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**** VERLENGING CAO-OI **** 

Op 28 mei 2013 zijn WVOI-werkgevers en de vakbonden overeengekomen de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst (cao) te verlengen tot 1 januari 2014. De werknemersorganisaties 
hebben hun leden over het gesloten akkoord geraadpleegd en de uitkomst daarvan is dat 
alle vier werknemersorganisaties met het akkoord hebben ingestemd. De Cao-onderzoek-
instellingen is nu formeel verlengd tot 1 januari 2014. 

De looptijd is van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. De afspraken uit het cao-
akkoord gaan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2013.  

In 2013 komt er geen loonsverhoging, maar de werkzekerheidsgarantie die voor 2012 was 
afgesproken geldt nu ook voor 2013. Dit betekent dat in geval van organisatieverande-
ringen niemand in 2013 op grond van opheffing van de functie dan wel op grond van over-
tolligheid zal worden ontslagen.  

De afspraken zijn gemaakt onder de druk van de aanhoudend slechte economische situatie. 
Werkgevers hebben in het cao-overleg aangegeven dat verhoging van de lonen ten koste 
zou gaan van banen en daaraan toegevoegd veel belang te hechten aan behoud van werk-
gelegenheid. Dit heeft geleid tot de werkzekerheidsafspraak voor 2013. 

 **** EXTENSION CLA ****    

On 28 May 2013, Employers' Association of Research Institutes (WVOI) and trade unions 
agreed to extend the Collective Labour Agreement (CLA) until 1 January 2014. The trade 
unions have consulted their members about the agreement reached and the outcome of the 
consultation is that all four trade unions have endorsed the agreement. The CLA is now 
formally extended to 1 January 2014. 

The CLA is effective from 1 January 2013 and will remain in force until 31 December 2013. 
The agreements in this CLA arrangement have retrospective effect from 1 January 2013.  
Parties agreed that there is no wage increase in 2013, but the job security protection for 2012 
now also applies for 2013. This means that in case of organization changes no compulsory 
redundancies will be made in 2013.  

The agreements are made under the pressure of the continuing economic difficulties. 
During the CLA negotiations, the employers have indicated that increasing wages would go 
at the expense of jobs. Employers also emphasized they attach great importance to main-
taining employment. This has resulted in the job security arrangement for 2013. 

  



 

**** FOM-SPORTDAG 6 SEPTEMBER 2013 **** 

De FOM-sportdag vindt dit jaar plaats op vrijdag 6 september 2013. Dit jaar wordt de sport-
dag georganiseerd door het FOM-Bureau op Sportcentrum Olympos in de Utrechtse Uithof. 
Het belooft een leuke, gevarieerde dag te worden met sport en spel en een gezamenlijk 
diner als afsluiting! 

De inschrijving geschiedt voor de FOM-instituten via de sportdagcontactpersonen. Het is 
mogelijk om in teams of individueel aan te melden via de website. Bij individuele aanmel-
ding wordt een team geformeerd. Houd voor meer informatie de FOM-website in de gaten 
www.fom.nl/sportdag2013  

 

 **** FOM SPORTS DAY 6 SEPTEMBER 2013 ****   

On Friday 6 September 2013 the yearly FOM Sports Day will be held. The FOM Office will 
organize it this year and it will be held at sports centre Olympos in De Uithof in Utrecht. 
It promises to be a fun and varied day with a wide range of sports and games and a dinner 
at the end of the day!  

You can register via the Sports Day coordinator of your FOM Institute. You can also register 
as a team or individually via the website. If you register individually, teams will be formed 
by the organizers. Keep an eye on the FOM website for the latest details: 
www.fom.nl/sportdag2013  

**** FOM YOUNG SCIENTISTS' DAY 12 DECEMBER 2013 **** 

Op donderdag 12 december 2013 organiseert FOM de vierde editie van de FOM Young 
Scientists' Day in Casa 400 in Amsterdam. Zowel FOM-oio's als FOM-postdocs worden uit-
genodigd om deel te nemen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er is plek voor 
maximaal 150 deelnemers dus reageer - zodra je je persoonlijke uitnodiging ontvangt - snel 
om er bij te kunnen zijn! 

 **** FOM YOUNG SCIENTISTS' DAY 12 DECEMBER 2013 ****  

On Thursday 12 December 2013 FOM will organize the fourth edition of the FOM Young 
Scientists' Day at Casa 400 in Amsterdam. Both FOM PhDs and FOM postdocs are invited 
to attend. Participation is free of charge. There are only 150 places available, so make sure to 
quickly register, as soon you get your personal invitation, if you want to participate! 
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**** NIEUWE SAMENSTELLING CENTRALE KLACHTADVIESCOMMISSIE **** 

Met ingang van 15 mei 2013 is de Centrale Klachtadviescommissie (CKAC) samengesteld 
uit dr. L.W. Wiggers (lid namens de COR), D.J.P. Verheijde (plaatsvervangend lid namens 
de COR), drs. B.I.A. van Leijen (lid namens FOM) en dr. A.A.M. Oomens (plaatsvervangend 
lid namens FOM) onder voorzitterschap van prof. dr. H.N.W. Lekkerkerker. Het secreta-
riaat is in handen van mr. Liz van Dijk (FOM-bureau). 

Als werknemer kunt u een klacht indienen: 
• als u het met een besluit, maatregel of een gedraging van de werkgever niet eens bent;  
• als u vindt dat een besluit in strijd is met de arbeidsvoorwaarden en/of wettelijke voor-

schriften die voor u gelden;  
• als u meent dat FOM u door het besluit benadeelt in uw werksituatie of in uw rechts-

positie.  
Een klacht moet u binnen vier weken nadat FOM haar besluit kenbaar heeft gemaakt 
schriftelijk indienen bij uw instituutsdirecteur of uw werkgroepleider. FOM behandelt alle 
informatie vertrouwelijk. 

Meer informatie en de verdere procedure leest u in UR-17. Individueel Klachtrecht.  
U kunt ook contact opnemen met de secretaris van de CKAC Liz van Dijk (e-mail: 
liz.van.dijk@fom.nl).  

 ****NEW FORMATION CENTRAL COMPLAINTS ADVISORY 
COMMITTEE **** 

 

As per 15 May 2013 the Central Complaints Advisory Committee (CKAC) is composed of 
Dr. L.W. Wiggers (member for COR), D.J.P. Verheijde (deputy member for COR), 
Drs. B.I.A. van Leijen (member for FOM) and Dr. A.A.M. Oomens (deputy member for 
FOM) chaired by Prof. dr. H.N.W. Lekkerkerker. Secretary for the Comittee is 
Mr. Liz van Dijk (FOM-bureau). 

As an employee you can file a complaint: 
• if you disagree with a decision of your employer or a course of conduct; 
• if you think the decision or conduct conflicts with your working conditions or the 

applicable statutory conditions; 
• if you consider that your interests are being adversely affected in relation to your work 

situation or your legal position.  
A complaint must be filed in writing with the institute director or your workgroup leader 
within a time limit of four weeks after you become aware of the decision or conduct. FOM 
treats all information as confidential. 

You will find further information and the complete procedure at the FOM website in the 
Implementation Regulations 2012-2013, IR-17. You can also contact the secretary of the 
CKAC Liz van Dijk. (email: liz.van.dijk@fom.nl).  
 

http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/uvr.pag
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**** NIEUWE BEDRAGEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND **** 

Per 1 april 2013 zijn er wijzigingen in de etmaalvergoedingen buitenland. Op de FOM-web-
site in de Uitvoeringsregelingen (FOM-UVR), bijlage C kunt u altijd de actuele bedragen 
raadplegen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Renée Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl). 

 
 **** ALLOWANCES FOR BUSINESSTRIPS UPDATED ****  

As per 1 April 2013 some of the allowances for business trips abroad have been modified. 
You can always find the current amounts on the FOM-website in the Implementation 
Regulations 2012-2013, appendix C. For further information please contact: Renee Spigt  
(email: renee.spigt@fom.nl). 

**** NIEUWE BEDRAGEN DETACHERINGSVERGOEDINGEN **** 

Per 1 juni 2013 zijn de detacheringstoelagen opnieuw berekend. Op de FOM-website in 
Uitvoeringsregeling 8 (FOM-UVR) vindt u de nieuwe bedragen.  

 **** SECONDMENT BONUSES UPDATED ****  

Per 1 June 2013 the secondment bonuses have been recalculated. You may find the current 
amounts on the FOM website in the Implementation Regulations 2012-2013, IR-8. 

**** OVERLEG AANPASSING PENSIOENREGELING ABP **** 

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), het samenwerkingsverband van werk-
gevers binnen overheid en onderwijs waarin FOM door de WVOI wordt vertegenwoor-
digd, wil de ABP-pensioenregeling aanpassen. Met deze aanpassing wil het VSO komen tot 
een regeling die past binnen de nieuwe fiscale kaders voor pensioen. De bijbehorende 
premiedaling wil het VSO gebruiken voor een koopkrachtverbetering voor de werknemers 
bij de overheids- en onderwijssectoren. Zij kunnen er zelf voor kiezen deze koopkrachtver-
betering in te zetten voor pensioen of voor andere bestedingsdoelen.  

Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de vakbonden hebben de afgelopen 
periode intensief overlegd over aanpassing van de ABP-pensioenregeling naar een toe-

komstbestendige regeling. Helaas nog zonder concreet resultaat. 

Uitgangspunt voor de werkgevers is dat er voor werknemers op de AOW-leeftijd een goed 
pensioen moet zijn. Met een goed pensioen wordt een pensioen bedoeld van 70% van het 
gemiddelde loon na 40 jaar werken. Daarnaast willen de werkgevers dat de regeling de 
mogelijkheid biedt voor werknemers om individueel bij te sparen voor een hoger pensioen. 
Door premieverlaging krijgen werkgevers bij overheid en onderwijs ruimte om samen met 
de bonden in de cao's afspraken te maken over verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden. 
Dat kan worden besteed aan sectoraal of individueel pensioensparen of koopkrachtver-
betering. Als door lagere premies de lonen stijgen, is die individuele keus om bij te sparen 
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ook goed betaalbaar. Wie geen behoefte heeft bij te sparen voor pensioen, kan het geld aan 
andere zaken besteden.  

Het VSO wil het overleg met de vakcentrales zo snel mogelijk weer opstarten. We houden u 
van verdere ontwikkelingen op de hoogte. 

 ****CONSULTATIONS ON AMENDING THE ABP PENSION SCHEME****  

The VSO, which represents a collaboration between employers within the government and 
education in which FOM is represented by the WVOI, wants to amend the ABP pension 
scheme. With these amendments, the VSO hopes to bring about a scheme that fits within 
the new fiscal framework for pensions. The VSO wants to use the associated reduction in 
premiums to improve the purchasing power of those working in government and educa-
tion. These employees will be able to choose whether they use their improved purchasing 
power for their pensions or otherwise.  

Recently, the VSO and the trade union federation have been engaged in intense negotia-
tions with each other on amending the ABP pension scheme to make it future-proof. 
Unfortunately, this has not yet led to a concrete result. 

The basic principle for employers is that employees can expect to receive a proper pension 
when they reach the end of their careers. As such, a 'proper pension' is taken to mean a sum 
equal to 70% of an average salary after 40 years of work. Additionally, employers want the 
government to provide employees with the option to arrange to save additional funds to 
supplement their pension. By reducing the premiums, employers in government and edu-
cation will have the leeway to come to collective agreements with unions about impro-
vements to the conditions of employment that can then be applied to sector-wide or indi-
vidual pension savings schemes or improvements in purchasing power. If reduced premi-
ums cause salaries to rise an individual's choice to save additional funds is also easier to 
afford. Those who do not need to save additional funds for their pensions may spend their 
money as they see fit. 

The VSO hopes to renew the negotiations with the trade union federation as soon as 
possible. We will keep you informed of further developments. 

 

The colleagues of the FOM Office wish everyone a wonderful summer! 
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