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**** AANGEPASTE UITVOERINGSREGELINGEN (UVR) PER 1-12-2012 **** 

Op 26 november 2012 hebben de Centrale Ondernemingsraad (COR) en FOM 
een akkoord bereikt over aangepaste Uitvoeringsregelingen (UVR) per 1 
december 2012 tot 1 januari 2014 dat in de COR vergadering van 18 december 
definitief is vastgesteld. Gelet op de kortere looptijd dan gebruikelijk, is een 
afspraak gemaakt over een beperkt aantal onderwerpen.  
 
Ook FOM ontkomt binnen het huidige economische klimaat niet aan 
bezuinigingen. Uitgangspunt bij de onderhandelingen over de UVR was daarom 
om te streven naar het terugbrengen van te ruim beoordeelde 
kostenvergoedingen tot een acceptabel vergoedingsniveau. Het waarborgen van 
goede en praktisch uitvoerbare regelingen is hierbij centraal blijven staan. 
 
Hieronder staan de belangrijkste afspraken uit het akkoord. 
 
Looptijd 
Van 1 december 2012 tot 1 januari 2014. Er is voor een kortere looptijd dan de 
gebruikelijke 3 jaar gekozen vanwege de invoering van de Werkkostenregeling 
(WKR) per 1 januari 2014. Deze invoering heeft namelijk gevolgen voor de 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken in de UVR.  
 
Detacheringsregeling (UR-8) 
Over de Detacheringsregeling zijn de volgende afspraken gemaakt:
 
- De rekenfactor voor het vaststellen van de maandelijkse detacherings-

toelage wordt gewijzigd van 4,3 naar 3,4 x de etmaalvergoeding. 
- De afspraken gelden voor alle gedetacheerden vanaf 1 december 2012. 
- Er is i.v.m. de nieuwe rekenfactor een overgangsregeling voor huidige 

gedetacheerden overeengekomen die een afbouw kent van 4,3 naar 3,4 in  
 11 maanden. Betrokkenen worden hierover individueel geïnformeerd.  
- Bij verlenging van een detachering in de periode van 1 december 2012 tot  

1 oktober 2013 blijft het recht op gebruik van de overgangsregeling bestaan. 
-  Het werkland blijft bepalend voor de detacheringsvergoeding (niet het 

woonland). 
- In plaats van 1 x per jaar zal de tabel van de detacheringstoelage 2 x per jaar 

worden geactualiseerd op basis van de BIZA etmaalvergoedingenlijst en de 
rekenfactor 3,4: per 1 juni en per 1 december (artikel 2 lid 2). 



 

- Als er bijzondere afspraken zijn gemaakt over een (huidige) detachering, 
dan wordt – afhankelijk van de aard en inhoud van de betreffende afspraak 
– gekeken of de afspraak ongewijzigd kan blijven of dat deze op basis van 
goed werkgeverschap wordt aangepast. 

- Bij voorzienbaar regelmatig terugkerende en langdurige buitenlandse 
 dienstreizen naar dezelfde werkplek wordt een maatwerkafspraak mogelijk. 

 
Dienstreizen Buitenland (UR-3) 
- Uitgangspunt blijft dat alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden 

vergoed.  
- Voor een vergoeding van kosten voor overige maaltijden en kleine uitgaven 

hoeven tot maximaal "70% van de kolom overig" (dit was "30% van de 
etmaalvergoeding") geen bewijsstukken te worden overgelegd. 

 
Dienstreizen Binnenland (UR-3) 
De kilometervergoeding bij het gebruik van eigen vervoer (mits de  
leidinggevende hiermee akkoord is) blijft op verzoek van de COR ongewijzigd 
gehandhaafd op € 0,28 per kilometer. 
 
Internet/ADSL-vergoeding (UR-3) 
De COR heeft FOM ervan weten te overtuigen de internet/ADSL-vergoeding te 
handhaven op (maximaal) € 20,00 per maand gezien het alom gewaardeerde 
karakter van deze regeling door een groot aantal (> 400) werknemers.  
 
Ambtsjubileum (UR-5) 
FOM heeft het voorstel van de COR gehonoreerd om bij de berekening van de 
ambtsjubileumgratificatie zowel de vakantie-uitkering als de 
eindejaarsuitkering in de grondslag te betrekken. Dit betekent een hogere 
gratificatie voor de werknemer bij een dienstjubileum van 25 en 40 jaar. 
 
Gratificaties bedrijfshulpverlening (BHV) (UR-9) 
FOM waardeert het zeer als werknemers bereid zijn om naast hun reguliere 
taken de belangrijke taak van bedrijfshulpverlener op zich te nemen. Daarom is 
overeengekomen dat de volgende gratificatiebedragen uit Bijlage C (van de 
UVR) met plusminus 4% worden verhoogd tot de volgende bedragen: 
- € 101,- wordt € 105,- 
- € 193,- wordt € 200,- 
- € 359,- wordt € 375,- 
- € 538,- wordt € 560,-. 
 



 

Het akkoord kan binnenkort, evenals de aangepaste tekst van de UVR, via de 
FOM-website worden geraadpleegd. Dit geldt ook voor de Engelse vertaling.  
Degenen die geabonneerd zijn op een papieren versie van de UVR zullen in de 
loop van januari  2013 een nieuw exemplaar van hun "blauwe boekje" 
ontvangen. 
 
Indien u informatie wenst of vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact 
opnemen met : Renée-Andrée Koornstra (Renée-Andrée.Koornstra@fom.nl)  
 
 

 *** NEW IMPLEMENTATION REGULATIONS (UVR) PER 1-12-2012 *** 
 

 

We are pleased to inform you that the Central Works Council (COR) and FOM 
have reached an agreement on changes in the Implementation Regulations that 
will become effective on 1 December 2012 and will end on 31 December 2013.  
Usually the duration of the set of Implementation Regulations is 3 years. But  
anticipating on a new fiscal regime starting January 1st 2014 
('Werkkostenregeling') an ending date of  31 December 2013 and a limited 
amount of adjustments to the regulations were agreed upon.  
 
Considering the current financial situation, FOM has to anticipate on future 
budget cuts. Reducing allowances that were considered to high to a reasonable 
level therefore was an important goal for FOM during these negotiations.  
 
Please find below a summary of the outcome of the negotiations: 
 
IR 8. Secondments (allowance) 
- The factor used in calculating the monthly secondment allowance will change 

from 4,3 into 3,4. 
- All secondment agreements starting from December 1st, 2012 will be based 

upon the new Implementation Regulation. 
- For those who are currently seconded a transitional arrangement was agreed 

upon. Their allowances will be reduced to the new levels during a period of 
11 months. All employees concerned will individually receive detailed 
information on this. 

- In case of the extension of a current secondment agreement during the period 
between December 1st, 2012 and October 1st, 2013 the transitional 
arrangement may also apply. 
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- The secondment allowance  is, as before, always based on the country where 
the seconded employee works, not on where he or she lives during the 
secondment. 

- The table of secondment allowances will be updated twice a year.  (In June 
and December. This used to be in December only.) 

- Specific agreements with respect to current secondments will be evaluated 
and adjusted in line with the new regulations if necessary. 

- Specific arrangements are now possible i.c.o. foreseeable periodic business 
trips of a longer duration to one location. 

 
IR 3. Part II. B Business travel abroad  
- As before reimbursements will be given only for costs actually incurred. 
- Proof for  'small costs' and for the  costs of meals is not required for claims 

below  70% of the amount in the so-called column 'overig' 
 
IR 3. Part II. B Domestic business travel  
- The COR delegates  convinced FOM to abandon their intention to reduce the 

km-allowance.  So the allowance remains unchanged at € 0,28 per kilometer. 
 
IR 3. Part III. Telecom Data Traffic (ADSL reimbursement)  
- The COR delegates also convinced FOM not to abandon the highly 

appreciated partial reimbursement (up to a maximum of € 20 net per month) 
for the costs of an ADSL connection that currently is received by over 400 
employees.  

 
IR 5 Service Jubilee 
- Basis for the 'Service jubilee bonus' will be increased by incorporating both 

the holiday allowance and the end of year payment. This results in a higher 
bonus for those employees that  have been working with FOM (or certain 
other employers) for 25 and 40 years. 

 
IR 9 In-House Emergency Service 
- FOM appreciates it very much if employees are willing to join the In-House 

Emergency Service beside their regular tasks. FOM will therefore increase 
the (gross) bonus amounts mentioned in Appendix C with approximately 
4%. 

- Old € 101,- : new € 105,- 
- Old € 193,- : new € 200,- 
- Old € 359,- : new € 375,- 
- Old € 538,- : new € 560,-. 



 

 
Both the text of the agreement and the new text of the Implementation 
Regulations will be made available on the FOM website in the beginning of 
January 2013. Employees who have a subscription to a hard copy of the 
Implementation Regulations will receive a new copy for their  'Blue Books' later 
in January 2013. 
 
If you would like to know more please send an e-mail to: Renée-
Andrée.Koornstra@fom.nl  
 
 

**** CAO-OI **** 
 
De huidige CAO loopt tot 1 januari 2013. Ondanks diverse overleggen tussen de 
Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen(WVOI) en de Werknemers-
organisaties (Wno's) is op dit moment nog niet duidelijk wanneer een nieuwe 
CAO wordt overeengekomen. Dat betekent dat de huidige CAO-OI wordt 
verlengd en van kracht blijft tot overeenstemming is bereikt over een nieuwe 
CAO-OI.  
 

  **** CAO-OI ****  

The current Collective Labour Agreement for Research Institutes (CAO-OI) runs 
until 1 January 2013. After several meetings between the Employers' Assocation 
for Research Institutes and the Employee Organisations at this moment it's not 
clear when there will be a new CAO-OI. This means that the current CAO-OI 
will be extended and remain in effect until agreement is reached about a new 
CAO-OI. 
 
 

**** MYFOM-PEOPLE: NIEUWE MOGELIJKHEDEN**** 
 
In januari 2013 wordt een nieuwe release van het digitale portaal voor FOM-
medewerkers MyFOM-People verwacht. Nieuwe functionaliteit in het portaal is 
de mogelijkheid voor oio's en postdocs om zich aan te melden voor de trainin-
gen die de Centrale Personeelsdienst organiseert en waar zij een uitnodiging 
voor hebben ontvangen.  
FOM vindt het belangrijk contact te blijven houden met oud-werknemers. 
Daarom is tevens een functionaliteit aan MyFOM-People toegevoegd waarmee  
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oud-medewerkers gegevens over hun carrière na FOM eenvoudig aan FOM 
kunnen doorgeven. Oud-medewerkers houden overigens tot 5 jaar na 
uitdiensttreding toegang tot de relevante onderdelen van het portaal. 
 
Bij vragen hierover kunt u mailen naar MyFOM-People@fom.nl 
 

 *** MY FOM-PEOPLE: NEW POSSIBILITIES ***  
 
In January 2013 a new release of the digital portal for FOM-employees MyFOM-
People is expected to become available. New feature of the portal is the 
possibility for PhD's and postdocs to register for courses organized by the 
Central Personnel Department after they have received an invitation.  
FOM is very keen on keeping in touch with its former employees. Another new 
feature in the portal supports this by making it possible for former FOM-
employees  to present details of their careers to FOM in an easy way.  
Former FOM-employees will still have  access to the relevant sections in the 
portal until  five years after they have left FOM. 
 
For further information you can contact us via: MyFOM-People@fom.nl 
 
 

**** 30%-REGELING NU OOK VOOR FOM-OIO'S**** 
 
Al meer dan 10 jaar kunnen postdocs bij FOM verzoeken om toepassing van 
de zogenaamde 30% regel. Bij toepassing van de 30% regel bij FOM wordt het 
bruto salaris verminderd en wordt tegelijkertijd een netto toelage uitbetaald. 
Het gecombineerde effect hiervan is een stijging van het netto inkomen. Dit 
hogere inkomen is bedoeld om deze werknemers een (gedeeltelijke) 
vergoeding te geven voor de specifieke kosten waar zij als werknemers die 
vanuit het buitenland naar Nederland komen mee kunnen worden 
geconfronteerd (de zogenaamde extraterritoriale kosten). De Belastingdienst 
bepaalt per individuele situatie of een verzoek voor de 30% regel wordt 
gehonoreerd.  
 
Vanaf 1 januari 2012 is het door een wetswijziging ook voor oio's mogelijk om 
toepassing van de 30% regel te verzoeken. FOM heeft, eerder dit jaar, postdocs 
die al van de 30% regel gebruik maakten via internet een aantal vragen 
voorgelegd om zo een beeld te krijgen van het gemiddelde niveau van deze 
extraterritoriale kosten. 
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In reactie op de wetswijziging en gebaseerd op het uit de enquête resulterende 
beeld heeft het Uitvoerend Bestuur van FOM recent een aantal besluiten 
genomen m.b.t. de toepassing van de 30% regel bij FOM. 
Besloten werd dat vanuit het buitenland komende oio's vanaf 1 november 
2012, de Belastingdienst ook om toestemming voor toepassing van de 30% 
regel kunnen vragen. 
Ook werd het feit dat voor postdocs het netto inkomensvoordeel ruim € 400,- 
zal bedragen herbevestigd en werd het netto inkomensvoordeel voor oio's op 
€ 250,- per maand gesteld. 
Tenslotte werd besloten dat FOM na 1 november 2012 geen visakosten en 
kosten voor Nederlandse taalcursussen meer zal vergoeden aan gebruikers 
van de 30% regel. 
Buitenlandse oio's die voor 1 december 2012 in dienst zijn gekomen zijn allen 
individueel geïnformeerd over de details van de regel en over de manier 
waarop zij om toepassing van de regel kunnen verzoeken. Oio's die na die 
datum in dienst komen ontvangen die informatie als onderdeel van het 
informatiepakket bij hun arbeidsovereenkomst.  

 *****  30% RULING NOW ALSO FOR FOM-PHD-STUDENTS*****  

For more than 10 years now, foreign recruited post docs at FOM may request 
application of the so-called 30% ruling. Application of the 30% ruling at FOM 
involves both a reduction of the gross salary and at the same time a payment 
of an allowance. The combined effect of these is a higher net income. The 
higher net income intends to give these employees a contribution in the 
specific costs they may face as foreigners coming to Holland (so-called 
extraterritorial costs). In each individual situation it is up to the Dutch tax 
authorities to decide if the request for application of the 30% ruling will be 
granted.  
 
Since January 1st, 2012 a change in the legislation made it also possible for 
PhD-students to request application of the 30% ruling. Earlier this year, FOM 
has conducted a quick internet survey amongst their postdocs with the 30% 
ruling to get an idea of the average level of these 'extraterritorial' costs.  
The FOM Executive Board has, responding to the change in legislation and 
based on the results of the survey, recently taken decisions about the 
application of the so-called 30% ruling at FOM.  



 

It was decided that, starting November 1 2012, foreign recruited PhD students 
at FOM may also request the tax authorities permission for application of the 
30% ruling.  
Furthermore the fact that postdocs will receive a tax benefit amounting to 
upwards of € 400 per month was reconfirmed and a tax benefit amounting to 
about € 250 per month for PhD students was set. 
Finally it was decided that FOM will, starting November 1st , 2012, no longer 
pay for visa and Dutch language courses for those employees that have the 
30% ruling applied to their salaries. 
Foreign PhD students that started at FOM before December 1st, 2012 are 
individually informed about details of the rule and the application procedure. 
PhD students starting after that date will find the information in the 
information pack accompanying their contracts. 
 
 

**** NIEUWE PREMIES OHRA ZORGVERZEKERING PER 1 JANUARI 2013 **** 
 
FOM heeft een collectief contract met OHRA voor de Zorgverzekering. Dit 
betekent dat de premieverrekening bij deelname via uw salaris verloopt en dat 
u als werknemer korting krijgt op de premies voor de basisverzekering en de 
aanvullende verzekeringen van de OHRA Zorgverzekering. 
 
Premies 
Onlangs zijn de premies van de OHRA Zorgverzekering voor 2013 bekend 
gemaakt. Het is goed u te kunnen melden dat OHRA de premies van de 
basisverzekering heeft verlaagd en de premies van bijna alle aanvullende 
verzekeringen gelijk heeft gehouden.  
Daarnaast heeft OHRA per 1 januari 2013 het aantal varianten binnen de 
aanvullende (tandarts)verzekeringen verminderd. Voor reeds lopende 
verzekeringen heeft dit geen gevolgen. Indien u per 1 januari 2013 een 
wijziging binnen uw aanvullende (tandarts)verzekering wilt doorvoeren, kunt 
u alleen kiezen voor één van de (nieuwe) beperkte varianten. 
 
Inclusief 3% jaarbetalingskorting zijn de premies als volgt: 
Soort verzekering Netto-premie 2012 Netto-premie 2013 
 (per maand) (per maand) 
 
Basisverzekering € 96,83 € 94,18 



 

Aanvullende verzekeringen: 
OHRA Aanvullend €   8,83 €   8,83 
OHRA Extra Aanvullend € 16,67 € 16,67 
OHRA Uitgebreid* € 31,29 € 31,29 
OHRA Extra Uitgebreid € 52,02 € 53,26 
 * Incl. de FOM-afspraak over de vergoeding brillen/lenzen van € 150,- per kalenderjaar 
 
Tandartsverzekeringen: 
OHRA TandenGaaf € 250 € 13,61 € 13,61 
OHRA TandenGaaf € 500 € 23,82 € 23,82 
OHRA TandenGaaf € 750 € 34,91 € 34,91 
 
Het verplichte eigen risico - het bedrag dat u zelf moet betalen voor u een 
vergoeding krijgt - heeft de overheid voor 2013 vastgesteld op € 350,- (2012:  
€ 220,-). Als service biedt OHRA de mogelijkheid het jaarbedrag voor het eigen 
risico in maandtermijnen te betalen mits deze keuze voor 1 januari 2013 wordt 
doorgegeven. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid te kiezen voor een hoger 
eigen risico tegen een lagere premie. 
 
Overstappen naar OHRA 
Heeft u nog geen OHRA Zorgverzekering en wilt u overstappen? Dan kunt u 
deze nog tot en met 31 januari 2013 afsluiten. Uw OHRA Zorgverzekering gaat 
dan (eventueel met terugwerkende kracht) in op 1 januari 2013. Vergeet in dat 
geval niet om uw huidige Zorgverzekering uiterlijk op 31 december 2012 
schriftelijk op te zeggen (sommige verzekeraars kennen andere 
opzegtermijnen). 
 
Voor meer informatie raadpleeg de collectieve FOM-OHRA-website 
www.ohracollectief.nl/sfom of neem contact op met OHRA op 
telefoonnummer: 026 400 48 48.  
 
 

 NEW PREMIUMS OHRA HEALTH INSURANCE PER 1 JANUARY 2013  
 
FOM has a collective contract with OHRA for health costs insurance. In case 
you take out your health costs insurance at OHRA we will automatically 
deduct the premiums from your salary each month. And as an employee of 
FOM you  receive a discount on the premiums of the 'Basic insurance'  and of 
the premiums of 'Additional packages' of the OHRA Health insurance. 
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Premiums 
The premiums for the OHRA Health insurance for 2013 were recently 
announced. We are happy to mention that OHRA decreased the premium of 
the 'Basic insurance' and was able to keep the premiums of the 'Additional 
packages' unchanged.   
Furthermore OHRA decreased the number of different packages for dental 
care for new policies from January 2013. This implies that if you want to 
change your current insurance package for dental care you can only chose one 
of the new variants.  
 
Including the 3% year prepayment discount the premiums are as follows: 
 
Type of insurance  Net premium 2012 Net premium 2013 
      (per month)   (per month) 
 
Basic insurance:    € 96.83   € 94.18 
 
Additional packages:  
OHRA Additional    €   8.83   €   8.83 
OHRA Extra Additional   € 16.67   € 16.67 
OHRA Extensive*    € 31.29   € 31.29 
OHRA Extra Extensive   € 52.02   € 53.26 
 * Incl. the FOM agreement for reimbursement glasses/contact lenses of € 150 per calendar year 
 
Dental care insurances: 
OHRA Beautiful Teeth € 250  € 13.61   € 13.61 
OHRA Beautiful Teeth € 500  € 23.82   € 23.82 
OHRA Beautiful Teeth € 750  € 34.91   € 34.91 
 
The compulsory deductible (the amount that you have to pay yourself before 
you receive any reimbursement, has been set by the government to € 350,- for 
the year 2013 (2012: € 220,-). You can choose to pay this deductible in monthly 
terms to OHRA but only if you inform OHRA about your choice before 1 
January 2013. Furthermore you are offered  to opt for a higher deductible 
against a lower premium.  
 
Switch to OHRA 
Would you like to switch to OHRA Health insurance? Then you can conclude 
such an insurance until 31 January 2013. Your OHRA Health insurance will 
then be effective retroactively from 1 January 2013 onwards. In that case do 



 

not forget to cancel your current health insurance in writing no later than 31 
December 2012 (some insurance companies may have other terms of notice).  
 
For further information please use the collective FOM-OHRA website: 
www.ohracollectief.nl/sfom or contact OHRA: phone number: 026 400 48 48.  
 
 

**** SLUITING FOM-BUREAU TUSSEN KERST EN OUD & NIEUW **** 
 

Vanaf maandag 24 december 2012 tot woensdag 2 januari 2013 is het FOM 
bureau gesloten. Ziek- en herstelmeldingen kunt u doorgeven via het e-
mailadres: ziekmelding@fom.nl 

 
Uw collega's van het FOM-bureauwensen u prettige kerstdagen en een 

gelukkig & gezond 2013 toe! 
 
 

 FOM OFFICE CLOSED BETWEEN CHRISTMAS AND NEW YEAR  
 
The FOM Office will be closed from Monday 24 December 2012 to Wednesday 2 
January 2013. Sickness and recovery notifications can be reported via the e-mail 
address: ziekmelding@fom.nl 

 
Your colleagues at the FOM Office wish you a Merry Christmas and a 

Happy and Healthy 2013! 
 

http://www.ohracollectief.nl/sfom
mailto:ziekmelding@fom.nl
mailto:ziekmelding@fom.nl



