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***** FINANCIELE WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI  2009 ***** 
 
Verhoging bruto loon 
Per 1 januari 2009 ontvangt u een salarisverhoging van 1,3%. Per dezelfde datum wordt de 
structurele eindejaarsuitkering, die jaarlijks wordt uitbetaald in december, verhoogd van 6,1% naar 
8,33%, waardoor dit een volledige "13e maand" is geworden.   
 
Bruto-netto traject 
Uw netto salaris in januari 2009 zal ten opzichte van 2008 zeker gunstig uitvallen;  niet alleen 
vanwege de loonsverhoging maar ook omdat de werknemersbijdrage voor de (pseudo) WW-premie 
per 1 januari 2009 voor u vervalt en de verschillende premies (ABP, ZVW) slechts gering wijzigen. 
De actuele premies treft u aan op uw salarisstrook en zijn vanaf begin februari ook te raadplegen via 
www.fom.nl. 
 
Premies ABP 2009 
De totale pensioenpremie blijft - met een gemiddelde stijging van 0,3% van het salaris - nagenoeg 
gelijk. De premie voor het Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen voor 2009 stijgt met 0,4%. De 
geringe stijging is mogelijk doordat enerzijds deelnemers langer doorwerken en anderzijds er 
jaarlijks steeds minder deelnemers onder het overgangsrecht FPU vallen. De gemiddelde premie 
van het AOP (het ArbeidsOngeschiktheidsPensioen) blijft voorlopig gehandhaafd op het niveau van 
2008 (gemiddeld 0,5%). Meer informatie is te vinden op www.abp.nl. 
 
AVOM 
Als gevolg van gewijzigde fiscale regelgeving is met ingang van 1 januari 2009 de verplichting 
vervallen om bij verlaging van het bruto loon in het kader van de AVOM-regeling, de opbouw van 
het ABP-pensioen over het verlaagde loon te berekenen. Vanaf 1 januari 2009 heeft inzet van 
brutoloon in AVOM geen nadelig effect meer voor de pensioenopbouw (Slechts in een enkel geval 
moet dit nog wel, maar dat zullen wij duidelijk op het aanvraagformulier aangeven). 
Onlangs is de COR akkoord gegaan om ook voor 2009 het maximum aantal te verkopen verlofuren 
via AVOM te verhogen van 80 naar 120 verlofuren, bij een fulltime dienstverband. 
 
Indexering reiskostentabel 
Onderstaand vindt u de nieuwe reiskostentabel met de geïndexeerde bedragen. 
 

REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER 2009 
Enkele reisafstand 
woning werk 

1 dag per week  2 dagen per 
week 

3 dagen per 
week 

4 dagen per 
week of meer 

0 - 10 km geen vergoeding geen vergoeding geen vergoeding geen vergoeding 
10 - 15 km 14,00 26,00 39,00 52,00 
15 - 20 km 19,00 36,00 53,00 71,00 
20 km of meer 28,00 54,00 81,00 108,00 

 
 



 
***** FINANCIAL CHANGES PER JANUARY 2009***** 

 
Raise gross salary 
Per January 1st 2009 there is a structural raise of the gross salaries of 1,3%. There is also a raise of the 
“end of year payment” from 6,1% to a full 13th month salary (8,33%) which will be paid in 
December.  
 
Cancellation “WW”-premium 
The “WW”-premium has been cancelled per 1 January 2009. That means that your net salary will 
increase. The other premiums have changed a little. You will find the current premiums on your 
new salary slip and soon on our website www.fom.nl.  
 
ABP Premiums 2009 
The total pension premium will be more or less unchanged. The premium for the Retirement and 
Dependant's pension for 2009 is increasing by 0.4%. The reason for this small increase is that, on the 
one hand, participants are working longer and, on the other hand, fewer participants annually fall 
under the interim FPU (flexible pension and retirement) provision. The average premium for the 
AOP (the Incapacity Pension) will provisionally be kept at the 2008 level (on average 0.5%). 
More information can be found on the ABP website: www.abp.nl 
 
AVOM 
As a result of the changed fiscal regulations the use of gross salary for AVOM (CCE) doesn't 
influence the pension rights anymore.  
The Central workers council has approved that the number of holiday hours which can be sold 
through "AVOM" will be raised from 80 to 120 hours for 2009 (for a fulltimer). 
 
Travel allowances for commuters  
Below you will find the new travel allowances with the indexed amounts. 
 

TRAVEL EXPENSES HOME-WORK 2009 
One way travel 
distance home-
work 

1 day a week  2 days a week 3 days a week 4 days a week 
or more 

0 - 10 km no remuneration no remuneration no remuneration no remuneration 
10 - 15 km 14,00 26,00 39,00 52,00 
15 - 20 km 19,00 36,00 53,00 71,00 
20 km or more 28,00 54,00 81,00 108,00 

 
 

*****  DOORWERKBONUS VOOR OUDEREN ***** 
 
Doorwerkbonus 
Wanneer u na uw 62ste blijft werken, kunt u in aanmerking komen voor een belastingvoordeel, de 
zogenaamde doorwerkbonus. Voorwaarden voor deze doorwerkbonus zijn dat u 61 jaar of ouder 
bent op 1 januari 2009 en dat u het hele jaar gewerkt heeft. De belastingdienst keert de bonus 
maandelijks uit, maar redt het niet om daar dit jaar al mee te beginnen. Vanaf 2010 zal dit wel het 
geval zijn. De huidige 62-plussers krijgen de bonus van 2009 verrekend met de belastingaangifte 
2009. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de belastingdienst www.belastingdienst.nl of bij 
Joyce Kuijpers (joyce.kuijpers@fom.nl, (030) 600 12 63). 



***** OUDERSCHAPSVERLOF  2009 ***** 
 
In het PZ-Infobulletin van afgelopen november werd al vermeld dat de wettelijke regeling ouder-
schapsverlof (Wet Arbeid en Zorg) naar alle waarschijnlijkheid zou worden gewijzigd per 1 januari 
2009. Deze wetswijziging is inmiddels definitief.  
 
Onbetaald ouderschapsverlof 
Vanaf 1 januari 2009 is het wettelijk onbetaald ouderschapsverlof verlengd van 13 naar 26 maal de 
arbeidsduur per week. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten 
periode van ten hoogste 12 maanden. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft 
van de arbeidsduur per week. In overleg met de werkgever kunt u het verlof ook op een andere 
manier opnemen. Zo kan het verlof over een langere periode dan 12 maanden worden uitgesmeerd, 
kan meer verlof per week worden opgenomen, bijvoorbeeld voltijds, of kan het verlof ten hoogste in 
6 perioden van minimaal een maand worden opgenomen. De verlenging geldt alleen voor u 
wanneer u vóór 1 januari 2009 voor het betreffende kind nog geen ouderschapsverlof hebt genoten. 
De wetswijzigingen zullen worden overgenomen in de CAO-OI. 
 
Betaald ouderschapsverlof 
De verlenging geldt niet voor het betaald ouderschapsverlof, geregeld in artikel 5.19 CAO-OI.  
U komt in aanmerking voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof voor een periode van 13 maal de 
arbeidsduur per week indien het kind waarvoor ouderschapsverlof wordt verleend de leeftijd van 4 
jaar nog niet heeft bereikt. Over de verlofuren wordt 75% van de bezoldiging doorbetaald. Op deze 
bezoldiging wordt de ouderschapsverlofkorting in mindering gebracht. Het is vanaf 1 januari 2009 
niet langer noodzakelijk om deel te nemen aan de levensloopregeling om in aanmerking te komen 
voor ouderschapsverlofkorting. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Joyce Kuijpers (joyce.kuijpers@fom.nl, (030) 600 12 63. 
 
 

***** PARENTAL LEAVE  2009 ***** 
 
The PZ-infobulletin from last November already mentioned that the statutory parental leave scheme 
(Work and Care Act) would most probably be amended as of 1 January 2009. This amendment is 
now final.  
 
Unpaid parental leave 
From 1 January 2009 statutory unpaid parental leave has been increased from 13 to 26 times the 
weekly working hours. The leave shall be taken weekly during a consecutive period not exceeding 
twelve months. The number of hours leave per week shall not exceed half of the weekly working 
hours. In consultation with the employer, you can also take the leave in a different way. Therefore, 
the leave could be spread over a longer period than 12 months, more leave could be taken per week, 
for example full-time, or the leave could be taken in no more than six periods of a minimum of a 
month.  An increase is only applicable for you if you have not yet taken parental leave for the child 
concerned before 1 January 2009. The amendments will be adopted in the CAO-OI (Collective 
Labour Agreement for Research Centres). 
 
Paid parental leave 
The increase does not apply for the paid parental leave regulation in section 5.19 CAO-OI.  
You qualify for parental leave with partial pay for a period of 13 times the weekly working hours if 
the child for whom the parental leave is granted has not yet reached four years of age.  You will 
retain 75% of your pay over the hours of leave. The parental leave tax credit will be deducted from 
this pay. As of 1 January 2009 it has no longer been necessary to participate in the life-course savings 
scheme to qualify for parental leave tax credit. 
 
For further information, please contact Joyce Kuijpers (joyce.kuijpers@fom.nl, (030) 600 12 63). 
 
 



 
*****  AUTOVERZEKERING CENTRAAL BEHEER ***** 

 
 
De directie van Centraal Beheer Achmea heeft besloten om het kortingspercentage op de 
autoverzekering per  1 februari 2009 te verhogen van 32% naar 33%.  
 
Meer informatie kunt u vinden via www.centraalbeheer.nl/43040 
 

*****CAR INSURANCE CENTRAAL BEHEER***** 
 
The management of Centraal Beheer Achmea has decided to raise the discount on the car insurance 
per February 1st 2009 from 32% to 33%. 
 
You can find more information on their website www.centraalbeheer.nl/43040 
 
 

***** TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR (BREEDBAND) INTERNET ***** 
 
Graag willen wij medewerkers die in 2008 een tegemoetkoming hebben ontvangen in de kosten 
voor (breedband) internet er aan herinneren dat het formulier "Declaratie voor (breedband) internet" 
en de bijbehorende bewijsstukken voor 1 maart 2009 in ons bezit moeten zijn. Het formulier is te 
vinden op de FOM-website: http://www.fom.nl/live/attachment.db?5776. Indien het 
declaratieformulier niet op tijd door ons is ontvangen, zal de reeds uitbetaalde tegemoetkoming  
moeten worden terugbetaald. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl, (030) 600 12 36). 
 
 

***** CONTRIBUTION IN THE COSTS OF  AN  INTERNET CONNECTION ***** 
 
We would like to remind the employees who received a contribution in the costs of a 
(broadband)internet connection in 2008 that they have to send us the form "Declaratie voor 
(breedband)internet" and the accompanying proof of payments before March 1st 2009. The form can 
be downloaded from http://www.fom.nl/live/attachment.db?5776. If we do not receive the 
declaration form in time we will have to reclaim the amounts paid in advance. 
 
For further information please contact Jeroen de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl (030) 600 12 36). 
 
 

*****  SPAARLOONREGELING ***** 
 
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. U kunt echter óf aan de spaarloonregeling deelnemen óf sparen voor 
levensloop. Dit kan niet gelijktijdig. 
 
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). 
 
 



 
***** SAVING SCHEME  REGULATIONS***** 

 
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%. 
 
Employees who entered FOM in 2008 may join the saving scheme as of January  2009. In order to do 
so you can download the application form and the "machtigings- en mutatie"form from the FOM-
website http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/tegemoetkomingen.pag.  
You have to send both forms to FOM-Utrecht if you want to join the saving scheme. 
Please note: If you join the saving scheme it is not possible to join the course of life scheme 
(Levensloopregeling) as well since you may not join both schemes in the same fiscal year.  
 
For further information please contact Jeroen de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl (030) 600 12 36) or 
Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
 
 



 
*****  AANKONDIGING  ***** 

ENQUETE     LEVENSFASEBEWUST     PERSONEELSBELEID 
 
Graag vragen wij uw aandacht en vooral uw medewerking voor een enquête over het zogenaamde 
levensfasebewust personeelsbeleid die in februari wordt uitgevoerd. 
 
Levensfasebewust personeelsbeleid gaat over wat u én de organisatie samen kunnen doen zodat u 
zo effectief en gezond mogelijk kunt werken in iedere fase van uw loopbaan. Goede CAO-afspraken 
over levensfasebewust personeelsbeleid zijn van groot belang voor werkgevers én werknemers. 
Daarom is het belangrijk de mening van medewerkers over dit onderwerp hierbij te betrekken. De 
regelingen en afspraken over levensfasebewust personeelsbeleid zullen per 2010 in de nieuwe CAO-
OI worden opgenomen.  
 
De WVOI-werkgevers (NWO, FOM, KB, CWI en Kon. NIOZ), vragen al hun medewerkers via een 
korte enquête naar hun mening over dit onderwerp. U ontvangt deze in de eerste week van februari 
persoonlijk via email op uw werkplek. 
 
Wij stellen het bijzonder op prijs als u de tijd neemt voor de enquête. Uw inbreng is van belang! 
 
 
                                           ***** SURVEY ANNOUNCEMENT ***** 
 
We would like to ask your attention for and your cooperation in a survey on human resource 
policies intended to ensure optimal circumstances for effective and healthy exercising of your duties 
at each stage of your career, so-called levensfase bewust personeelsbeleid, LFBPB. 
 
Proper agreements on this subject are of great relevance for both employees and employers. That is 
why we want to learn employees ideas and visions on the subject to be able to use them in defining 
these new regulations. They will be incorporated in the next collective labour agreement (CAO-OI) 
as of 2010. 
 
FOM and the other employers united in the "Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen", will 
ask all of their employees to give their opinions in a short survey on the subject. You will receive the 
survey in the first week of February personally via email at your work address. 
 
We will be very pleased if you would like to cooperate to complete the survey form. Your opinion 
counts! 
 
 
 



VOOR OIO'S/ FOR PHD'S 
 
 

*****  VALORISATIE: EEN OPROEP AAN OIO’S ***** 
 
FOM spoort haar promovendi aan om in overleg met hun werkgroepleider of promotor, een 
apart/specifiek hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan valorisatieaspecten van hun 
onderzoek. Het gaat dan om zaken als: voor wie (binnen en buiten de academia) en waarom 
zouden de resultaten van uw onderzoek van belang kunnen zijn? zijn er lange termijn 
toepassingen van uw werk denkbaar, e.d. ? 
Uw proefschrift kan dan meedingen naar een prijs van € 5000,= die FOM met ingang van 2010 
jaarlijks toekent voor het proefschrift (promotiedatum in het voorgaande jaar) met het 
valorisatiehoofdstuk dat het meest tot de verbeelding spreekt. 

Op www.fom.nl1 kunt u lezen hoe u kunt meedingen naar die prijs en welke regels er gelden. 
Gedetailleerde informatie is ook verkrijgbaar via Dr. Wouter Segeth (wouter.segeth@fom.nl of 
(030) 600 12 73). 
 

*****VALORISATION; CALL UPON JUNIOR RESEARCHERS***** 
FOM encourages its junior researchers to dedicate, in consultation with their teamleader or 
supervisor, a separate/specific chapter of their dissertation to valorisation aspects of their 
research. This would concern matters such as: for whom (within and outside academia), and 
why the results of your research could be of importance, whether long term applications of 
your work are conceivable, and so on.  
Junior researchers who do so, can compete for a prize of € 5000 that FOM will award annually, 
commencing in 2010, for the dissertation (doctorate awarded in the previous year) with the 
valorisation chapter that best appeals to the imagination.  

You can read how you can compete for this prize and which rules will apply at: www.fom.nl1. 
(An English version will be available soon.) 
For detailed information you may contact Dr. Wouter Segeth (wouter.segeth@fom.nl or (030) 
600 12 73). 
 
 

*****  "ZOEKJAAR" VOOR GEPROMOVEERDEN ***** 
 
Sinds 1 januari 2009 is er een nieuwe toelatingsregeling die het mogelijk maakt voor 
gepromoveerden om na hun promotie een jaar in Nederland te zoeken naar een baan als 
kennismigrant of een innovatief bedrijf te starten. Om in aanmerking te komen voor een 
verblijfsvergunning met het doel 'verblijf gedurende zoekjaar hoogopgeleide' moet u aan een 
aantal voorwaarden voldoen: 
 
- De aanvraag moet binnen 3 jaar na promoveren zijn ingediend; 
- U mag niet eerder in het bezit zijn geweest van een verblijfsvergunning met het doel 

'zoekjaar afgestudeerde'; 
- U moet minimaal 35 punten volgens het puntensysteem behalen. De aanvraag wordt 

getoetst aan een puntensysteem. Er wordt gekeken naar opleiding (hoe hoger hoe meer 
punten), leeftijd (hoe jonger hoe meer punten) en indicatoren voor het welslagen in 
Nederland (bijvoorbeeld: heeft u eerder in Nederland gewerkt of gestudeerd, beheerst u de 
Nederlandse en/of Engelse taal).  

- U dient te voldoen aan de algemene voorwaarden voor verblijf (zoals: geldig paspoort, 
geen gevaar vormen voor de openbare orde). 

                                                           
1 http://www.fom.nl/live/overfom/wetenschappelijke_prijzen/valorisatiehoofdstuk_prijs.pag 



 
Tijdens het zoekjaar staat het u vrij om te werken. Wel dient de werkgever in het bezit te zijn 
van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Aanvraagformulieren voor de verblijfsvergunning 
‘verblijf gedurende zoekjaar hoogopgeleide’ worden zodra deze gereed zijn, gepubliceerd op 
de website van de IND. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de IND, www.ind.nl 
 
 

*****ONE YEAR SEARCHPERIOD FOR DOCTORATE STUDENTS***** 
 
A new admission scheme was introduced on 1 January 2009 that offers foreigners who have 
obtained their doctorate in the Netherlands the opportunity to find a job within a year as a 
highly skilled migrant or to set up an innovative company. To qualify for an MVV 
(authorisation for a temporary stay) and/or a residence permit (VVR) with the objective of  
'residence during the one year search period for graduates' you must, as a person who has 
obtained their doctorate, meet the following conditions:  
 
- The application must be made within three years of gaining your doctorate; 
- You may not have already had a VVR with the objective of a 'one year search period for a 

graduate'; 
- You must gain at least 35 points in the point system. The application is assessed according 

to a point system.  This involves considering your education (the higher it is, the more 
points), age (the younger you are, the more points) and indicators for success in the 
Netherlands (for example: have you worked or studied in the Netherlands previously? or, 
do you speak Dutch and/or English?)  

- You must meet the general conditions for residence (such as: a valid passport, not 
representing a danger to the public order). 

 
During the one year search period you are allowed to work. Your employer must, however, 
possess a work permit (TWV). Application forms will be published as soon as they are ready 
on the website of the IND, www.ind.nl., under brochures and forms. 
 
 For further information, please contact Joyce Kuijpers (joyce.kuijpers@fom.nl, (030) 600 12 63). 

http://www.ind.nl/

	PZ-info januari 2009
	0BUPZ-INFOBULLETIN
	1B***** FINANCIELE WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI  2009 *****
	2B*****  DOORWERKBONUS VOOR OUDEREN *****
	3B*****  AUTOVERZEKERING CENTRAAL BEHEER *****
	4B***** TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR (BREEDBAND) INTERNET *****
	5B*****  SPAARLOONREGELING *****

	Aankondiging enquete
	voor oio's - PhDs

