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In Deel I van deze brochure vindt u de hoofdlijnen van
de aangepaste Vut-Prepensioenregeling terug. Deze
informatie is uitsluitend van belang voor dagbladjour-
nalisten die vóór 1950 zijn geboren. In deel II wordt
ingegaan op de consequenties van de cao-afspraken
voor de jongere journalisten. 

Premie 

Voor dagbladjournalisten geboren vóór 1950 wordt
vanaf 1 januari 2006 3,5% aan Vut-premie en 4,5% aan
prepensioenpremie afgedragen, in totaal 8%. Hiervan
neemt de werkgever 60% voor zijn rekening en de
werknemer 40%. 

Voor de jongere dagbladjournalisten die in of na 1950
geboren zijn, wordt geen prepensioenpremie meer
afgedragen. Wel naar verwachting tot 2010 een Vut-
premie van 3,5%. 

Ter inleiding

Voor dagbladjournalisten geldt met ingang van 2006 een aangepaste Vut-pre-

pensioenregeling. Cao-partijen NDP, NUV en NVJ zijn overeengekomen dat

alleen journalisten die geboren zijn vóór 1950 nog van de Vut-prepensioenre-

geling voor Dagbladjournalisten gebruik kunnen maken. De regeling houdt

daarna op te bestaan.

Wie in of na 1950 geboren is, kan niet meer met Vut-prepensioen. De jongere

werknemers houden wel perspectief op eerder uittreden. Ze krijgen geld mee

dat gebruikt kan worden voor vervroegd pensioen. 

Deze brochure bevat de belangrijkste regels van het Prepensioen-
fonds voor de Dagbladjournalisten en het FWG Reglement Ver-
vroegde Uittreding Oudere Dagbladjournalisten. Er kunnen geen
rechten aan ontleend worden; in de statuten en reglementen zijn
de exacte formuleringen opgenomen. U vindt de statuten en 
reglementen op de website www.gbf.nl onder de Informatiebalie.

juli 2006 20027-06
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Wanneer kan ik met de Vut en met welke 

uitkering?

De uittredingscombinatie kan worden afgelezen uit
het onderstaande schema.

Een uitkering bestaat uit een prepensioen en

een Vutcomponent, hoe gaat dat straks in de

praktijk?

Uw uitkering bestaat straks uit twee componenten:
een prepensioendeel en een aanvullingsdeel vanuit de
Vut.
Het Prepensioenfonds voor Dagbladjournalisten (PPDJ)
keert de waarde van uw prepensioenrechten uit. De
opbouw van prepensioen kan er als volgt uitzien:

Deel I : Vut-prepensioen voor dagblad-
journalisten geboren voor 1950

Dagbladjournalisten die geboren zijn vóór 1950 kunnen als laatste gebruik-

maken van de Vut-prepensioenregeling. De uitkering bestaat uit het opge-

bouwde prepensioen bij het Prepensioenfonds voor Dagbladjournalisten

(PPDJ) en een Vut-aanvulling uit het Vut-fonds. Het uitkeringsniveau en de uit-

keringsperiode worden, afhankelijk van het geboortejaar, geleidelijk afge-

bouwd naar 70% van het vaste brutoloon vanaf 63 jaar.

Geboortejaar Uittredingsleeftijd Uitkeringspercentage 
laatste vaste brutoloon
(prepensioen en 
Vut-aanvulling)

1945 62 jaar 74%

1946 62 jaar 73%

1947 62 jaar en 4 mnd 72%

1948 62 jaar en 8 mnd 71%

1949 63 jaar 70%

Toelichting: de hoogte en duur van de uitkering zijn afhankelijk van het geboorte-
jaar. De uitkering wordt gebaseerd op het laatst genoten vaste brutoloon per 
1 januari van een jaar inclusief de inconveniëntentoeslag, de managementtoeslag
en de vakantietoeslag. 

Vut-situatie



1. Voor opbouw van prepensioen betaalt u premie. De premie wordt
geheven over het jaarsalaris dat gebaseerd is op het vaste overeen-
gekomen bruto maandsalaris per 1 januari van een jaar, inclusief de
inconveniëntentoeslagen, managementtoeslag(en) en de vakantietoe-
slag (middelloon). Niet in de basis voor de uitkering zitten de eventu-
ele dertiende maand, eenmalige uitkeringen of eenmalige gratifica-
ties. Over datzelfde salaris bouwt u ook prepensioen op. De premie en
opbouw zijn gemaximeerd. In 2006 wordt over maximaal € 65.520 
(= 1½ x het maximum uitkeringsloon Sociale Verzekeringen) premie
betaald en prepensioen opgebouwd. 3

● Vanaf 1 januari 2004 tot 1 januari 2006 kon 2%
over het vaste brutoloon worden opgebouwd. Vanaf
1 januari 2006 tot het moment waarop u stopt met
werken blijft u 2% opbouwen1. 

● Bovendien ontvangt u voor ieder dienstjaar vanaf
het 25e jaar tot 1 januari 2004 voorwaardelijk 1%
over het vaste brutoloon van 2005. Voorwaardelijk,
want het geld wordt pas beschikbaar gesteld op het
moment dat u met prepensioen gaat en het fonds
over voldoende vermogen beschikt.

U ontvangt van het prepensioenfonds jaarlijks een
overzicht van uw opgebouwde rechten. 

Het Vut-fonds vult uw uitkering aan tot het afgespro-
ken percentage. Het Fonds gaat er bij de berekening
van de aanvulling vanuit dat u de opbouw bij het Pre-
pensioenfonds inzet voor uw Vut. 

Stel het brutoloon bedraagt € 40.000. Op basis van de aangepaste Vut-prepen-
sioenregeling kan een dagbladjournalist die geboren is op 1 januari 1945 met 62
jaar uittreden tegen maximaal 74% van het laatste brutoloon. We gaan ervan uit dat
de werknemer op 1 januari 2006 34 jaar heeft deelgenomen aan het FWG. Deze
werknemer kan standaard op 1 februari 2007 met Vut-prepensioen, de uitkering
wordt dan als volgt berekend:

Stap 1
Bij het prepensioenfonds wordt de opbouw berekend tot het moment van uittre-
den: u krijgt voor deelname vanaf 1 januari 2004 tot 1 januari 2006 2% per jaar.
Vanaf 1 januari 2006 tot het moment waarop u stopt met werken is dat ook 2%.
Daarnaast heeft u per achterliggend dienstjaar vanaf uw 25e tot 1 januari 2004
recht op 1% opbouw.

Voorbeeld

Zie verder volgende pagina.
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Welke voorwaarden gelden er voor de Vut-pre-

pensioenuitkering?

U komt in aanmerking voor de Vut-aanvulling als u de
laatste 10 jaar vóór de datum waarop u volgens de
regeling vervroegd zou kunnen uittreden, premie
heeft betaald aan het FWG. Als u niet aan het 10-jaars-
criterium voldoet zijn er twee mogelijkheden: wachten
totdat wel aan het criterium is voldaan of uitsluitend
het prepensioen in laten gaan.

Beïnvloedt een echtscheiding de hoogte van

de uitkering? 

Ja, dat kan. Als u te maken krijgt met een echtschei-
ding op of na 1 januari 2004 wordt het prepensioen
dat is opgebouwd tijdens de relatie, het kan dan gaan
om een huwelijk of om een geregistreerd partner-
schap, verdeeld. Verdeling blijft achterwege als het te
verdelen prepensioen onder de wettelijke vastgestelde
minimumgrens blijft: in 2006 € 361,02 of als de ver-
zekerde en de ex met elkaar iets anders over de ver-
deling hebben laten vastleggen. 

Bij een scheiding wordt het prepensioen waar de ex-
partner recht op heeft, in mindering gebracht op het

voorwaardelijke opbouw tot 1 januari 2004 € 12.800,00
(32 deelnamejaren x 1% x € 40.000) 
opbouw vanaf 1 januari 2004 tot 1 januari 2006 € 1.600,00
(2 jaar x 2% x 40.000) 
opbouw vanaf 1 januari 2006 tot 1 februari 2007 € 866,40
(1,083 x 2% x 40.000) 
totale opbouw vanuit prepensioen per jaar (bruto) € 15.266,40

Stap 2
Een dagbladjournalist uit 1945 heeft op grond van zijn of haar geboortejaar recht
op een aanvulling uit het Vut-fonds tot 74%. Het vaste brutoloon bedroeg € 40.000.
Het Vut-fonds FWG vult dus aan tot € 29.600 (€ 40.000 x 0,74). 

uitkering vanuit het prepensioenfonds € 15.266,40
aanvulling vanuit het Vut-fonds € 14.333,60
totale maximale Vut-prepensioenuitkering per jaar (bruto) € 29.600,00

Voorbeeld
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deel van de dagbladjournalist. De gecombineerd Vut-
prepensioenuitkering van de verzekerde komt in dat
geval onder het reglementaire uitkeringspercentage te
liggen.

Kan ik ook eerder of later stoppen met 

werken? 

U kunt eerder of later dan de standaardleeftijd stop-
pen met werken. De uittredingsleeftijd kan liggen tus-
sen de 60 en 64 jaar. Stopt u eerder met werken dan
de standaardleeftijd dan wordt de uitkering lager
omdat de uitkering over meer maanden wordt uitge-
smeerd. Iedere maand vervroeging kost bovendien
0,1% extra van de uitkering in verband met premie- en
renteverlies. Stopt u later met werken dan ontvangt u
een hogere uitkering, maar niet hoger dan 100% van
het laatstgenoten brutoloon. 

Het FWG-bestuur maakt wel een voorbehoud. Per jaar-
gang wordt aan de hand van de financiële positie van
het fonds beoordeeld of vervroeging mogelijk is. Voor
het geboortejaar 1946 is dat het geval. Voor werkne-
mers die geboren zijn in 1947 is nog onzeker of zij
hun Vut kunnen vervroegen. Het besluit daarover
wordt eind 2006 of begin 2007 genomen.

Ook deeltijd-prepensioen-Vut behoort tot de mogelijk-
heden. De werkgever betaalt dan het parttime-loon uit
en het FWG en het Prepensioenfonds verstrekken een
uitkering voor het gedeelte dat wordt uitgetreden.

Stel dat u geboren bent in 1945 en u wilt op de vroegst mogelijke leeftijd uittreden
(60 jaar) dan wordt het uitkeringspercentage bepaald aan de hand van de volgende
formule:

(35 x 0,74 / 59) - (59-35) x 0,1% = 43,9% - 2,4% = 41,5% waarbij

35 : standaard uitkeringsperiode van 35 maanden
59 : gewenste aantal uitkeringsmaanden
0,74 : uitkeringspercentage van 74
0,10 : korting per maand vervroeging

Voorbeeld
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Hoe zit het met de pensioenopbouw en inko-

mensafhankelijke premie voor de Zorgverze-

keringswet tijdens Vut-prepensioenperiode? 

De pensioenopbouw wordt tijdens de uitkeringsperi-
ode op kosten van de werkgever voortgezet. De pre-
mie voor de opbouw, die de werkgever bij het FWG
kan declareren bedraagt maximaal 9% van de gecom-
bineerde Vut-prepensioenuitkering. 
De inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzeke-
ringswet komt voor eigen rekening.

Wordt de uitkering tussentijds nog aange-

past?

De uitkering wordt alleen geïndexeerd als het bestuur
vindt dat de financiële middelen van het fonds daar-
voor toereikend zijn. De basis voor de verhoging is de
cao-loonsverhoging. De aanpassing van de uitkering
vindt plaats per 1 januari van een jaar. Overigens wor-
den niet alleen de ingegane uitkeringen aangepast.
Datzelfde geldt voor de opgebouwde prepensioen-
rechten. 

Wat gebeurt er bij beëindiging van de deelne-

ming? 

Als u buiten de bedrijfstak gaat werken of om een
andere reden niet meer deelneemt, kunt u geen
gebruik meer maken van de Vut-regeling voor dag-
bladjournalisten. Er worden bij het Vut-fonds geen
rechten opgebouwd. 
De bij het PPDJ opgebouwde prepensioenrechten kun-
nen wel worden overgedragen. Het wettelijke recht op
overdracht geldt wanneer het verzoek binnen 6 maan-
den na opname in de nieuwe (pre)pensioenregeling is
aangevraagd bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

En wat gebeurt er bij ziekte of arbeids-

ongeschiktheid?

Wie een uitkering ontvangt op basis van ww, ziekte of
arbeidsongeschiktheid kan geen gebruik maken van
de Vut-aanvullingsregeling. Wel van het prepensioen.
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Bij gedeeltelijke ww of arbeidsongeschiktheid kan van
de Vut-prepensioenregeling gebruik worden gemaakt
voor dat deel dat men nog werkt. 

Kan ik nog bijverdienen tijdens Vut-pre-

pensioen?

Voor het verrichten van betaalde (neven)werkzaamhe-
den en/of het bezetten van een (parttime) arbeids-
plaats tijdens de uitkeringsperiode is goedkeuring
nodig van de Commissie Dagbladjournalisten van het
FWG.

Ten aanzien van journalistieke werkzaamheden gedu-
rende de Vut periode geldt het volgende:
– journalistieke nevenwerkzaamheden tijdens Vut

worden toegestaan aan vervroegd uitgetreden dag-
bladjournalisten;

– alle journalistieke nevenwerkzaamheden die gedu-
rende de Vut-periode worden verricht moeten vooraf
aan het FWG worden gemeld;

– voor zover de inkomsten uit die journalistieke
nevenwerkzaamheden beperkt blijven tot het
gemiddelde van de laatste drie jaar vóór Vut worden
deze inkomsten niet op de Vut-uitkering gekort. In
alle andere gevallen worden die inkomsten wel op
de Vut-uitkering gekort;

– journalistieke nevenwerkzaamheden tijdens Vut
voor het dagblad waarvoor de dagbladjournalist
voorafgaande aan de Vut werkte zijn niet toege-
staan. Dat is alleen mogelijk onder de condities van
deeltijd-Vut.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure voor de

uitkering? 

Het Prepensioenfonds en het Vut-fonds kunnen uw
aanvraag tijdig verwerken als u het verzoek tot uittre-
ding minimaal twee maanden voor de geplande datum
schriftelijk indient. 



Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen
dan kunt u bellen met afdeling Klantenservice Vut
(020) 5418425 of e-mailen naar dbj@gbf.nl. Of kijk
op: www.gbf.nl onder grafmedia regelingen > Vut-pre-
pensioen voor dagbladjournalisten. 

De directe uitvoering van de Vut-regeling wordt ver-
zorgd door de Grafische Bedrijfsfondsen (GBF). Voor
vragen of advies kunt u bij deze instantie terecht.  
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Ik ben van na 1949, neem ik nog deel aan de

Vut-prepensioenregeling?

Nee, vanaf 1 januari 2006 nemen dagbladjournalisten
die geboren zijn in of na 1950 niet langer deel aan de
Vut-prepensioenregeling. De regeling is alleen nog toe-
gankelijk voor de oudere journalisten. Uw prepensi-
oenopbouw stopt dan ook met ingang van 2006. Er
wordt ook geen prepensioenpremie (4,5%) meer
betaald. Wel Vut-premie (3,5%). U betaalt voor de
groep oudere journalisten die nog wel met de Vut kan. 

Wat gebeurt er met de premie die vrijkomt?

De prepensioenpremie (4,5%) die vrijvalt, wordt inge-
zet voor verbetering van het ouderdomspensioen
en/of levensloop. Van 1% is afgesproken dat die wordt
gebruikt voor verbetering van de ondernemingspen-
sioenregeling. De resterende premie van 3,5% bestaat
voor 2,1% uit de werkgeversbijdrage en voor 1,4% uit
de werknemersbijdrage. Ook de werkgeversbijdrage
komt in principe vrij voor verbetering van het ouder-
domspensioen. 

Het werknemersdeel van de premie (1,4%) kan in over-
leg met de betrokken journalisten of redactiecommis-
sies onder meer aan pensioen of levensloop worden
besteed. 
De Vut-premie van 3,5%, waarvan 1,4% voor rekening
komt van de werknemer, wordt naar verwachting tot 

Deel II : Regeling waardeoverdracht 
prepensioen voor dagbladjour-
nalisten geboren in of na 1950

Dagbladjournalisten die geboren zijn in of na 1950, kunnen geen gebruik

meer maken van de Vut-prepensioenregeling. Wel kunnen zij het inmiddels

opgebouwde prepensioen en de bij cao afgesproken waarde van het prepen-

sioen over achterliggende diensttijd (1 % per jaar), gebruiken om hun ouder-

domspensioen aan te vullen of - als dat op ondernemingsniveau is 

afgesproken - (deels) te storten op een levenslooprekening.
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2. Het vaste brutoloon is het overeengekomen bruto maandsalaris per 
1 januari van een jaar, inclusief de inconveniëntentoeslagen, manage-
menttoeslag(en) en de vakantietoeslag. Niet in de basis voor de uitke-
ring zitten de eventuele dertiende maand, eenmalige uitkeringen of
eenmalige gratificaties. De opbouw is gemaximeerd op 1½ x het
maximum uitkeringsloon Wet Financiering Sociale Verzekeringen. 

1 januari 2010 afgedragen. Daarna valt ook deze pre-
mie vrij. De bestemming van dit geld wordt te zijner
tijd per bedrijf ingevuld. 

Voor mij is er geen Vut of prepensioen meer,

wat is er dan wel geregeld?

Naast het feit dat de vrijgevallen premie gebruikt zal
worden voor verbetering van het ouderdomspensioen
is bij cao afgesproken dat voor dagbladjournalisten
die in of na 1950 geboren zijn, de waarde van het al
opgebouwde prepensioen beschikbaar komt. Het gaat
dan om maximaal twee jaar opbouw vanaf 1 januari
2004 tot 1 januari 2006. De opbouw bedroeg jaarlijks
2% van het vaste brutoloon2. 
Bovendien wordt over de achterliggende diensttijd tot
1 januari 2004 1% per jaar over de prepensioengrond-
slag van 2005 beschikbaar gesteld. 

De actuariële waarde van de aanspraken op prepen-
sioen wordt vastgesteld op basis van de stand van 
31 december 2005. Standaard wordt de waarde van
de prepensioenrechten overgemaakt naar uw pen-
sioenuitvoerder. U kunt er - wanneer afspraken zijn
gemaakt op ondernemingsniveau - ook voor kiezen
om de berekende waarde over te laten maken naar
een levenslooprekening.

U kunt het dan, met toestemming van de werkgever,
gebruiken voor tussentijds verlof of om eerder te kun-
nen stoppen met werken. De GBF, de uitvoeringsorga-
nisatie voor het Vut-fonds en Prepensioenfonds voor
dagbladjournalisten, biedt op verzoek van cao-partijen
ook een mogelijkheid voor de levenslooprekening. 
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Wanneer ontvang ik bericht van het prepen-

sioenfonds?

U ontvangt in de zomer van 2006 een prepensioenop-
gave van het prepensioenfonds en kunt dan - gegeven
de mogelijkheden - beslissen waar u uw geld wilt
onderbrengen.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen
dan kunt u bellen met afdeling Klantenservice Vut
(020) 5418425 of e-mailen naar dbj@gbf.nl. Of kijk
op: www.gbf.nl onder grafmedia regelingen > Vut-pre-
pensioen voor dagbladjournalisten. 

De directe uitvoering van de Vut-regeling wordt ver-
zorgd door de medewerkers van de Grafische Bedrijfs-
fondsen (GBF). Voor vragen of advies kunt u bij hen
terecht. Zij helpen u graag verder. 

Stel dat een dagbladjournalist die geboren is op 1 januari 1950 vanaf zijn 25e altijd
heeft deelgenomen aan het FWG. Het vaste bruto jaarsalaris stellen we op € 40.000
per jaar. Hoe wordt dan de waarde van de prepensioenrechten berekend?

Stap 1
Voor de achterliggende diensttijd voor 1 januari 2004 zijn cao-partijen overeengeko-
men om per dienstjaar 1% van de prepensioengrondslag van 2005 mee te geven. De
actuariële waarde van de aanspraken op prepensioen wordt berekend op basis van
de stand op 31 december 2005. De voorbeeldjournalist heeft er voor 1 januari 2004
29 jaar opzitten. 

De aanspraken bedragen dus 29 x 1% van € 40.000 = € 11.600. De daaraan gekop-
pelde huidige waarde op basis van actuariële factoren bedraagt ongeveer 
€ 15.660.

Stap 2
Voor de opbouwperiode van 1 januari 2004 tot 1 januari 2006 ontvangt de dagblad-
journalist 2 x 2% van € 40.000 = € 1.600. De daaraan gekoppelde huidige contante
waarde op basis van actuariële factoren bedraagt per 1 januari 2006 € 2.160.

Stap 3
De totale aanspraken op de fictieve leeftijd van 63 jaar bedragen € 13.200. Actuarieel
omgerekend betekent dat een waarde van € 17.820. Deze waarde wordt in principe
overgemaakt naar de pensioenuitvoerder of (deels) naar de levensloopuitvoerder. Het
kan daar tot de pensioendatum verder oprenten en gebruikt worden om eerder te
stoppen met werken.

Voorbeeld


