
Antwoorden op veelgestelde vragen tijdens de roadshows 
 
Over de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf 
 
Aanpassing individuele arbeidscontracten  
De werkgevers ontvangen in oktober een brief met de hoofdpunten van de nieuwe cao op een rij. Aanbevolen 
wordt om de arbeidsovereenkomsten met de medewerkers te herbevestigen onder verwijzing naar de nieuwe CAO 
voor het Uitgeverijbedrijf. In de brief is een voorbeeld van een incorporatiebeding opgenomen. Met een 
incorporatiebeding wordt geregeld dat in geval van wijziging van cao de nieuwe cao van toepassing is en er geen 
beroep meer kan worden gedaan op de oude cao.  
 
Extra bovenwettelijke dagen  
Sommige van de oude cao’s kennen meer bovenwettelijke dagen dan andere. Wat gebeurt daarmee onder de 
nieuwe cao?  
Voor alle werknemers geldt in beginsel de afspraak in de nieuwe cao: vier bovenwettelijke dagen, die met ingang 
van 1-1-2016 worden toegekend in de vorm van geld in het PKB.  
De cao’s DJ en OP kenden echter in plaats van vier bovenwettelijke dagen een aantal van vijf bovenwettelijke 
dagen. Voor de CAO-PU was dat zelfs zes dagen. Afgesproken is nu om voor deze specifieke functiegroepen het 
bestaande aantal bovenwettelijke dagen te handhaven, maar er is tevens afgesproken om in een studiecommissie 
te onderzoeken of dat zo moet blijven.  
De afspraak dat de waarde van vier bovenwettelijke dagen per 1-1-2016 in het PKB wordt gestort, geldt overigens 
ook hier. Dat betekent dat er voor de functiegroepen DJ en OP per 1-1-2016 naast het PKB één bovenwettelijke dag 
overblijft als aanspraak in tijd en dat er voor de functiegroep PU twee bovenwettelijke dagen naast het PKB 
overblijven als aanspraken in tijd. 
Voor de functiegroepen BTU, DU en VAK geldt alleen de nieuwe afspraak: vier bovenwettelijke dagen in het PKB. 
 
Aanmelding en algemeen verbindend verklaring 
De nieuwe cao is na de totstandkoming direct aangemeld bij het ministerie van SZW. Binnenkort wordt ook de 
algemeen verbindend verklaring (AVV) van de cao aangevraagd. Zodra de AVV is afgegeven, geldt de cao ook voor 
ongeorganiseerde werkgevers. 
 
Cao en uitzendkrachten  
Indien de werkzaamheden die de uitzendkracht verricht, vallen onder een functiebeschrijving in de cao dient voor 
de uitzendkracht ten minste het salarisniveau van de cao voor die functie te worden aangehouden. 
 
Leeftijdsdagen  
De zgn. leeftijdsdagen zijn in de functiegroepbepalingen voorlopig gehandhaafd. In tegenstelling tot andere 
vormen van vrije tijd in de cao worden deze dagen niet als waarde in geld toegevoegd aan het PKB. De 
leeftijdsdagen blijven bestaan als aanspraken in tijd. 
De zogenaamde seniorenregeling uit de CAO voor Dagbladjournalisten is omgebouwd naar een regeling voor 
scholingsdagen (Doeldagen, artikel 13.11). 
 
Inconveniëntietoeslagen  
 Voor de functiegroep Dagbladjournalisten is de zgn. Inconveniëntieregeling uit de CAO voor Dagbladjournalisten 
gehandhaafd. De inconveniëntieregeling is opgenomen in functiebepalingen Dagbladjournalisten (artikel 13.7) en 
geldt in afwijking van de algemene overwerkregeling in de cao.  
 
 
 



Reorganisatie  
Bij reorganisatie zal de werkgever in overleg met de werknemers of bonden bepalen welke inspanningen dienen te 
worden verricht en of een sociaal plan wordt opgesteld. 
 
Aanpassing pensioenregelingen  
De werkgever hoeft niet te wachten totdat de pensioenparagraaf aan de CAO voor het Uitgeverijbedrijf wordt 
toegevoegd (voor 1 januari 2016). Hij kan desgewenst ook nu aanpassingen doorvoeren (het NUV kan daarbij 
ondersteuning bieden). 
 
Cao-boekje  
De cao is digitaal beschikbaar. Het was een voorwaarde van de bonden bij de totstandkoming van de cao dat de cao 
op internet staat en zo voor alle werknemers raadpleegbaar en downloadable is. Er wordt daarom alleen aan 
directies en HR-managers een boekje verstrekt. 
 
Ander gebruik van journalistieke bijdragen  
In de nieuwe cao heeft de werkgever aparte toestemming nodig voor ander gebruik van journalistieke producties 
gemaakt in loondienst ten behoeve van buiten de bij de titel of het mediamerk behorende kanalen (artikel 10A.8).  
 
Digitale uitgevers  
Uitgevers die zich alleen richten op digitale producten, vallen onder de cao zodra het product verrijkte content 
betreft. Criterium is slechts of door de uitgever (met personeel in dienst) aan het geëxploiteerde product 
redactionele waarde is toegevoegd. Ook uitgeverijen met alleen websites vallen dus onder de nieuwe cao. 
In tegenstelling tot vroeger wordt niet meer aangehaakt bij louter de papieren verschijningsvorm (dagblad, 
tijdschrift, boek). De verschijningsvorm van het informatieproduct is niet meer van belang: de toepasselijkheid van 
de cao is medium onafhankelijk.  
 
Uren  
Op verzoek van werkgevers is het dagdienstvenster uitgebreid: van 07.00 - 19.00 uur. 
 
Over het PKB 
 
Sparen voor PKB  
Uitgangspunt in de cao is dat in 2016 in totaal 12% van het salaris beschikbaar is voor het PKB. Afspraak is dat de 
waarde van het PKB 10% is, maar dat in 2016 de een ophoging door de werkgever plaatsvindt met 2% tot 12% van het 
salaris. Dat betekent in 2016 in de praktijk een maandelijkse opbouw van 1%. Het PKB-saldo moet worden vermeld 
op de loonstrook. Omdat het vakantiegeld onderdeel uitmaakt van het PKB wordt dit op de loonstrook niet meer 
apart vermeld. 
 
Saldo opbouwen; kan een medewerker meer opnemen dan zijn PKB-saldo?  
Fiscaal wordt uitgegaan van het PKB-bedrag van de medewerker, maar deze kan meer inleggen via zijn salaris. 
In principe kan er pas uit het PKB worden gekocht als er voldoende saldo beschikbaar is. De opbouw begint in 
januari, dan is er nog niet veel saldo opgebouwd. Wanneer het PKB-saldo ontoereikend is, kan er vanuit het salaris 
worden gefinancierd. Dit kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van het salaris en daarvan afhankelijke 
uitkeringen en/of toeslagen. 
 
De 4-wekelijkse salarisbetaling  
Het systeem gaat, net als de cao, uit van een maandelijkse salarisbetaling en opbouw PKB. 
Het kan ook in 12 of 13 periodes, dat moet nog wel in het systeem worden aangemaakt. 
 



Besteding PKB  
Het PKB kan worden besteed aan extra pensioen, verlof, scholing, fitness, vakbondscontributie et cetera.  
 
Opleidingen  
Een opleiding hoeft niet noodzakelijk functiegerelateerd te zijn, maar hierover is niet verder gesproken.  
Deze vraag wordt meenomen. 
 
Hoe zit het met bruto-netto?  
Kan het opgebouwde bedrag voor alles aangewend worden (omdat het om een brutobedrag gaat)? Sommige 
uitgevers bieden bijvoorbeeld reizen aan werknemers aan. Nee, zaken die in het verleden netto waren, blijven 
netto. 
 
Fiscaliteit  
De werknemer bepaalt zelf hoe hij met zijn PKB omgaat. De Arbeidsvoorwaardentool maakt een indicatie van de 
fiscale consequenties direct voor hem inzichtelijk.  
 
Effect op de hoogte van sociale premies  
Indien het salaris afneemt omdat de werknemer bijstort bij zijn PKB, worden ook de premieafdrachten lager. Het 
PKB heeft echter géén effect op de pensioenopbouw en -premieafdracht door werknemer en werkgever. 
 
Vervallen regelingen  
De bedrijfsfietsregeling is komen te vervallen. Werkgevers kunnen ervoor kiezen eigen regelingen aan het PKB toe 
te voegen. De à la carte verlofregelingen zijn verwerkt in het PKB-budget en zijn als zodanig verdwenen uit de cao.  
 
Fiscaal regime en de Werkkostenregeling  
Deze zijn verwerkt in de opbouw van het PKB en in de Arbeidsvoorwaardentool.  
 
Tijdpad  
Eerst nu er een finaal akkoord is afgegeven voor de nieuwe cao kan de opdracht aan de salarisadministrateurs/-
verwerkers worden gegeven om het PKB op te nemen in de salarisoverzichten in januari 2016. Het maken van 
keuzes door de medewerker in het kader van het PKB budget, dient de werkgever uiterlijk op 1 mei 2016 te 
faciliteren. De Arbeidsvoorwaardentool is hier een uitgelezen instrument voor.  
 
PKB en verlof/vakantierechten 
 
Lief- en leeddag 
Het PKB is mede gebaseerd op de nieuwe ‘lief- en leeddag’. De lief- en leeddag is een verzamelterm en is een 
compensatie voor bijzondere verlofregelingen, zoals voor doktersbezoek of familiegebeurtenissen, die nu niet 
meer apart in de cao staan. 
De huidige regeling Bijzonder verlof in de cao heeft uitsluitend betrekking op gebeurtenissen in de persoonlijke 
levenssfeer van de werknemer (geboorte, huwelijk, overlijden) 
 
Verplichte verlofdagen  
Deze moeten worden afgeschreven van de wettelijke verlofdagen en komen niet ten laste van het PKB. 
 
Extra overwerkcompensatiedagen  
In decentraal overleg kan worden besloten om de extra compensatiedagen voor overwerk in de hogere 
salarisschalen toe te voegen aan het PKB.  
 



Risico van vakantiedagentekort  
Uit metingen is geen toename van verzuimdagen of loonbeslagen gebleken. De werkgever kan de optie voor het 
aanvragen van extra verlofdagen uitzetten.  
 
Is de werkgever verplicht om de extra 2% in het PKB uit te betalen?  
Het gaat niet om de ‘2%’, het gaat om het PKB als zodanig. Het PKB bedraagt in totaal 12% in 2016.  
Er wordt alleen uit het PKB uitbetaald als de werknemer aangeeft het maandelijkse opbouwbedrag of het inmiddels 
opgebouwde saldo uitgekeerd te willen krijgen. Aan het eind van het jaar wordt het niet gebruikte saldo van het 
PKB uitbetaald.  
Andere ‘aankopen’ in de loop van het jaar, zoals aankoop vakantiedagen of de betaling van de 
vakbondscontributie, geschieden vanuit het lopende PKB-budget zonder dat er geld wordt uitgekeerd. Het gaat 
meer om een rekening-courantverhouding, met een verrekening tussen wisselende bronnen en doelen.  
 
Uitbetaling vakantiegeld in mei 2016  
De vakantie-uitkering in mei vervalt. Het saldo van de vakantietoeslag wordt toegevoegd aan het PKB. De 
werknemer kan zelf bepalen wanneer hij het vakantiegeld opneemt, zolang dat maar binnen het desbetreffende 
fiscale jaar plaatsvindt.  
De werknemer behoeft toestemming over het feitelijk opnemen van vakantiedagen. 
 
Vakantiedagen 2015  
Worden uitbetaald aan het eind van 2015. Werkgever en werknemer moeten afspraken maken over de aanwending 
van het budget dat daarmee ultimo 2015 aan de werknemers wordt uitgekeerd. De fiscus heeft ingestemd met de 
mogelijkheid om het budget 2015 mee te nemen naar het PKB 2016 (zodat er voldoende budget is om per 1 mei 2016 
een bedrag ter grootte van de vakantietoeslag te kunnen opnemen). 
 
Vakantiestuwmeren  
Die zullen eenmalig moeten worden verrekend met het PKB in 2016. De wijze waarop kan door de werkgever 
worden bepaald.  
 
Uitkeren vakantiesaldo ultimo 2015  
Werkgevers zijn per brief geïnformeerd door NUV dat hierbij rekening moet worden gehouden met de impact op 
het forfait in de werkkostenregeling en de zorgkostentoeslag van werknemers.  
 
Bijkopen van vakantiedagen  
Volgens de cao heeft een werknemer het recht om drie weken vrije tijd bij te kopen (mits het saldo toereikend is). 
Het is verstandig om de gekochte dagen te labelen.  
Over de opname van de gekochte vrije tijd dienen uiteraard afspraken te worden gemaakt met de werkgever. 
 
Niet-gebruikte gekochte vakantiedagen  
Gekochte dagen moeten binnen het kalenderjaar worden opgemaakt of uitbetaald.  
 
Terugstorten van budget  
Eenmaal opgenomen budgetaanspraken kunnen niet worden teruggezet.  
Wettelijke verlofdagen die niet worden opgenomen, blijven beschikbaar via de verlofkaart. 
 
Geldigheidstermijn van opgebouwde verlofrechten  
De vijfjaarsnorm is niet meer verplicht; de werkgever kan de duur van de aanspraken zelf bepalen.  
 
 



Vakantiestuwmeren worden meer waard  
De werkgever kan afspraken maken met de ondernemingsraad over het vasthouden van vakantiedagen. Wel treedt 
er een verlaging van de vakantiestuwmeren op omdat het saldo inzichtelijker wordt. Het portaal biedt de 
werkgever een instrumentarium om de werknemer te overtuigen van het belang van vakantie (uiteraard is de 
behoefte daaraan per medewerker verschillend).  
 
Cashflowrisico  
Dit ontstaat als alle werknemers besluiten de vakantiedagen in december te laten uitbetalen, alhoewel dit in de 
praktijk blijkt mee te vallen. Het risico is bovendien beperkt tot de bovenwettelijke dagen. De werkgever heeft 
vroegtijdig inzicht in de hoogte van de uitstaande saldi via zijn dashboard van de AV-tool. De voorziening op de 
balans kan real time meedalen met de mutaties.  
 
Over de arbeidsvoorwaardentool (AV-tool) 
 
Bereikbaarheid  
Via een button op www.uitgeverijbedrijf.nl navigeert men naar het AV-portaal en de AV-tool. 
 
Arbeidsvoorwaarden vaststellen  
Aan de hand van de kennisbank in de arbeidsvoorwaardentool kunt u vrij eenvoudig de componenten bepalen. 
 
Maatwerkaanpassingen  
De arbeidsvoorwaardentool die wordt geleverd is gratis. Maatwerk en verdergaande integratie met aanpalende 
softwarepakketten is mogelijk op offertebasis.  
 
Engelstalige tool  
De tool zal later ook in een Engelstalige versie beschikbaar worden gesteld.  
 
Wanneer ontvangen we de activatiecode?  
Werkgevers ontvangen die na training per brief. Werknemerscodes worden verstuurd nadat u 
medewerkersgegevens hebt geïmporteerd in de AV- tool.  
 
Beheer gegevens op holding- en werkmaatschappijniveau  
Het niveau wordt mede bepaald aan de hand van de wijze van aanlevering van de medewerkersdata. Een 
werkgever kan hier zelf in differentiëren en aggregeren. 
 
PKB-beheer via salarissoftware  
Is handmatig mogelijk. De koppeling van de AV-tool met de salarisadministratie vindt via Excel-bestanden plaats. In 
de tweede helft van oktober komt een demo beschikbaar voor werkgevers.  
 
Wie moeten worden betrokken bij de implementatie van de AV-tool?  
De implementatie is geen ICT-gedreven issue. HRM dient te zijn betrokken voor de fiattering van de 
arbeidsvoorwaarden. De inbreng van de salarisadministratie is nodig voor het hele spectrum van het PKB-
instrumentarium. 
 
Specificaties voor automatische invoer  
Versie 0.9 van de specificaties is beschikbaar. Deze wordt op aanvraag door Iselect toegestuurd. De verwachting is 
dat de salarissysteemleveranciers de systemen hebben aangepast op 1 januari 2016.  
 
 

http://www.uitgeverijbedrijf.nl/


Privacy en veiligheidswaarborgen  
Via de gebruikersovereenkomst verleent de werkgever toestemming aan Iselect om de medewerkersdata te 
verwerken. De toegang verloopt via een https-lijn en data worden encrypted in de dbase opgeslagen. Informatie 
over provider en van toepassing zijnde SLA’s zullen worden toegevoegd aan de kennisbank. 
 
Kosten van de AV-tool en ondersteuning  
Deze zijn op basis van een SLA voor drie jaar gefinancierd door het BTB. De SLA is te vinden in het AV-portaal. Over 
zaken waarin de SLA niet voorziet, dienen uitgeverijen aparte afspraken te maken met Iselect. In het portaal is te 
zien voor welke issues tarieven met Iselect zijn overeengekomen. 
 
Aansluiting bij Iselect is niet verplicht  
Indien er wordt gekozen voor een andere leverancier of oplossing, brengt dat uiteraard kosten met zich mee voor 
de desbetreffende uitgeverij. 
 
Ondersteuning door Iselect bij de implementatie  
Deze is per direct per telefoon en e-mail beschikbaar. Maatwerkafspraken zoals instructie e/o implementatie op 
locatie behoeven aparte afspraken tussen uitgeverijen en Iselect.  
 
Datakoppeling en keuzecyclus  
De template in de AV-tool is beschikbaar en kan door de werkgever zelf worden aangepast, evenals de fiattering 
van de productkeuze en de koppeling met het nog beschikbare PKB-saldo in de salarisadministratie. In het 
algemeen zal de werkgever ervoor kiezen de keuzecyclus van de 10de tot de 9de van de volgende maand te laten 
lopen. 
 
Autorisatie  
Bedrijven kunnen via een module de autorisatie zelf configureren; de mate van autorisatie is gestandaardiseerd; 
rechten kunnen aan meerdere beheerders worden toegekend.  
 
Koppeling met verlofadministratie  
De AV-tool is aan verlofapplicaties te koppelen, hiervoor dient contact opgenomen te worden met Iselect. De 
snelheid en de relevantie van deze koppeling worden bepaald door de mogelijkheden van het verlofsysteem. 
  
Aanvraagcyclus verlof  
De werkgever regelt de keuzecyclus per maand in. Budgetaanvragen voor verlof dienen te worden gefiatteerd. 
Voor de feitelijke uitoefening van het verlof is opnieuw instemming van de werkgever nodig.  
 
Toegang  
Het portaal is mobiel bereikbaar. De toegang tot het portaal met de kennisbank e.d. is openbaar. De dashboarden 
en de AV-tool behoeven een login. 
 
Het muteren van rechten en de inhouding van het saldo zijn twee aparte acties die niet per se gelijktijdig dienen te 
worden uitgevoerd.  
 
Duur van de samenwerking BTB en Iselect  
Deze is aangegaan voor de duur van drie jaar. Daarna is de beschikbaarheid van de AV-tool en verlenging van de 
samenwerking uiteraard afhankelijk van de evaluatie van de eerste drie jaar. 


