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Aan de NDP Nieuwsmedia leden 

 

Amsterdam, 2 januari 2014 

Ref.: RWS/2014 

 

 

Betreft:  Premieoverzicht per 1 januari 2014 

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Zoals gebruikelijk, ontvangt u aan het begin van ieder kalenderjaar een overzicht van de 

premiepercentages voor de verschillende cao-fondsen. Hierna volgt een overzicht van de 

premies voor 2014. 

 

WGA-hiaatverzekering Dagbladjournalisten 

Ten behoeve van de dagbladjournalisten is een WGA-hiaatverzekering afgesloten bij Cen-

traal Beheer Achmea. De WGA-hiaatverzekering betreft een werknemersverzekering en 

dekt het WGA-hiaat. Per 1 januari 2011 is de WGA hiaatregeling uitgebreid met een dekking 

van het zogeheten arbeidsmarktrisico. De heffingspremie per 1 januari 2014 voor de WGA 

hiaat uitgebreid regeling is voorlopig in verband het toereikende (vrije) fondsvermogen 

vastgesteld op 0%. De WGA-hiaatverzekering is ook van toepassing op huis-aan-

huisbladjournalisten en nieuwsbladjournalisten. 

 

Overgangsregeling VUT/prepensioen Dagbladjournalisten 

Vanaf 2011 (voor dagbladjournalisten, die op 31 december 2004 jonger waren dan 55 jaar) 

respectievelijk vanaf 2012 (voor dagbladjournalisten geboren vòòr 1950) is de 

premieafdracht voor FWG (in casu de VUT-regeling) beëindigd. 

 

Werkgeversbijdrage Dagbladjournalisten 

De werkgever is ingevolge de CAO voor Dagbladjournalisten gehouden jaarlijks een 

werkgeversbijdrage te leveren ten behoeve van de activiteiten van de NVJ. De 

werkgeversbijdrage bedraagt in 2014 0,04%, berekend over het gemaximeerde premieloon. 

De inning van deze premie geschiedt, zoals gebruikelijk, door het ASF. 
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VUT Overgangsregeling administratief dagbladpersoneel 

Vanaf 1 december 2013 is de premieafdracht voor FWG (in casu de VUT-regeling én de APD-

aanvullingskas) beëindigd. Voor zover in uw onderneming van toepassing, geldt deze premie 

afdrachtbeëindiging ook voor huis-aan-huisbladjournalisten en nieuwsbladjournalisten. 

 

Bijdrage tbv het Bedrijfstakbureau 

In verband met de gemaakte afspraak in de CAO voor het Dagbladuitgeverijbedrijf (DU) en 

in de CAO voor Dagbladjournalisten (DJ) inzake het  Bedrijfstakbureau voor toezicht en 

naleving van cao afspraken geldt per 1 januari 2014 een werkgeverspremie van 0,05% van 

de ongemaximeerde SV loonsom. Deze premie zal worden geïnd door het NUV. Deze 

premie dient in het komende CAO DU en CAO DJ overleg nog definitief te worden 

vastgesteld. 

 

Premietabel 2014 grafimediafondsen 

Voor zover hierboven nog niet vermeld,  treft u bijgaand de volledige premietabel 2014 aan 

met de premies en premieloongrenzen voor de grafimediafondsen per 1 januari 2014. 

 

SV premies 2014 

Bijgaand treft u ook een overzicht aan, waarop de percentages van de sociale 

verzekeringspremies per 1 januari 2014 volgens het ministerie van SZW zijn weergegeven. 

 

Wij verzoeken u om uw salarisadministratie van dit schrijven en deze bijlagen op de hoogte 

te stellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
R.W. Schets, 

secretaris Sociale Zaken 

 

 

Bijlagen 


