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***** ZIEKTEKOSTENVERZEKERING FOM/OHRA  2009***** 
 
FOM heeft reeds jaren een collectief contract met OHRA voor de Zorgverzekering. Op basis hiervan 
en de laatste 'schadecijfers' heeft FOM met OHRA onderhandeld over de premies en voorwaarden 
voor 2009. 
 
Premies 
Het verheugt ons u te kunnen melden dat de belangrijkste premies niet worden verhoogd voor  
2009 (de premies voor de basisverzekering en OHRA-aanvullend/extra aanvullend blijven gelijk 
aan die van 2008). Als gevolg van een stijging van de kosten van de gezondheidszorg in Nederland 
is wel de premie van enkele aanvullende verzekeringen (heel) licht gestegen. Daar staat echter een 
uitbreiding van de dekking van een aantal  verzekeringen tegenover.  
Als Vitaal Uitgebreid 
Als gevolg van het collectieve contract van OHRA met FOM gelden voor 2009 de volgende premies per 
maand: 
 
Basisverzekering/ 
zorgverzekering  € 82,20    (eigen risico van € 155)* 
 
OHRA aanvullend €   7,09 
OHRA Extra aanvullend € 13,34 
OHRA uitgebreid #  € 25,50 
OHRA uitgebreid vitaal € 27,62 
OHRA Extra uitgebreid € 41,01 
 
OHRA tanden gezond vanaf € 6,07 tot € 14,80 (afhankelijk van pakketkeuze) 
OHRA tanden gaaf vanaf € 7,81 tot € 52,34 (afhankelijk van pakketkeuze) 
 
 
* Kiest u vrijwillig voor een extra eigen risico, dan ontvangt u nog extra korting op deze premie.  
 
# inclusief de FOM-afspraak over vergoeding van brillenglazen/contactlenzen van € 150,- per kalenderjaar. 
Attentie: Deze afspraak ontbreekt helaas in de brief en polis die u onlangs van OHRA ontving maar geldt wél 
indien u de OHRA Uitgebreid-verzekering heeft afgesloten. 
 
De premies gelden per persoon, zijn inclusief de FOM-collectiviteitskortingen maar nog exclusief eventuele 
(individuele) pakketkorting. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de Zorgverzekering en de 
aanvullende zorgverzekeringen. Aanspraak op vergoedingen voor gemaakte kosten voor uw kinderen is 
gebaseerd op de productcombinatie van (één van) de ouders.  
 
 
 
 
 



Wijzigingen eigen risico & dekking  
Het verplichte eigen risico voor de basisverzekering is voor 2009 door de overheid bepaald op  
€ 155,- per jaar. Werknemers hebben de mogelijkheid voor een hoger eigen risico te kiezen tegen een 
lagere premie. 
De wijzigingen die in het vergoedingenpakket zijn aangebracht zijn onder andere de vergoeding 
van EHBO-cursussen, de vergoeding consulten Care for Women (‘zorgeloos zwanger zijn’ en 
‘onbezorgd jong zijn’ zie www.careforwomen.nl), en vergoeding podologie (viel voorheen onder 
alternatieve geneeswijzen. Hier is nu een aparte dekking voor gekomen). 
 
Meer weten, aanvragen verzekering & contact met OHRA kan via: 
de collectieve FOM/OHRA-website: www.ohracollectief.nl/sfom   
of via: 
OHRA Zorgverzekeringen N.V. Postbus 4172, 5004 JD Tilburg   
Algemeen: 026 4004040 of 026 4004848 
Wijzigingen doorgeven: 026 400 48 48  
 
 

****** HEALTHCARE INSURANCE FOM/OHRA***** 
 
Recently FOM and OHRA reached an agreement on premiums and conditions of the collective 
healthcare insurance FOM-OHRA 2009. We are happy to inform you that the premium for the basic 
insurance and the premiums of a number of additional insurances will not be increased. The 
premiums are listed on the page above. 
 
Insurance policies for employees currently insured 
If you joined the FOM/OHRA collective contract earlier you have received a new policy by mail. If 
you have chosen the additional insurance "Uitgebreid" the FOM-OHRA agreement about the 
reimbursement of € 150 per year concerning glasses/contact lenses was missing on your policy. We 
hereby confirm that this agreement does apply to all employees who have chosen the additional 
insurance "Uitgebreid". 
 
Switching to healthcare insurance FOM/OHRA 
FOM-employees who do not have a healthcare insurance with OHRA but are willing to join the 
collective healthcare contract between FOM and OHRA (which is possible as of January 1st 2009) 
have to act in time. If you want to use this opportunity, you are required to cancel your current 
health care insurance per January 1st 2009 (Please note that generally a term of notice may apply!) 
and to join the collective insurance between FOM and OHRA. Additional information may be found 
on the OHRA website (www.ohracollectief.nl/sfom) or through Ria Wemelsfelder 
(ria.wemelsfelder@fom.nl, (030) 600 12 39) 
 
Further information; apply for the insurance and contact OHRA is possible through: 
collective FOM-OHRA-website: www.ohracollectief.nl/sfom 
Or through: 
OHRA Zorgverzekeringen N.V. Postbus 4172, 5004 JD Tilburg 
General phone number: 026- 400 40 40 or 026-400 48 48 
Make changes in your current insurance at OHRA: 026 400 48 48 
 
 

***** AVOM EXTRA REISKOSTENVERGOEDING ***** 
 
Wanneer u in 2008 deelnam aan het AVOM-doel 'Vermindering reiskosten woon-werkverkeer', 
maar u dit per 1 januari 2009 wilt beëindigen, dient u dit ons vóór 1 januari 2009 schriftelijk te laten 
weten. Indien wij voor die datum niets van u hebben vernomen, gaan wij er van uit dat het uw 
keuze is om ook in 2009 aan dit doel deel te nemen. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl, (030) 600 12 36) 
of Reinalda Meyners (email reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
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***** CCE Extra travel allowance***** 

 
If you are making use of the CCE object 'Reduction of travel costs from home to work' in 2008 but 
want to stop it per January 1st. 2009, you have to notify us before January 1st. 2009. Otherwise we will 
assume that you want to continue the reduction of travel costs through CCE in 2009.  
 
For further information you may contact Jeroen de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl (030) 600 12 36) or 
Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
 
 

***** SPAARLOON *****  
 
De directie van Centraal Beheer Achmea heeft besloten om de rentevergoeding op spaarloon per 1 
januari 2009 te verhogen van 2,7% naar 3,2%.  
 
Indien u in 2008 in dienst bent getreden bij FOM kunt u vanaf 1 januari 2009 deel nemen aan de 
spaarloonregeling. Het deelnameformulier en het machtigingsformulier zijn te vinden op de FOM-
website: http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/tegemoetkomingen.pag. 
Beide formulieren moeten naar de Centrale Personeelsdienst gestuurd worden indien u aan de 
regeling wilt deelnemen. 
 

*****SAVING SCHEME ***** 
 
The management of Centraal Beheer Achmea has decided to raise the interest rate on the saving 
scheme per January 1st 2009 from 2,7% to 3,2%. 
 
 

***** OUDERSCHAPSVERLOF 2009 *****  
 
Het kabinet heeft aangekondigd per 1 januari 2009 de wettelijke regeling ouderschapsverlof te 
willen aanpassen. Het is de bedoeling om de ouderschapsverlofkorting die u via de belastingdienst 
kunt verkrijgen los te koppelen van de levensloopregeling. Dit zou betekenen dat u straks niet meer 
verplicht bent om te sparen via de levensloopregeling om voor de fiscale ouderschapsverlofkorting 
in aanmerking te komen. 
Daarnaast wordt naar alle waarschijnlijkheid het huidige wettelijk recht op 13 weken onbetaald 
ouderschapsverlof verlengd naar 26 weken onbetaald ouderschapsverlof.  
 
Wij hopen u in een komend PZ-infobulletin meer informatie te kunnen geven over de 
aangekondigde wetswijzigingen. 
 
Voor informatie kunt u terecht bij Joyce Kuijpers (joyce.kuijpers@fom.nl, (030) 600 12 63). 
 

*****PARENTAL LEAVE 2009 ***** 
 
The government wants to change regulations on parental leave per January 1st 2009. The intention is 
to delete the condition that you have to participate in the life-course savings scheme to be eligible 
for the "ouderschapsverlofkorting" (paid by the tax office). Or in other words you don't have to save 
through the life-course savings scheme anymore to be eligible for "ouderschapsverlofkorting". The 
government also plans to prolong the lawful right of 13 weeks of unpaid parental leave to 26 weeks. 
 
We hope to be able to enter into details about the amendments of the law in the PZ-infobulletin of 
December. 
 
For information you may contact Joyce Kuijpers (joyce.kuijpers@fom.nl, (030) 600 12 63). 
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