP/NUV).

Namens de werknemers: G. Herderscheê, 

mw. E. Lammers, J. van Miltenburg, 

mw. B. Rootsaert (NVJ).

Pensioendeskundigen: P. de Koning en 

E. Schokker van Watson Wyatt Brans & Co.

Studiecommissie Pensioensites
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NVJ wil waardevast pensioen
Werknemers en werkgevers in de 

dagbladsector gaan de komende maanden 

met elkaar in onderhandeling over een 

nieuwe minimum pensioen-cao. Gezien de 

maatschappelijke ontwikkelingen en ons 

uitgangspunt van een waardevast pensioen 

kunnen ook wij de discussie over het 

middelloon niet uit de weg gaan, stelt Bianca 

Rootsaert, secretaris NVJ. Daarnaast willen 

we een  eindloonregeling niet uitsluiten.   

Door Marjan Brouwers

Pensioenvernieuwing is voor de dagblad-

sector onontkoombaar. Dat blijkt duidelijk 

uit het rapport van de Studiecommissie 

Pensioenvoorziening. Over de hoofdlijnen 

zijn werknemers en werkgevers het eens. 

Rootsaert: Wat nog op tafel ligt zijn onder 

meer de voorwaarden voor een nieuwe 

middelloonregeling zoals de hoogte van de 

premie, de opbouw en de franchise, een 

goede overgangsregeling, hoe om te gaan 

met niet nagekomen verplichtingen in het 

verleden en het nabestaandenpensioen.

Keuze middelloon mogelijk

De NVJ streeft naar een nieuwe pensioen-

cao die zowel een middelloonregeling 

als een eindloonregeling mogelijk moet 

maken. Beide regelingen moeten aan 

bepaalde eisen voldoen. In de studie naar 

pensioenvernieuwing is gekeken naar de 

wensen van journalisten in de toekomst. 

‘Zodra je de dertig bent gepasseerd, ontstaat 

de behoefte om privé en werk beter op 

elkaar af te stemmen’, legt Rootsaert uit. ‘Je 

wilt gebruik kunnen maken van zorgverlof, 

een sabbatical of de mogelijkheid om een 

aantal jaren minder uren te werken. Dat kan 

gevolgen hebben voor je pensioenopbouw. 

Een middelloonregeling sluit beter aan op 

de huidige  leef- en werkpatronen. Maar de 

belangrijkste reden om het middelloon toe te 

staan is dat zo’n regeling beter beheersbaar 

is en dus meer garantie biedt voor een 

waardevast pensioen. Los van de discussie 

over het eind- en middelloon zet de NVJ 

dus vooral in op handhaving van een solide 

pensioenregeling op de lange termijn.’

Ander carrièreverloop

Rootsaert begrijpt dat een overstap van 

eindloon naar middelloon nadelen kan 

hebben. Het carrièreverloop van journalis-

ten wijkt af van dat van andere beroeps-

groepen. Over het algemeen maken jour-

nalisten op latere leeftijd carrière. Een 

middelloonregeling zou dan minder gunstig 

kunnen uitpakken. Als je het verschil bij de 

overgang van eindloon naar middelloon zo 

klein mogelijk wilt houden of voor sommige 

groepen zelfs wilt opheffen, is het belangrijk 

om goed te kijken naar de hoogte van de 

franchise en het opbouwpercentage. Dat 

zijn dus belangrijke punten in de komende 

onderhandelingen om een goede overgang 

voor elkaar te krijgen.’

Strijdige belangen

Onder de journalisten zelf verschillen de 

belangen van de diverse groepen sterk. 

Rootsaert: Oudere journalisten hebben hun 

leven lang hard gewerkt en zij rekenen op  

een pensioen op basis van hun eindloon. 

Jongere journalisten zeggen dat als je 

zou uitrekenen hoeveel premie ouderen 

daadwerkelijk hebben betaald, je kunt zien 

dat er voor een eindloonregeling eigenlijk 

te weinig is ingelegd. Ouderen brengen 

daar tegen in dat dit te maken heeft met 

het feit dat pensioengelden zijn belegd in 

aandelen. Ze geven aan dat in goede tijden is 

geprofiteerd van de gunstige beurs waardoor 

premievermindering mogelijk was. Dat de 

beurs zo zou zakken was niet te voorspellen. 

Daar is nu niets meer aan te doen. Zo heeft 

iedereen vanuit zijn eigen belang gelijk. 

Toch is het een feit is dat beginnende 

journalisten het in de toekomst financieel 

zwaarder krijgen. Zij zullen meer premie 

moeten betalen voor hun pensioen dan 

ouderen ooit hebben gedaan. Maar daarvoor 

moeten ze dan wel een gegarandeerd en 

waardevast pensioen terugkrijgen. Daar 

gaan de komende onderhandelingen over. 

Onzekerheid over de uiteindelijke waarde 

van ieders pensioen moeten we voorkomen.’ 

Premieverhoging

Een ander discussiepunt is de maximale 

hoogte van de pensioenpremie. Voor de NVJ 

is een tijdelijke verhoging naar 25 procent 

van de totale pensioenpremie bespreekbaar. 

Voor een aantal fondsen dat in zwaar weer 

verkeert, kan dat belangrijk zijn. Zodra de 

financiële positie van de fondsen verbetert, 

kan de premie dan weer omlaag. Door een 

verhoging van maar één procent, voorkomen 

we dat pensioenbesturen onmogelijke 

keuzes moeten maken tussen indexering 

voor ouderen of opbouw voor jongeren. 

De pensioenfondsen kunnen dan meer 

rekening houden met alle groeperingen 

binnen de achterban: actieven en inactieven, 

werkenden en WAO’ers, jongeren en 

ouderen, carrièremakers en mensen met een 

gelijkmatige loopbaanontwikkeling.’ 

Belangen van journalisten

Een cao die tegemoet komt aan de belangen 

van journalisten en op basis waarvan 

pensioenfondsen de juiste keuzes kunnen 

maken. Dat is de inzet van de NVJ. 

Rootsaert: ‘Met een minimum pensioen-cao 

ben je sturend bezig. Je zet kaders op basis 

waarvan de pensioenfondsen zelf hun eigen 

regelingen kunnen treffen. Het zal nog een 

hele klus worden om met de werkgevers 

overeenstemming te vinden over wat je wel 

of niet regelt in een minimum pensioen-

cao. We zien nu al dat de verschillende 

pensioenfondsen, vooruitlopend op 

de nieuwe minimum pensioen-cao, 

uiteenlopende oplossingen voor ogen 

hebben bij het vormen van een nieuwe 

pensioenregeling. Voor ons is het essentieel 

dat we ons houden aan de opdracht om één 

minimum pensioen-cao voor de hele branche 

vast te stellen.’

Mediafonds

Aan verschillende pensioenfondsen nemen 

ook werknemers deel met een andere cao en 

andere salarisschalen. Rootsaert: ‘Wij vinden 

het belangrijk dat de fondsen de eigen 

pensioenvooruitzichten van journalisten 

waarborgen. Daarom zijn wij er voorstander 

van om alle pensioenfondsen waaraan 

journalisten deelnemen onder te brengen 

binnen één mediafonds. De afgelopen 

jaren is het personeelsbestand van de sector 

teruggelopen en dat heeft dus gevolgen voor 

de pensioenopbouw. Daarom is het sowieso 

goed als bedrijven ernaar streven om hun 

regelingen onder te brengen bij een groter 

fonds.’ 



Middelloon of eindloon?                         Pensioenen in beweging
Dat er wat in pensioenland aan het 

veranderen is, mag duidelijk zijn. Dat deze 

wijzigingen consequenties voor journalisten 

in de dagbladsector hebben ook. Maar wat 

gaat er nu precies veranderen en waarom? 

En wie gaat daar iets van merken? 

Door Mathijs van Gool en Marjan Brouwers

Sinds 1973 kent de dagbladsector 

een minimumpensioen-cao. De 

kern van deze pensioennorm is een 

pensioensysteem gebaseerd op een 

eindloonregeling. Met deze regeling wordt 

het ouderdomspensioen opgebouwd tot 

70% van het laatst verdiende loon. Een 

mooie regeling, maar helaas niet langer 

houdbaar voor veel bedrijven. Een aantal 

pensioenfondsen in de dagbladsector 

kan om diverse redenen niet meer aan 

de huidige cao-pensioennormen voldoen. 

Hardnekkig vasthouden aan de huidige 

eindloonregeling betekent dat deelnemers 

aan het pensioenfonds iets wordt beloofd 

wat de pensioenfondsen niet kunnen 

waarmaken. Garantie op indexering 

kunnen ze namelijk niet meer geven. 

Acceptabele oplossing

Werknemers en werkgevers samen 

hebben een studiecommissie ingesteld 

om een acceptabele oplossing voor deze 

problematiek te vinden. Maar hebben 

tevens de invalshoek gekozen om van de 

nood een deugd te maken. Middelloon kan 

goed uitpakken en zorgt voor flexibiliteit. 

Het uitgangspunt van de commissie is 

dan ook geweest dat de invoering van 

een alternatief pensioensysteem niet 

primair gaat om het verlagen van de 

(premie)kosten (voor werknemer en 

werkgever) maar wel om beheersing van 

de kosten. Deze commissie heeft samen 

met een aantal pensioendeskundigen 

geïnventariseerd wat de opties zijn. 

Eindloon kostbaar

De huidige eindloonregeling lijkt nog 

het meest lucratief te zijn voor mensen 

die snel carrière maken en daarmee lang 

doorgaan, namelijk tot hun pensioen. 

Hoe hoger het eindloon, hoe hoger de 

pensioenuitkering. Nu gelden hiervoor wel 

de nodige beperkingen, maar kort door 

de bocht klopt dit beeld aardig. Voor een 

aantal pensioenfondsen in de branche is 

deze regeling niet meer uitvoerbaar: het is 

lastig van te voren in te schatten tot welke 

hoogte de deelnemers zullen stijgen. 

Persoonlijke keuzes maken

Het overgrote deel van de pensioenfondsen 

in Nederland is inmiddels overgegaan op 

een middelloonregeling. Dit systeem biedt 

de mogelijkheid om tijdens je carrière 

persoonlijke keuzes te maken tussen 

werk en privé. Een middelloonregeling 

kan gunstiger uitpakken voor mensen die 

een gelijkmatig carrièrepatroon vertonen 

en mensen die tijdens hun loopbaan een 

periode parttime werken, extra verlof 

willen opnemen of op latere leeftijd een 

stapje terug willen doen. In feite volgt dit 

systeem de keuzes die mensen gedurende 

hun loopbaan maken. Alles telt mee voor 

het uiteindelijke gemiddelde: ook tijdelijke 

toeslagen. Behoud van de eindloonregeling 

betekent voor deze groepen dat ze toch een 

relatief lager pensioen opbouwen, omdat 

hun opbouw gaten vertoont dan wel in 

kortere tijd wordt gerealiseerd. 

Carrièremakers

Een aantal carrièremakers onder de 

journalisten maakt relatief laat in hun 

loopbaan grote sprongen. Voor hen zou 

een middelloonregeling gevolgen kunnen 

hebben. Dat betreft op dit moment dan 

vooral de groep die nu tussen de 40 en 50 

jaar oud is. 

Boven de vijftig

Journalisten die al met pensioen zijn of 

de vijftig al zijn gepasseerd, zullen niet 

veel merken van een overgang naar het 

middelloonsysteem. Zij hebben een groot 

Voor een journalist die op 30-jarige leeftijd be-
gint met het opbouwen van zijn pensioen 
en dit zijn hele loopbaan lang doet op basis 
van de huidige eindloonregeling, ziet de pen-
sioenberekening er als volgt uit:

Laatste salaris =   € 46.687
Franchise =   € 18.255
Opbouwpercentage =  1,875 %
Deelnemerjaren =   35 jaar

Berekening op basis eindloon:  
€ 46.687 - € 18.255 =
€ 28.432 x 1,875 % x 35 = € 18.659

Zou deze journalist zijn pensioen geheel op 
basis van de middelloonregeling hebben 
opgebouwd, waarbij het uitgangspunt is 
dat de franchise lager is gesteld dan bij de 
eindloonregeling, dan ziet het financiële plaatje 
er als volgt uit: 

Gemiddelde salaris =  € 42.063
Franchise =   € 13.630
Opbouwpercentage =  1,875 %
Deelnemerjaren =   35 jaar

Berekening op basis van middelloon:
€ 42.062 - € 13.630 = 
€ 28.432 x 1.875 % x 35 = € 18.659

Reken je pensioen zelf uit

NB: Of deze eindbedragen inderdaad gelijk blijven hangt er van af of het pensioenfonds de 
pensioenen jaarlijks indexeert en van het carrièrepatroon van de journalist 

Reëler is om te bekijken wat er gebeurt als een 
journalist de eerste twintig jaar heeft opgebouwd 
binnen de oude regeling en daarna overstapt naar 
de middelloonregeling. Deze journalist heeft zijn 
pensioen al tot eindloon opgebouwd.

Eindloonregeling: 
€ 46.687 - € 18.255 x 1,875% x 20 jaar = € 10.662

Middelloonregeling: 
€ 46.687 - € 13.630 x 1,875% x 15 jaar = €  9.297

Totaal:                € 19.959

De overstap is voor deze journalist dus gunstig.
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