
Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers 
in de Grafische Bedrijven
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VUT-PREPENSIOEN
REGELING VOOR DAGBLADJOURNALISTEN
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In deze brochure vindt u de hoofdlijnen van de hui-
dige Prepensioenregeling en de Vut-aanvullings-
regeling terug. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een opbouwfase en een uitkerings-
fase. De informatie over de opbouw van prepen-
sioen is met name van belang voor dagbladjourna-
listen die in 2004 en 2005 prepensioen opbouwen. 

De informatie over de uitkeringsfase is van belang
voor dagbladjournalisten die in 2005 van de moge-
lijkheid gebruik maken om vervroegd uit te treden. 

Premie

De premie voor deelname aan de regeling bedraagt
8%. Voor de Vut wordt 4,5% afgedragen en voor
prepensioen 3,5%. De deelnemer betaalt 3,2%: voor
Vut 1,8% en voor prepensioen 1,4%.  

Vut-prepensioenregeling voor 
Dagbladjournalisten

Vanaf 1 januari 2004 hebben cao-partners nieuwe afspraken gemaakt over

de invoering van een prepensioenregeling en aanpassing van de Vut-rege-

ling. In deze brochure leest u daar meer over. Het Sociaal Akkoord tussen

kabinet en centrale werkgeversorganisaties en vakbonden brengt met

zich mee dat de nu afgesproken regelingen vanaf 2006 niet ongewijzigd

kunnen doorlopen. Zo wordt de fiscale aftrekbaarheid van de premies be-

perkt. Het NUV en het NVJ beraden zich nog over een vervolg. Daarbij

wordt onder meer nagegaan of in combinatie met andere regelingen in de

bedrijfstak die wel fiscaal gefacilieerd worden alternatieven mogelijk zijn

met betrekking tot flexibele pensionering.

De brochure 'Vut-prepensioen voor dagbladjournalisten'
bevat de belangrijkste regels van het Prepensioenfonds
voor de Dagbladjournalisten en het FWG Reglement Ver-
vroegde Uittreding Oudere Dagbladjournalisten. Er kun-
nen geen rechten aan ontleend worden; in de statuten en
reglementen zijn de exacte formuleringen opgenomen. 
U vindt de statuten en reglementen op onze website
www.gbf.nl onder de Informatiebalie.
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Premie en opbouw

Voor opbouw van prepensioen betaalt u premie. De
premie wordt geheven over het jaarsalaris dat ge-
baseerd is op het vaste overeengekomen bruto
maandsalaris per 1 januari van een jaar, inclusief
de inconveniëntentoeslagen, management-
toeslag(en) en de vakantietoeslag. Over datzelfde
salaris bouwt u dus ook prepensioen op. 

De premie en opbouw zijn gemaximeerd. In 2005
wordt over maximaal € 65.403 (= 1,5 x het maxi-
mum uitkeringsloon Sociale Verzekeringen) premie
betaald en prepensioen opgebouwd. 

Opbouwsystematiek: eindloon

Uw opbouw wordt gebaseerd op het laatst genoten
bruto salaris. Als u zowel in 2004 als in 2005 heeft
deelgenomen aan de prepensioenregeling worden
de rechten gebaseerd op het bruto salaris van ja-
nuari 2005 (eindloon) tenzij de salarisstijging gro-
ter is dan 25%. In dat geval wordt uw opbouw ge-
splitst. 

U ontvangt van het prepensioenfonds jaarlijks een
overzicht van uw opgebouwde rechten. Wanneer u
in 2004 deelnam aan de regeling ontvangt u het
eerste overzicht medio 2005. 
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Prepensioen opbouwen vanaf 
1 januari 2004

Vanaf 1 januari 2004 bouwen dagbladjournalisten die deelnemen aan

het Prepensioenfonds voor de Dagbladjournalisten prepensioen op.

Prepensioen is een tijdelijke uitkering direct voorafgaand aan het ou-

derdomspensioen waardoor u vervroegd kunt uittreden. De opbouw

bedraagt 2,00% per jaar. Opbouw van prepensioen is mogelijk vanaf 25

jaar tot de datum waarop men uittreedt maar maximaal tot 65 jaar.



Premievrijstelling bij arbeids-

ongeschiktheid

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt
raakt heeft u onder bepaalde voorwaarden recht
op zogenaamde 'premievrije opbouw'. De prepen-
sioenpremie wordt dan geheel of gedeeltelijk door
het prepensioenfonds betaald. Deelnemers die
voor premievrije opbouw in verband met arbeids-
ongeschiktheid in aanmerking willen komen die-
nen zelf contact op te nemen met het prepensioen-
fonds. 

Verdeling prepensioen bij scheiding

Bij een scheiding wordt het prepensioen dat is op-
gebouwd 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 vast-
gestelde minimumgrens blijft: in 2005 € 355,33.

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert en daardoor deelnemer
wordt in een andere prepensioenregeling kunnen
de al opgebouwde rechten worden overgedragen.
Het wettelijke recht op overdracht geldt wanneer
het verzoek binnen 2 maanden na opname in de
nieuwe (pre)pensioenregeling is aangevraagd.

Indexatie voor ex-deelnemers

De vanaf 1 januari 2004 opgebouwde prepensioen-
rechten van dagbladjournalisten die de branche
voortijdig verlaten of voor wie de deelneming
wordt beëindigd, worden jaarlijks aangepast aan
de stijging van het prijsindexcijfer als het bestuur
van het fonds vindt dat de financiële middelen van
het fonds toereikend zijn. 
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Basis voor uitkering

De uitkering wordt gebaseerd op het laatst geno-
ten vaste brutoloon per 1 januari inclusief de in-
conveniëntentoeslag, de managementtoeslag en de
vakantietoeslag. De grondslag voor het berekenen
van de uitkering is gekoppeld aan een maximum.
In 2005 is dat € 65.403 (= 1,5 x het maximum uit-
keringsloon Sociale Verzekeringen). 

Wat zit niet in de uitkering?

Niet in de basis voor de uitkering zitten de eventu-
ele dertiende maand of eenmalige uitkeringen of
eenmalige gratificaties. Ook de werkgeversbijdrage
in de premie voor een ziektekostenverzekering zit
niet in de uitkering. Deze premie wordt dus volle-
dig door de uitkeringsgerechtigde zelf betaald. In
tegenstelling tot de oude Vut-regeling geeft het
fonds daarvoor geen compensatie.  

Bovendien wordt vanaf 1 januari 2004 niet langer
een vergoeding voor een ziektekostenverzekering
verstrekt. 

Hoogte, duur en voorwaarden voor 

uitkering

De uitkering wordt uitbetaald vanaf 62 jaar en 
1 maand. De uitkeringsduur is dus standaard 35
maanden. U ontvangt een prepensioenuitkering op
basis van de door u opgebouwde rechten en een
aanvulling uit het Vut-fonds FWG tot maximaal 74%
van het laatste brutoloon. U komt in aanmerking
voor deze Vut-aanvulling als u de laatste 10 jaar4

Prepensioenuitkering en Vut-aanvulling
vanaf 1 januari 2004

Wie als dagbladjournalist vervroegd in 2005 uittreedt, ontvangt stan-

daard vanaf 62 jaar maximaal 74% van het laatst genoten brutoloon.

De uitkering bestaat uit het opgebouwde prepensioen vanuit het Pre-

pensioenfonds en een Vut-aanvulling uit het Vut-fonds.



voor de datum waarop u volgens de regeling met
prepensioen zou kunnen, premie heeft betaald aan
het FWG. 

Als u niet aan het 10-jaarscriterium voldoet zijn er
twee mogelijkheden: wachten totdat wel aan het
criterium is voldaan of uitsluitend het prepensioen
in laten gaan.

Flexibele regeling

Dagbladjournalisten kunnen in 2005 eerder of later
dan de standaardleeftijd stoppen met werken. De
uittredingsleeftijd kan liggen tussen de 60 en 
1 maand en 65 jaar. Stopt u eerder met werken dan
de standaardleeftijd dan wordt de uitkering lager
omdat de uitkering over meer maanden wordt uit-
gesmeerd. Iedere maand vervroeging kost boven-
dien 0,1% extra van de uitkering. Stopt u later met
werken dan ontvangt u een hogere uitkering, maar
niet hoger dan 100% van het laatstgenoten bruto-
loon. 

De hoogte van de uitkering bij vervroeging of uit-
stel kunt u in het onderstaande schema aflezen.
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Vervroegen Hoogte Vervroegen Hoogte Uitstellen Hoogte

duur in mnd uitkering duur in mnd   uitkering duur in mnd  uitkering

35 74,0% 48 52,7% 35 74,0%

36 71,8% 49 51,5% 34 76,2%

37 69,8% 50 50,3% 33 78,5%

38 67,9% 51 49,2% 32 80,9%

39 66,0% 52 48,1% 31 83,5%

40 64,3% 53 47,1% 30 86,3%

41 62,6% 54 46,1% 29 89,3%

42 61,0% 55 45,1% 28 92,5%

43 59,4% 56 44,2% 27 95,9%

44 58,0% 57 43,2% 26 99,6%

45 56,6% 58 42,4% 25 100,0%

46 55,2% 59 41,5% 24 100,0%

47 53,9%

Hoogte bij vervroeging/uitstel

Een toelichting op dit schema staat op de volgende pagina.



Toelichting schema pag. 5: Als u op de vroegst mo-
gelijke leeftijd zou willen uittreden (60 jaar en 1
maand) dan wordt het uitkeringspercentage be-
paald 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 : standaard uitkeringspercentage van 74 
0,1 : korting per vervroegingsmaand

Ook deeltijd-prepensioen-Vut behoort tot de moge-
lijkheden. De werkgever betaalt dan het parttime-
loon uit en het FWG en het Prepensioenfonds ver-
strekken een uitkering voor het gedeelte dat wordt
uitgetreden.

Pensioenopbouw

De pensioenopbouw wordt tijdens de uitkeringspe-
riode op kosten van de werkgever voortgezet. De
premie voor de opbouw, die de werkgever bij het
FWG kan declareren bedraagt maximaal 9% van de
gecombineerde prepensioen-Vut-uitkering. 

Vervroegde uittreding bij werkloosheid,

ziekte of arbeidsongeschiktheid

Wie een uitkering ontvangt op basis van ww, ziekte
of arbeidsongeschiktheid kan geen gebruik maken
van de Vut-aanvullingsregeling. Wel van het pre-
pensioen. 

Indexatie

De ingegane uitkeringen worden jaarlijks aange-
past aan de stijging van de cao-lonen van dagblad-
journalisten als het bestuur vindt dat de financiële
middelen van het fonds daarvoor toereikend zijn. 
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Bijverdienen tijdens Vut-prepensioen

Voor het verrichten van betaalde (neven)werk-
zaamheden en/of het bezetten van een (parttime)
arbeidsplaats tijdens de uitkeringsperiode is goed-
keuring nodig van de Commissie Dagbladjournalis-
ten van het FWG.

Aanvragen uitkering

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

graag minimaal 

twee maanden 

voor de geplande datum 



Of schrijf een briefje:

Correspondentieadres:

Grafische Bedrijfsfondsen,
Klantenservice
Postbus 7855
1008 CA  Amsterdam

Fax: (020) 6 442 911
E-mail: gbf@ciceronet.nl
Internet: www.gbf.nl

Bezoekadres:

Grafische Bedrijfsfondsen
Zwaansvliet 3
1081 AP  Amsterdam
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Meer informatie

Het is heel goed mogelijk dat u nog vragen heeft.

Bel ons gerust. Ons telefoonnummer is: (020) 5 418 425. 



GBF Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam
Zwaansvliet 3, Telefoon (020) 5 418 418 
Fax (020) 6 442 911, E-mail gbf@ciceronet.nl

www.gbf.nl




