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In het PZ-Infobulletin van november 2011 hebben we u voor het laatst 

oals u inmiddels wellicht op de FOM-website zult hebben gelezen, hebben de 

live/personeelsinformatie/personeelsnieuws/personeels

geïnformeerd over de stand van zaken bij de CAO-onderhandelingen. We 
berichtten u toen dat het overleg met de Werknemersorganisaties weer hervat 
was en bekeken werd welke afspraken er mogelijk zouden zijn voor een 
nieuwe CAO-OI.  
 
Z
WVOI (Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen, waar FOM deel van 
uitmaakt) en Werknemersorganisaties op 1 februari jl. na een zeer langdurig 
en intensief onderhandeltraject een onderhandelingsresultaat bereikt over een 
nieuwe CAO-Onderzoekinstellingen t/m 31 december 2012. Voor een 
overzicht van de afspraken die toen op hoofdpunten zijn gemaakt, kunt u de  
website raadplegen: 
http://www.fom.nl/
nieuws.pag.  
 
Het onderhandelingsresultaat is pas definitief nadat de 
Werknemersorganisaties hun leden/achterban hierover hebben geraadpleegd.  
De uitkomst van de achterbanraadpleging over het op 1 februari jl. bereikte 
onderhandelingsresultaat werd op uiterlijk 14 maart jl. verwacht. Omdat de 
achterbanraadpleging door de Werknemersorganisaties op deze datum nog 
niet was afgerond is de raadplegingstermijn met twee weken verlengd, tot 29 
maart 2012. Zodra er nieuws is, zullen we u hierover op de website berichten. 
 

*****  COLLECTIVE BARGAINING NEGOTIATIONS UPDATE *****   
 

 the PZ-Infobulletin of November 2011, we gave you the last update on the 

ou may have read on the FOM website that, on 1 February, after a lengthy 

In
state of play of the collective bargaining negotiations. This update informed 
you that negotiations with the employee organisations had resumed and that 
discussions towards a new deal were ongoing.  
 
Y
and intensive negotiation process, the Employers’ Association for Research 
Centres (WVOI), of which FOM is a member, and the employee organisations 



 
reached a tentative deal on a new collective bargaining agreement running 
through 31 December 2012. For an outline of the tentative deal, please consult  
our website: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/personeelsnieuws/personeels
nieuws.pag.  
 
The tentative deal will not be final until it is approved by the member base of 
the employee organisations. The outcome of the member consultation on the 
tentative deal reached on 1 February was expected by 14 March. Since the 
consultation by the employee organisations was not completed on this date, 
the consultation period has been extended by two weeks until 29 March 2012. 
When there is news, we will post it on our website. 
 
 
  **** INFORMATIE OVER OHRA-VERZEKERINGEN **** 
 
Vergoeding tandarts  

Zoals u mogelijk heeft vernomen mogen tandartsen vanaf 1 januari 2012 bij 
wijze van experiment hun eigen tarieven bepalen. Als reactie hierop had 
OHRA per 1 januari 2012 de uit te keren tandartsvergoedingen gemaximeerd 
op basis van de marktconforme tarieven zoals deze voor 2012 zijn vastgesteld.   

De afgelopen maanden heeft OHRA veel reacties ontvangen op deze 
verandering. Veel tandartsen hanteren sinds 1 januari 2012 hogere tarieven 
waardoor verzekerden vaak niet de volledige behandeling vergoed krijgen 
door OHRA.  

OHRA heeft inmiddels besloten haar klanten tegemoet te komen en de 
vergoeding van de tandarts te baseren op het werkelijke bedrag dat de 
tandarts in rekening brengt. De verruiming geldt met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 2012 en dus voor alle eerder ingediende declaraties over 2012.  

Mocht u eerder kosten gedeclareerd hebben, dan ontvangt u van OHRA 
automatisch bericht over de aanpassing en hoeft u zelf niets te doen. Hoe lang 
deze verruiming wordt toegepast is afhankelijk van de verdere 
ontwikkelingen binnen de vergoeding voor tandartsen.  
 

Aanvullende dekking autoverzekering 
 
FOM heeft collectieve contracten met Centraal Beheer Achmea (CBA) en 
OHRA voor verschillende verzekeringen zoals de autoverzekering, 
reisverzekering etc.  



 
 
OHRA biedt vanaf nu de mogelijkheid uw WA plus autoverzekering of uw 
All Risk autoverzekering uit te breiden met de "Direct-weer-door Garantie".  
Deze uitbreiding geldt voor tweedehands auto’s tussen de één en vijf jaar oud. 
Wordt uw auto gestolen of is uw auto total loss, dan biedt de "Direct-weer-
door Garantie" de volgende voordelen:  
• tot drie jaar na aanschaf het complete aankoopbedrag terug; 
• binnen tien dagen het geld op uw rekening; 
• tot uw geld is gestort, een gratis leenauto.  
 
Bovendien ontvangt u 28% eerstejaarskorting op de premie als u zelf online 
een OHRA autoverzekering afsluit voor 1 juni 2012. 
 
Voor meer informatie of het afsluiten van een verzekering kunt u 
gebruikmaken van het internet: www.ohracollectief.nl/sfom. 
   
   

 **** INFORMATION ABOUT OHRA INSURANCE PRODUCTS ****  
 
Reimbursement of dental fees 

You may have heard that, as of 1 January 2012, dentists are permitted to set 
their own fees as an experiment. In response to this, OHRA has, effective 1 
January 2012, capped the maximum dental fee reimbursement at the market-
based rates set for 2012.   

OHRA received many comments on this adjustment. Since 1 January 2012, 
many dentists have been charging higher rates, as a result of which insurees 
often do not receive full reimbursement from OHRA for their treatments.  

To accommodate the objections of its clients, OHRA has decided to base the 
dental fee reimbursement on the real amount charged by the dentist. This 
adjustment will be backdated to 1 January 2012 and thus extends to all claims 
submitted in 2012.  

If you have submitted previous claims, OHRA will automatically notify you of 
the adjustment and you do not need to do anything. How long the adjustment 
will remain in place depends on any further developments in the dental fee 
reimbursement system.   

 

 

 



 
Supplemental car insurance coverage 
 
FOM has collective contracts with Centraal Beheer Achmea (CBA) and OHRA 
for various insurance products such as car insurance and travel insurance.  
 
As of now, OHRA offers you the possibility to extend your “WA Plus” or All 
Risk car insurance to include the "Direct-weer-door Garantie". This extension 
applies to used cars aged between one and five years. If your car is stolen or 
total loss, the "Direct-weer-door Garantie" gives you the following benefits:  
• a refund of the full purchase price, for the duration of three years from date 
of purchase; 
• your money back in your account within ten days; 
• a free-of-charge loan car until the money is transferred.  
 
In addition, you will receive a 28% first-year discount off the premium if you 
take out online car insurance with OHRA before 1 June 2012. 
  
For more information or to take out insurance, please visit 
www.ohracollectief.nl/sfom. 
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