
 

PRINCIPE-AKKOORD D.D. 5 MAART 2010 INZAKE DE  

“CAO VOOR HET BOEKEN- EN TIJDSCHRIFTUITGEVERIJBEDRIJF 

1 APRIL 2009 T/M 31 DECEMBER 2010” 

 
 

Op 5 maart 2010 hebben de onderhandelingsdelegaties van werkgeverspartijen: de Groep Uitgevers 

voor Vak en Wetenschap, de Groep Educatieve Uitgeverijen, de Groep Publiekstijdschriften en de 

Groep Algemene Uitgevers, samen verenigd in het Nederlands Uitgeversverbond, en van 

werknemerspartijen: FNV KIEM, CNV Dienstenbond (h.o.d.n. CNV Media) en De Unie, een principe-

akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf april 2009  t/m 

december 2010.  

 

Het principe-akkoord omvat de volgende onderwerpen: 

 

1. Looptijd  

Een looptijd van 21 maanden: van 1 april 2009 t/m 31 december 2010 

 

2. Salarissen 

Gedurende de looptijd van de CAO worden de salarissen en salarisschalen niet verhoogd. 

 

Werknemers die op 1 april 2010 in dienst zijn ontvangen in de maand april 2010 een eenmalige 

uitkering van 1%, berekend over 12,96  x het gemiddelde bruto maandsalaris over de afgelopen 12 

maanden (1 april 2009 t/m 31 maart 2010).  

Werknemers, die na 1 april 2009 in dienst zijn getreden, ontvangen de eenmalige uitkering naar rato 

van het aantal maanden dat zij sedert 1 april 2009 in dienst zijn geweest. 

 

3. Opleidingen 

Gedurende de looptijd van de CAO wordt door werkgevers 1% van de loonsom, berekend over het 

ongemaximeerde premieloon over 12 x de maand januari 2010 (resp. over 13 x die periode), tot ten 

hoogste 1,5 maal het maximum SV-loon, beschikbaar gesteld om op individuele basis via een 

persoonlijk opleidingsplan te investeren in opleiding om de inzetbaarheid van werknemers te 

vergroten. 

 

4. Integratie/vernieuwing  CAO’s 

Er wordt een paritaire studiecommissie ingesteld die zal zich buigen over de integratie/vernieuwing 

van de CAO’s in de uitgeverijsector. 

 

5. CAO-fondsen 

De fondspremies AOV 2010 (0% werknemers) en Bedrijfstakbureau 2010 (0,06% werkgevers) zijn 

vastgesteld. 

 

6. Protocollaire bepaling  

Gedurende de looptijd van de CAO wordt in opdracht van het bedrijfstakbureau door de Hay Group 

periodiek onderhoud gepleegd aan het functie-indelingssysteem.  

 

 
Voor nadere informatie over dit principe-akkoord kunt u zich wenden tot: 

� Ruud Schets, Nederlands Uitgeversverbond, telefoon 020 - 430 91 50  

� Tanja Magnée, FNV KIEM, telefoon 020 - 355 36 32 

� Richard Leloux, CNV Dienstenbond (h.o.d.n. CNV Media), telefoon 023 - 565 10 52 

� Wally Langenberg, De Unie, tel. 0345 - 851 087 
 


