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 ***** ZIEKTEKOSTENVERZEKERING FOM-OHRA ***** 
 
Zorgverzekering 2010 
 
FOM heeft zoals u weet een collectief contract met OHRA voor de Zorgverzekering. Hierbij willen wij u 
informeren over de premies en voorwaarden voor 2010. 
 
Premies 
Het is goed u te kunnen melden dat OHRA de premieverhoging van de basisverzekering heeft weten te 
beperken tot 2,5%. Als gevolg van een stijging van de kosten van de gezondheidszorg in Nederland zijn de 
premies van enkele aanvullende verzekeringen licht gestegen. 
Als Vitaal Uitgebreid 

Als gevolg van het collectieve contract van OHRA met FOM gelden per 1-1-2010 de volgende premies per 
maand: 

 
Basisverzekering/ 
zorgverzekering  € 84,23    (eigen risico van € 165*) 
 
OHRA aanvullend €   7,09 
OHRA Extra aanvullend € 13,78 
OHRA uitgebreid #  € 26,41 
OHRA uitgebreid vitaal € 29,31 
OHRA Extra uitgebreid € 42,70 
 
OHRA tanden gezond vanaf € 6,07 tot € 15,67 (afhankelijk van pakketkeuze) 
OHRA tanden gaaf vanaf € 7,81 tot € 55,39 (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 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 
Het verplichte eigen risico voor de basisverzekering is voor 2010 door de overheid bepaald op € 165,- per jaar. 
Werknemers hebben de mogelijkheid voor een hoger eigen risico te kiezen tegen een lagere premie. 
De "OHRA jongerenverzekering" vervangt de OHRA-studentenzorgverzekering en de OHRA TandenGezond 
150 vervangt de studententandartsverzekering. Er is geen medische selectie meer bij OHRA TandenGaaf 500.  



 
 
 
 
 
Overstappen naar OHRA 
FOM-werknemers die nog geen zorgverzekering bij OHRA hebben maar vanaf 1 januari 2010 wel aan de 
collectieve zorgverzekering OHRA-FOM willen deelnemen moeten op tijd actie ondernemen. Als u namelijk 
van de mogelijkheid om over te stappen gebruik wilt maken moet u uw huidige zorgverzekering tijdig 
opzeggen (sommige verzekeraars kennen opzegtermijnen) en u uiterlijk 1 februari 2010 hebben aangemeld bij 
OHRA. 
 
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*****  
 
FOM and OHRA have reached an agreement on premiums and conditions for the collective healthcare 
insurance FOM-OHRA 2010. We are happy to inform you that the premium for the basic insurance has only 
increased by 2.5%. Due to rising healthcare costs in the Netherlands, the premiums for several supplementary 
insurance packages have increased slightly. 
The premiums are listed on the page above. 
 
Insurance policies for employees currently insured 
If you are already insured under the FOM-OHRA collective contract then you will have received a new policy 
by post. If you have chosen the supplementary insurance "Extensive" then the FOM-OHRA agreement about 
the reimbursement of € 150 per year for glasses/contact lenses was not stated on your policy. We hereby 
confirm that this agreement applies to all employees who have chosen the supplementary insurance 
"Extensive". 
 
Changes policy excess 
The compulsory policy excess for the basic insurance has been set by the government at € 165 per year for 
2010. Employees may choose a higher policy excess in return for a lower premium. 
The OHRA young people’s insurance replaces the OHRA student insurance and the OHRA Healthy Teeth 150 
replaces the student dental insurance. There is no longer a medical selection for the OHRA Flawless Teeth 500 
insurance policy.  
 
Switching to healthcare insurance FOM-OHRA 
FOM employees who are not yet insured with OHRA but who wish to particpate in the FOM-OHRA 
collective health insurance from 1 January 2010 onwards, must take the necessary action on time. If you want 
to make use of the option to switch insurer then you must cancel your current health insurance on time (some 
insurers have a term of notice) and you must register with OHRA no later than 1 February 2010. 
Additional information can be found on the OHRA website (www.ohracollectief.nl/sfom) or can be obtained 
from Ria Wemelsfelder (mailto:ria.wemelsfelder@fom.nl, +31 30 600 1239) 
 
Need to know more? You can contact OHRA and apply for insurance via: 
The FOM-OHRA collective  insurance website: www.ohracollectief.nl/sfom  
or via: 
OHRA Zorgverzekeringen N.V. PO Box 4172, NL-5004 JD Tilburg  
General queries: +31 26 400 4040 or +31 26 400 4848 
For changes to your current insurance: +31 26 400 4848  

http://www.ohracollectief.nl/sfom
http://www.ohracollectief.nl/sfom
mailto:ria.wemelsfelder@fom.nl
http://www.ohracollectief.nl/sfom


 
 
 
 
 

***** AVOM EXTRA REISKOSTENVERGOEDING ***** 
 
Wanneer u in 2009 deelnam aan het AVOM-doel 'Vermindering reiskosten woon-werkverkeer', maar u dit per 
1 januari 2010 wilt beëindigen, dient u dit ons vóór 1 januari 2010 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 2010 aan dit doel 
deel te nemen. 
 

 ***** CCE Extra travel allowance*****  
If you have made use of the CCE object 'Reduction of travel costs from home to work' in 2009 but want to stop 
this per 1 January 2010 then you must notify us of this in writing by 31 December 2009. If you do not notify us 
then we shall assume that you want to continue using CCE for the reduction of travel costs in 2010.  
 
For further information please contact Linda Borghi (mailto:linda.borghi@fom.nl, +31 30 600 1241), or Jeroen 
de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl, +31 30 600 1236). 
 
 

***** TEGEMOETKOMING (MOBIEL) INTERNET/ADSL-KOSTEN ***** 
 
Als gevolg van de recente UVR-onderhandelingen wordt per 1 december 2009 het maximum van de 
tegemoetkoming (mobiel) internet/ADSL-kosten verhoogd naar € 20,00. U wordt als werknemer zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de gegeven informatie aan de werkgever.  
Wanneer u maandelijkse kosten van uw internetabonnement lager zijn dan € 20,00 verzoeken wij u dit zo 
spoedig mogelijk aan ons door te geven zodat wij u, ingaande met het salaris van december, het juiste bedrag 
kunnen uitbetalen. 
 
NB: De verplichting tot het insturen van een declaratie incl. de bijlagen komt per 1 januari 2010 te vervallen. 
 

 ***** CONTRIBUTION TOWARDS COSTS FOR INTERNET / BROADBAND INTERNET *****  
 
As a result of the recent UVR negotiations, the maximum reimbursement for mobile and fixed Internet and 
broadband Internet shall be increased to € 20.00 with effect from 1 December 2009. As the employee, you are 
responsible for ensuring that the information provided to the employer is correct.  
If the monthly costs for your Internet subscription are less than € 20.00 then please inform us of this as soon as 
possible, so that we can pay out the correct amount starting with your salary for December. 
 
NB: The requirement to submit a declaration including the appendices will lapse with effect from 1 January 
2010. 
 
 

***** VERHOGING KILOMETERVERGOEDING BIJ DIENSTREIZEN VOOR FOM-WERKNEMERS ***** 
 
Zoals overeengekomen in de nieuwe Uitvoeringsregelingen kunnen FOM-werknemers die een dienstreis per 
auto maken per 1 december 2009 hiervoor € 0,28 per km declareren. Uitgangspunt blijft dat dienstreizen in 
principe per Openbaar Vervoer moeten worden gemaakt, en dat alleen na toestemming van uw leidinggevende 
per auto mag worden gereisd, en dat dan het autotarief van € 0,28 per km geldt.  
 

 ***** INCREASE MILEAGE ALLOWANCE FOR BUSINESS TRAVEL BY CAR *****  
 
As agreed upon in the new Implementation Regulations, FOM employees who make a business trip by car can 
declare € 0.28 per kilometre for this with effect from 1 December 2009. However the basic rule is that business 
trips shall, in principle, be made using public transport and that you may only make trips by car after you have 
obtained permission from your direct manager. Then the rate of € 0.28 per kilometre applies.  
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