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    STAND VAN ZAKEN CAO-ONDERHANDELINGEN ONDERZOEKINSTELLINGEN 
 
Zoals u inmiddels wellicht op de FOM-website zult hebben gelezen, is op 29 
maart jl. de uitkomst van de achterbanraadpleging over het op 1 februari jl. 
bereikte onderhandelingsresultaat over een nieuwe CAO-Onderzoekinstellingen 
bekend geworden.  
 
Omdat twee van de vier vakbonden (ABVAKABO FNV en AC/FBZ) niet 
hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat leek het 
omzetten van het onderhandelingsresultaat in een akkoord van tafel. Voor  
een CAO-akkoord is namelijk instemming van een meerderheid van de 
vakbonden nodig.  
 
Uit de achterbanraadpleging die de vakbonden na 1 februari jl. hebben 
gehouden kwam naar voren dat er bezwaar was tegen bepaalde aspecten uit 
dit resultaat. Bezwaar bestond met name tegen het opheffen van de 
leeftijdsdagen zonder afbouwregeling.  
 
Werkgevers hebben zich bereid getoond binnen het beschikbare budget te 
schuiven en andere accenten te leggen. Daardoor kon een overgangsregeling 
overeengekomen worden voor werknemers die gebruikmaken van de op 
leeftijd gebaseerde regelingen. Of dit leidt tot voldoende draagvlak voor een 
CAO-akkoord, is op dit moment nog niet duidelijk en hangt van de 
vakbonden af. Wij verwachten hierover na 8 mei a.s. via de website meer te 
kunnen melden.   
 
 

 *****  COLLECTIVE BARGAINING NEGOTIATIONS UPDATE *****  
 
You may have read on the FOM website that the outcome of the union 
member consultation on the tentative deal, reached on 1 February regarding a 
new collective bargaining agreement for Research Centres, was announced on 
29 March. 
 
 
 
 



 
Since two of the four unions (ABVAKABO FNV and AC/FBZ) did not 
approve the tentative deal, the agreement is off the table. This is because a 
collective bargaining agreement requires the approval of a majority of the 
unions. 
 
The union's member consultation organised by the unions after 1 February, 
showed that there were objections against specific aspects of the tentative deal. 
The unions were particularly opposed to the abolition, without a reduction 
scheme, of the age-related vacation days. 
 
Employers have shown a willingness to move within the available budget and 
changing some accents, resulting in a transitional arrangement agreed for 
workers entitled to the age-based schemes. Whether this leads to sufficient 
support for a collective agreement, is not known yet; it's depending on the 
unions. We expect to be able to provide more information after 8 May via the 
website. 
 
  **** PREMIEVERHOGING ABP-PREMIE PER 1 APRIL 2012 **** 
 
Vanaf deze maand gaat de premie voor het ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen omhoog. Het ABP heeft u hierover al per brief 
geïnformeerd. Dit betekent dat uw nettosalaris iets lager uitvalt. De 
premieverhoging is een gevolg van het verhogen van de herstelopslag op de 
premie. Meer informatie kunt u vinden op www.abp.nl. 
   
   

 *** ABP CONTRIBUTION INCREASE FROM 1 APRIL 2012 ****  
   
Contributions to the old-age and survivors pension scheme will go up starting 
this month. ABP has already notified you of this in a letter. As a result, your 
net salary will be slightly lower than before. The contribution increase is due 
to a rise in the so-called coverage ratio improvement surcharge on the 
contribution. More information is available at www.abp.nl. 
 
 
  **** NIEUWE BEDRAGEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND **** 
 
Per 1 april 2012 zijn de tarieven van de etmaalvergoedingen buitenland 
geïndexeerd. De hoogte van de FOM-etmaalvergoeding is afhankelijk van uw 
bestemming. In Bijlage C bij de FOM-Uitvoeringsregelingen vindt u een 
overzicht van een gedeelte van de landen waarvoor een vergoeding wordt 
verstrekt, voorzien van de bijbehorende tarieven: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/uvr.pag. 
 



 
Reist u naar een land dat niet op deze tarieflijst voorkomt of wilt u nadere 
informatie over deze vergoedingen, raadpleeg dan de lokale reisfunctionarissen 
(medewerkers instituten) of de reisfunctionaris van het FOM-bureau 
(medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties) Renée Spigt 
(renee.spigt@fom.nl, tel.: (030) 600 12 43).  
 

 **** NEW OVERNIGHT ALLOWANCE RATES (OUTSIDE THE 
NETHERLANDS **** 

 

 
The FOM overnight allowance rates for employees travelling abroad have been 
indexed effective 1 April 2012. The allowance rates depend on your destination. 
Appendix C of the FOM Implementation Arrangements lists a number of 
countries and the overnight allowance for each:  
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/uvr.pag.  
 
If you travel to a country that is not on the published list or if you want more 
information about these allowances, please contact the local travel officers 
(institute staff) or the FOM Office travel officer (FOM Office staff and university-
based staff), Renée Spigt, at renee.spigt@fom.nl or on (030) 600 12 43. 
 
  **** FOM-SPORTDAG 7 JUNI 2012 **** 
 
Zoals al eerder aangekondigd vindt de FOM-sportdag dit jaar plaats op 
donderdag 7 juni 2012 in Amsterdam. Meer informatie en de mogelijkheid tot 
inschrijven vindt u op: http://www.nikhef.nl/tmpfiles/sportdag2012/. 
 
De Nikhef sportdagcommissie hoopt op een sportieve en zonnige dag met 
zoveel mogelijk deelnemers! 
   
   

 **** FOM SPORTS DAY 7 JUNE 2012 ****  
   
As was announced earlier, this year’s FOM Sports Day will be held in 
Amsterdam on Thursday 7 June. For more details and to sign up, please visit 
http://www.nikhef.nl/tmpfiles/sportdag2012/. 
 
The Nikhef Sports Day Committee hopes for many participants and a sun-

. 
 
The Nikhef Sports Day Committee hopes for many participants and a sun-
filled day of sports!    
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