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***** NIEUWE UITVOERINGSREGELINGEN (UVR) PER 1-12-2009 ***** 
 
Met veel genoegen laten wij u weten dat de Centrale On-
dernemingsraad (COR) en FOM per 1 december 2009 een 
nieuw pakket Uitvoeringsregelingen zijn overeengekomen. 
Daardoor is het onderbrengen van de Collectieve arbeids-
voorwaarden Regeling (CAR) in CAO en Uitvoeringsrge-
lingen nu afgerond. 

De integrale nieuwe tekst van de UVR kan vanaf begin 
december via de FOM-website worden geraadpleegd. De-
genen die geabonneerd zijn op een papieren versie van de 
UVR zullen in de loop van december een nieuw exemplaar 
voor hun Blauwe Boekje ontvangen.  
Hieronder staat een samenvatting van de voornaamste 
afspraken.  

• Looptijd van 1 december 2009 tot 1 december 2012. 

• Alle bedragen in de Uitvoeringsregelingen zullen per 1-
12-2009 met 5% worden verhoogd, met uitzondering 
van enkele bij CAO bepaalde bedragen. 

•  De tegemoetkoming in de reiskosten woon-/ werkver-
keer zal vanaf 1-12-2009 per kilometer worden bere-
kend.  
De minimumafstand blijft 10 kilometer.  

 
De onderhandelaars van COR en CPD 

De maximumafstand wordt verhoogd van 20 km naar 25 km. 

• De tegemoetkoming bedraagt 15 ct per km.FOM zal op CAO-niveau een voorstel indienen om een nieu-
we (AVOM)-reiskostenoptie te verkennen namelijk de OV-jaarkaart én de Jaartrajectkaart op te nemen 
als AVOM-doel. 

• Dienstreizen worden in principe per Openbaar Vervoer gemaakt. Indien de werknemer toestemming 
heeft om toch met de auto te reizen gelden de volgende nieuwe bepalingen: 
- Werknemers die een dienstreis per auto maken kunnen hiervoor 0,28 ct per km gaan declareren (in 

plaats van 0,19 cent). De bovenmatige vergoeding van 9 cent wordt als loon gezien en daarom belast. De 
werknemer houdt per kilometer netto dan ongeveer 24 cent over. 

- Indien met meerdere personen in één auto wordt gereisd, kan de chauffeur de eventueel gemaakte omrij-
kilometers declareren. 

- Kosten in verband met gebruik van een OV-fiets en de NS-electrische scooter kunnen in het vervolg 
worden gedeclareerd. 

- Bij vervoer met de auto van apparatuur en/of materialen waarvoor een transportverzekering is afgeslo-
ten, komen parkeerkosten voor vergoeding in aanmerking. 

- Er wordt een aanvullende verzekering afgesloten voor schade aan eigen vervoer tijdens een dienstreis. 

• Het maximum van de ADSL-vergoeding, (inclusief mobiel internet) van de werkelijk gemaakte kosten, 
wordt verhoogd van € 15 naar € 20 per maand. Er hoeft alleen bij de aanvraag een bewijsstuk te worden 



overgelegd. De verplichting tot het jaarlijks insturen van een declaratie met bewijsstukken vervalt per 1-
1-2010. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven informatie. Wijzigingen 
in hoogte van het bedrag die invloed hebben op de vergoeding moet de werknemer dus zelf doorgeven. 

• De maandelijkse stagevergoeding wordt verhoogd van 20% naar 25% van het betreffende schaalbedrag. 

• De regeling ambtsjubileum blijft zoals hij in de CAR stond: de werknemer ontvangt bij het bereiken van 
een diensttijd van 25 of 40 jaar in dienst bij één van de WVOI-werkgevers en/of in dienst van de Neder-
landse Universiteiten die zijn aangesloten bij de VSNU, een gratificatie van een halve maand bezoldiging 
bij een 25-jarig en een maand bezoldiging bij een 40-jarig ambtsjubileum, wegens trouwe dienst aan de 
wetenschap. 

• De overeengekomen regelingen die fiscale aspecten hebben zullen, zodra de wetgeving hiertoe aanlei-
ding geeft (vermoedelijk 2011) opnieuw worden beoordeeld op fiscale houdbaarheid en zonodig in over-
leg met de COR worden aangepast. 

• UR 4 Studiekosten.  
- Ter stimulering van het verwerven van nieuwe kennis en het op peil houden van actuele kennis is, naast 

het grotendeels/geheel vergoeden van de studiekosten, de diploma-gratificatie ingesteld. Als positieve 
blijk van waardering wordt -na het behalen van een opleiding/ studie- een diploma-gratificatie toege-
kend. De uitvoering is in handen van de instituutspersoneelsfunctionaris. In januari 2011 zal het gebruik 
van de diploma-gratificatie worden geëvalueerd.  

- UR 4 is voorts op een aantal punten vereenvoudigd. De terugbetalingsverplichting is ingekort en daar-
mee voor de werknemer verbeterd. Scholing die noodzakelijk is voor de huidige functie en die tijdens 
reguliere werktijden plaatsvindt maar op een dag dat de werknemer gewoonlijk niet werkt, wordt ge-
compenseerd in tijd.  

• UR 6 wordt een uitvoeringsregeling voor Onderzoekers in Opleiding. De tekst van de huidigeBijlage B 
wordt integraal in deze UR opgenomen. 

• Het wordt mogelijk gemaakt om maatwerkafspraken te maken, in situaties waarbij een (groep) werkne-
mer(-s) voorzienbaar, regelmatig naar dezelfde locatie een langdurige (enkele weken tot bijv. 3 maanden) 
buitenlandse dienstreis maakt die niet als detachering is aan te merken.  

• In UR 8 Detacheringen wordt in tabel 6 bij "overige meerkosten", toegevoegd dat kosten in verband met 
participatie aan de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld voor opleiding of inschrijving bij een bemiddelingsbu-
reau) van de bij detachering meeverhuizende partner op grond van dat artikel voor vergoeding in aan-
merking komen. 

• In UR 14 Functionerings en beoordelingsgesprekken en professionele ontwikkelingsplannen zijn tekstue-
le aanpassingen gedaan. De actualisering/ modernisering van functionerings- en beoordelingsgespreks-
verslagen zijn niet in deze UVR onderhandelingen meegenomen maar worden separaat afgehandeld. 

• Na afronding van regulier overleg met de COR worden de "Octrooibonusregeling" en de "Aanstellings-
richtlijnen voor postdocs" in de UVR opgenomen. 

• De UVR zal integraal in het Engels worden vertaald en op de FOM-website beschikbaar komen. 
 

 ****** New Implementaion Regulations (UVR) per 1-12-2009 *****  
 
We are very pleased to inform you that the Central Works Council (COR) and FOM have reached agreement 
on a new package of Implementation Regulations that will come into effect on 1 December 2009. With this 
the inclusion of the Collective Labour Conditions Regulation (CAR) in the Collective Labour Agreement 
(CAO) and Implementation Regulations has now been completed. 

The entire new text of the UVR will be made available on the FOM website at the start of December. 
Personnel who have a subscription for a hard copy of the UVR will receive a new copy for their Blue Book 
during the course of December.  
The most important agreements are summarised below.  
 

• Duration from 1 December 2009 to 1 December 2012. 

• All amounts stated in the Implementation Regulations will be increased by 5% on 1-12-2009 with the 
exception of a number of amounts determined by the CAO. 

•  The compensation for commuting costs shall be calculated per kilometre with effect from 1-12-2009.  
The minimum distance remains 10 km. The maximum distance will be increased from 20 to 25 km. 



• The compensation is € 0.15 per km. FOM shall submit a proposal at the CAO level to investigate a new 
AVOM (customised conditions of employment) travel costs option, namely to include the OV-jaarkaart 
('public transport annual season ticket') and the Jaartrajectkaart (Annual Route Pass) as AVOM objective. 

• In principle, business trips are made using public transport. If the employee, nevertheless, does have 
permission to travel by car then the following new provisions apply: 
- Employees who make a business trip by car can declare € 0.28 per kilometre for this (instead of € 0.19). 

The excess reimbursement of € 0.09 is considered to be salary and is therefore subject to tax. 
Consequently the employee receives a net payment of about € 0.24 per kilometre. 

- If more than one person travels in the same car then the driver can declare any additional kilometres 
made in picking up or dropping off colleagues. 

- In future any costs incurred for using an OV-fiets ('public transport bike') and the NS electric scooter can 
be declared. 

- If goods and/or materials are transported by car and a transport insurance has been concluded for this 
purpose then the parking costs are eligible for reimbursement. 

- An additional insurance is concluded for damage to a private vehicle during a business trip. 

• The maximum amount for the ADSL reimbursement (including mobile Internet), for the actual costs 
incurred will be increased from € 15 to € 20 per month. Documentary evidence only needs to be 
submitted during the application process. The requirement to annually submit a declaration with 
evidence of the costs incurred lapses with effect from 1-1-2010. The employee is responsible for the 
correctness of the information provided. Changes in the size of the amount that effect the reimbursement 
must therefore be passed on by the employee. 

• The monthly internship reimbursement shall be increased from 20% to 25% of the salary bracket amount 
concerned. 

• The long service regulation remains the same as stated in the CAR: on reaching a period of service of 25 
or 40 years at one of the WVOI employers and/or employment at one of the Dutch universities that is a 
member of the VSNU (Association of Universities in the Netherlands), the employee receives a bonus of 
a half-month's salary for 25 years of service and a month's salary for 40 years of service, due to faithful 
service to science. 

• As soon as the legislation gives rise to this (possibly 2011), the regulations agreed upon that have fiscal 
aspects shall be reassessed for their fiscal tenability and shall, if necessary, be modified in consultation 
with the COR. 

• UR 4 Study costs.  
- To encourage the acquisition of new knowledge and to maintain the level of current knowledge a 

diploma bonus has been created over and above the major or full reimbursement of the study costs. As a 
positive token of appreciation a diploma bonus is awarded once the training/course of study has been 
completed. The personnel officer at the institute concerned is responsible for the realisation of this. In 
January 2011, the use of the diploma bonus shall be evaluated.  

- Several aspects of UR 4 have been simplified. The requirement to pay back has been reduced and 
therefore improved for the employee. Training that is necessary for the current position and that takes 
place during normal working hours but on a day that the employee does not usually work will be 
compensated in terms of time.  

• UR 6 will be an implementation regulation for trainee researchers (PhD students). The text of the current 
Appendix B will be fully incorporated in this UR. 

• It will be possible to make customised agreements in situations where an employee or a group of 
employees will make regular and long foreign business trips (several weeks to, for example, 3 months) 
that can be anticipated and that cannot be viewed as a secondment.  

• In UR 8 Secondments Table 6 "other additional costs", it shall be added that costs made by the partner 
moving with the seconded employee in relation to participation in the employment market (for example, 
for training or for registering with an interim agency) shall be eligible for reimbursement on the basis of 
that article. 

• In UR 14 Appraisal interviews and professional development plans some changes have been made to the 
text. The updating/modernisation of the appraisal interview reports has not been included in these UVR 
negotiations but shall be dealt with separately. 

• Once the standard consultations with the COR have been completed, the "Patent bonus regulation” and 
the "Appointment guidelines for postdocs" shall be included in the UVR. 

The entire UVR shall be translated into English and made available on the FOM website.The Central Works 
Council ("COR") and the FOM have agreed on a new package of Implementation Regulations ("UVR") that 



will take effect on December 1st, 2009. Below you will find a summary of the most important changes. In De-
cember 2009 you may find the complete new text on the FOM-website. 
 

***** ZIEKTEKOSTENVERZEKERING FOM/OHRA ***** 
 
Wij maken u er nu reeds op attent dat FOM-werknemers die nu nog niet collectief verzekerd zijn voor 
ziektekosten bij de OHRA maar dit wel willen, hun huidige zorgverzekering tijdig moeten opzeggen om de 
overstap naar OHRA per 1 januari 2010 mogelijk te maken. 
Voor informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar: www.ohracollectief.nl/sfom. 
 
Op dit moment zijn de premies voor 2010 nog niet bekend. Zodra wij hier meer nieuws over hebben zullen wij 
dit vermelden in het PZ-INFOBULLETIN. 
 

 ****** 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 2010) have to act in time. If 
you want to use this opportunity you are required to cancel your current healthcare insurance per January 1st 
2010 (Please note that generally a term of notice may apply!) and to join the collective contract between FOM 
and OHRA. Additional information may be found on the OHRA website (www.ohracollectief.nl/sfom) or 
through ria.wemelsfelder@fom.nl. 
 
At the moment the premiums for 2010 are not yet known. As soon as we have news on this topic we will in-
form you through the PZ-INFOBULLETIN. 

 
 

***** AVOM ***** 
 
Heeft U al deelgenomen aan AVOM dit jaar? Zo neen, dan is het goed om even verder te lezen! 
 
Wie tevreden is met de samenstelling van zijn arbeidsvoorwaardenpakket kan het gewoon zo laten als het is, 
maar wie zijn arbeidsvoorwaarden wil aanpassen heeft daar nog de gelegenheid voor. Bij FOM bestaat im-
mers de mogelijkheid om via AVOM arbeidsvoorwaarden te ruilen: 
 
- U kunt uw verlofoverschot verminderen door maximaal 1201 verlofuren te gebruiken of te verkopen! 

Werknemers die gebruik maken van reguliere kinderopvang mogen daarbovenop ook nog 16 extra verlo-
furen gebruiken of verkopen. 

- U kunt (extra) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer verkrijgen. 
- Andere "doelen" (naast bovengenoemde) zijn: fiets-privé, extra vergoeding studiekosten en vakbondscon-

tributie. 
 
Let op: u kunt alleen deelnemen als u op het moment van deelname een dienstverband heeft dat tenminste nog 
6 maanden voortduurt. Deze voorwaarde is niet van toepassing als u vakantie-uren wilt laten uitbetalen. 
 
Alle informatie en de benodigde formulieren staan op de FOM-website zie 
www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/avom/avom_doelen.pag. De tekst van de 
AVOM regeling staat ook integraal in bijlage 6 van de CAO-OI. Indien u in 2009 nog gebruik wenst te maken 
van AVOM dienen wij uw aanvraag voor 1 december 2009 ontvangen te hebben.  
 

 ***** AVOM/CCE *****  
 
Did you use AVOM/CCE this year already? By buying extra or selling surplus holiday-hours, getting a higher 
travel allowance or joining a bicycle scheme? 
 
AVOM/CCE is an easy way to get rid of a large surplus of leave at relatively favourable conditions!  
If you did not use AVOM/CCE and if you are interested, please refer to our website 
(www.fom.nl/live/english/personnel/employment_regulations/avom/avom.pag) to get the requisition-
forms or for more information.  It is also possible to contact your personnel officer at your institute or 

                                                           
1 naar rato omvang dienstverband 



lydia.van.der.vlist@fom.nl or joost.weber@fom.nl. If you want to use AVOM/CCE in 2009 please send in your 
requisition-form before December 1st 2009. 
 
 

***** NIEUWE BEDRAGEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND *****  
 
Per 1 oktober 2009 zijn er wijzigingen in de etmaalvergoedingen buitenland. Op de FOM-website bij de Uit-
voeringsregelingen (FOM-UVR), Bijlage C kunt u altijd de actuele bedragen raadplegen. Nadere informatie is 
verkrijgbaar bij Renée Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, tel.: (030) 600 12 43). 
 

 *****ALLOWANCES FOR BUSINESS TRIPS UPDATED *****  
* 

Per October 1st 2009 some of the allowances for business trips abroad have been changed. You may always 
find the current amounts through (www.fom.nl/live/attachment.db?52470). For further information please 
contact: Renee Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, tel.: (030) 600 12 43). 
 


