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****VERLENGING UITVOERINGSREGELINGEN (UVR) TOT 1 JULI 2014**** 

 
De Centrale Ondernemingsraad (COR) en FOM hebben de Uitvoeringsregelingen (UVR) 
ongewijzigd met een half jaar verlengd tot 1 juli 2014.  
 
Deze korte verlenging is ingegeven door de mogelijke gevolgen van de Werkkostenregeling 
per 1 januari 2014 en de cao-onderhandelingen die naar verwachting in december 2013 van 
start zullen gaan. FOM en COR verwachten in het voorjaar van 2014 te gaan overleggen 
over de UVR. 
 
 

 ****EXTENSION IMPLEMENTATION REGULATIONS (UVR) 
UNTIL 1 JULY 2014**** 

  

 
The Central Works Council (COR) and FOM have continued the Implementation Regula-
tions (UVR) with six months until 1 July 2014, without any changes.  
 
This short extension is motivated by the possible consequences of a new fiscal regime 
('Werkkostenregeling') per 1 January 2014 as well as collective bargaining on the cao, which 
is expected to start in December 2013. FOM and COR expect to negotiate the UVR in the 
spring of 2014. 
 
 
 

****VERKOOP VAKANTIEVERLOFUREN**** 
****VERREKENING VAKBONDSCONTRIBUTIE MET BRUTOSALARIS 2013**** 

 
Via AVOM (ArbeidsVoorwaarden Op Maat) is het mogelijk 80 verlofuren per jaar te verko-
pen. De COR heeft onlangs voor 2014 ingestemd met uitbreiding van deze mogelijkheid 
naar maximaal 120 uur.  
 
De AVOM-regeling biedt u ook in 2013 de mogelijkheid om maximaal 120 vakantieverlo-
furen per jaar te laten uitbetalen (voor deeltijders: naar rato van omvang van het 
dienstverband).  
Als u vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, kunt u dit eenvoudig en snel regelen via 
MyFOM-People, het portal voor alle FOM-medewerkers. Daarnaast kunt u dit nog steeds 
op papier regelen. Hiervoor moet u het AVOM-formulier 'Kopen en uitbetalen van vakan-
tie-uren' van de FOM-website  
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/avom.pag) downloaden, in-
vullen en ondertekend inleveren bij uw personeelsfunctionaris (medewerkers instituten) of 
bij de salarisadministratie van het FOM-bureau (medewerkers FOM-bureau en universitaire 
locaties).  
 
Als u in 2013 nog vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, moet het formulier vóór 
1 december a.s. in het bezit zijn van de salarisadministratie van het FOM-bureau.  

http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/avom.pag


 

De AVOM-regeling biedt u daarnaast ook de mogelijkheid om uw vakbondscontributie met 
uw brutosalaris te laten verrekenen.  
Als u uw brutosalaris wilt verminderen met het te betalen bedrag aan vakbondscontributie, 
kunt u dit ook eenvoudig en snel via MyFOM-People regelen. Daarnaast kunt u hiervoor 
ook het AVOM-formulier 'Vakbondscontributie' van de FOM-website downloaden, invul-
len en ondertekenen en samen met de vereiste bewijsstukken inleveren bij uw personeels-
functionaris (medewerkers instituten) of toesturen aan de salarisadministratie van het 
FOM-bureau (medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties).  
Als u het formulier - met toevoeging van de vereiste bewijsstukken - vóór  
1 december a.s. indient, vindt verrekening plaats met de salarisbetaling van december 2013. 
Formulieren die na deze datum worden ontvangen, worden verrekend met het salaris van 
januari 2014. De uiterste inleverdatum is echter 3 januari 2014. 
 
We wijzen u erop dat het vakantieverlof in principe dient te worden opgenomen in het 
kalenderjaar waarin het wordt toegekend. Volgens de cao kunnen bij een full time dienst-
verband in de regel niet meer dan 80 uren vakantie worden meegenomen naar een volgend 
jaar.  
 
 

 ****SELLING HOLIDAY LEAVE HOURS**** 
****DEDUCTION TRADE UNION CONTRIBUTION FROM GROSS SALARY 

2013**** 

 

 
Through AVOM (Customized conditions of employment), it is possible to sell 80 annual 
leave hours. The COR agreed to extend this possibility for 2014 to a maximum of 120 hours. 
 
In 2013, the AVOM regulation also gives you the opportunity to have a maximum of 120 
holiday hours per annum paid out in the form of salary (for part-timers: proportionate to 
the number of hours you work for). 
If you would like holiday hours to be paid out then you need to download a copy of the 
AVOM form 'Purchasing and paying out holiday hours' from the FOM-website 
(http://www.fom.nl/live/english/personnel/forms/artikel.pag?objectnumber=28756), 
complete and sign this and then submit it to your personnel officer (institute employees) or 
to the salary administration of the FOM office (FOM office staff and university locations). 
 
If you would like holiday hours from 2012 to be paid out then the form must reach the 
salary administration of the FOM office before 1 December 2013. 
 
The AVOM regulation also offers you the option of deducting your trade union contribu-
tion from your gross salary. If you wish to reduce your gross salary by paying your trade 
union contribution from it then you must download the AVOM form 'Trade Union Contri-
bution' from the FOM website, complete and sign this and then submit it together with the 
relevant documents to your personnel officer (institute staff) or send it to the payroll 
administration of the FOM office (staff at FOM office and university locations).  
If you submit the form and the necessary documents before 1 December 2013, then the 
deduction will be made from the salary payment of December 2013. For forms received 

http://www.fom.nl/live/english/personnel/forms/artikel.pag?objectnumber=28756


 

after this date, the amount will be deducted from the salary for January 2014. However, the 
deadline for submitting the forms is 3 January 2014. 
 
We would like to remind you that in principal the annual leave should be taken in the 
calendar year to which it is allotted. The collective labour agreement determines that as a 
rule not more than 80 annual leave hours can be transferred to the next year in case of full-
time employment. 
 
 
 

****NIEUWE BEDRAGEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND**** 
 
Per 1 oktober 2013 zijn er wijzigingen in de etmaalvergoedingen buitenland. Op de FOM-
website in de Uitvoeringsregelingen (FOM-UVR), Bijlage C kunt u altijd de actuele bedra-
gen raadplegen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Renée Spigt (e-mail: 
renee.spigt@fom.nl). 
 
 

 ****ALLOWANCES FOR BUSINESS TRIPS UPDATED****  
As per 1 October 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  
(e-mail: renee.spigt@fom.nl). 
 
 
 

****NIEUWE PREMIES OHRA ZORGVERZEKERING PER 1 JANUARI 2014**** 
 
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 2014 bekend gemaakt. Het is 
goed u te kunnen melden dat OHRA de premies van de basisverzekering heeft verlaagd 
met bijna € 10 per maand. De premies van de aanvullende verzekeringen zijn licht gestegen.  
 
Daarnaast heeft OHRA per 1 januari 2013 het aantal varianten binnen de aanvullende 
(tandarts-)verzekeringen verminderd. Voor reeds lopende (tandarts)verzekeringen heeft dit 
geen gevolgen. Indien u per 1 januari 2014 een wijziging binnen uw aanvullende (tandarts-
)verzekering wilt doorvoeren, kunt u alleen kiezen voor één van de (nieuwe) beperkte 
varianten. 
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Inclusief drie procent jaarbetalingskorting zijn de premies als volgt: 
Soort verzekering Netto-premie 2013 Netto-premie 2014 
 (per maand) (per maand) 
 
Basisverzekering € 94,18 € 85,36 
 
Aanvullende verzekeringen: 
OHRA Sterk  € 5,24 
OHRA Aanvullend € 8,83 € 9,10 
OHRA Extra Aanvullend € 16,67 € 17,18 
OHRA Uitgebreid* € 31,29 € 32,21 
* Incl. de FOM-afspraak over de vergoeding brillen/lenzen van € 150,- per kalenderjaar 
 
Tandartsverzekeringen: 
OHRA TandSterk - € 8,97 
OHRA TandenGaaf € 250 € 13,61 € 14,32 
OHRA TandenGaaf € 500 € 23,82 € 25,49 
 
Het verplichte eigen risico - het bedrag dat u zelf moet betalen voor u een vergoeding krijgt 
- heeft de overheid voor 2014 vastgesteld op € 360 (2013: € 350). Als service biedt OHRA de 
mogelijkheid het jaarbedrag voor het eigen risico in maandtermijnen te betalen mits deze 
keuze voor 1 januari 2014 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 2014 afsluiten. Uw OHRA Zorgverzekering gaat dan (eventueel met 
terugwerkende kracht) in op 1 januari 2014. Vergeet in dat geval niet om uw huidige Zorg-
verzekering uiterlijk op 31 december 2013 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 2014**** 

 

 
FOM has a collective contract with OHRA for health insurance. This means, beside we 
acquitted the premium monthly with your salary and pay it to OHRA, also that as an 
employee you receive a discount on the basic insurance premiums and additional insurance 
premiums of the OHRA Health insurance. 
 

http://www.ohracollectief.nl/sfom


 

Premiums 
The premiums for the OHRA Health insurance for 2014 were recently announced. We are 
happy to mention OHRA decreased the basic insurance premium with almost € 10,00 per 
month. The premiums of the additional insurances have risen slightly.  
Furthermore OHRA decreased the variants in additional (dentist-) insurances for new poli-
cies from January 2014, which also means if you want to change your current (dentist)-
insurance you can only chose one of the new variants.  
 
Including the 3 percent year prepayment discount the premiums are as follows: 
 
Type of insurance    Net premium 2013  Net premium 2014 
      (per month)   (per month) 
 
Basic insurance:    € 94,18   € 85.36 
 
Additional insurances:  
OHRA Strong        € 5,24 
OHRA Additional    € 8,83    € 9,10 
OHRA Extra Additional   € 16,67   € 17,18 
OHRA Extensive*    € 31,29   € 32,21 
* Incl. the FOM agreement for reimbursement glasses/contact lenses of € 150,00 per calendar year 
 
Dental insurances: 
OHRA Teeth Strong   €     € 8.97 
OHRA Beautiful Teeth € 250  € 13.61   € 14.32 
OHRA Beautiful Teeth € 500  € 23.82   € 25.49 
 
The amount that you have to pay yourself before you receive any reimbursement (compul-
sory own risk), has been set by the government at € 360,00 for the year 2014 (2013: € 350,00). 
You can choose for the option to pay this own risk in monthly terms to OHRA on the 
condition to report this to OHRA before 1 January 2014. You also have the opportunity to 
opt for a higher own risk 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 2014. Your OHRA Health insurance will then be effective retro-
actively from 1 January 2014 onwards. In that case do not forget to cancel your current 
health insurance in writing no later than 31 December 2013 (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. 
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****PENSIOENAKKOORD ABP**** 
 
Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de vakbonden hebben een pensioenak-
koord bereikt. De overeengekomen wijzigingen gaan vanaf 2014 in en gelden voor al het 
personeel bij de overheids- en onderwijssectoren, waaronder FOM.  
De wijzigingen houden verband met de nieuwe belastingregels voor pensioenen in Neder-
land. In verband daarmee gaat vanaf 2014 de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en wordt de 
jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd van 2,05 procent naar 1,95 procent van het inkomen (de 
'pensioengrondslag') per jaar. Dit leidt tot lagere pensioenaanspraken.  
De verlaging houdt verband met het feit dat mensen langer leven en daardoor ook langer 
kunnen werken. Het sluit daarmee aan op de AOW leeftijd, die ook is verhoogd naar 
67 jaar. Reeds opgebouwd pensioen wordt door deze afspraken niet aangetast. 
 
Doordat de pensioenaanspraken vanaf volgend jaar verminderen, kunnen de pensioenpre-
mies omlaag: van nu nog 25,4 procent naar 21,6 procent volgend jaar. Het effect van de 
maatregelen is een netto koopkrachtverbetering voor de werknemers in 2014 van circa twee 
procent. 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 arbeids-
voorwaarden. Dat kan worden besteed aan sectoraal of individueel pensioensparen. Wie 
geen behoefte heeft bij te sparen voor pensioen, kan het geld aan andere zaken besteden. 
 
 

 ****CONSULTATIONS ON AMENDING THE ABP PENSION SCHEME****  
 
The VSO and the trade unions have come to an agreement on the ABP pension scheme. The 
amendments will come into effect in 2014 for employees within the government and educa-
tionsector, that includes FOM. The amendments fit the new fiscal framework for pensions 
in the Netherlands. From 2014 the retirement age rises to 67 years and the annual pension is 
reduced from 2,05 percent to 1,95 percent of income (the 'pensionbasis') per year. This leads 
to lower pension. The reduction is due to the fact that people are living longer, and can 
therefore work longer. It thus fits into the state pension (AOW) age, which has also been 
increased to 67. Already accrued pension is not affected by these agreements. 
 
By reducing the pension entitlements, the premiums will reduce: from 25,4 percent this year 
to 21,6 percent in the next year.The effect of the reduction in premiums is an improvement 
of the purchasing power of around 2 percent. Employers in government and education will 
have the leeway to come to collective agreements with unions about improvements to the 
conditions of employment that can then be applied to sector-wide or individual pension 
savings schemes or improvements in purchasing power. These employees will be able to 
choose whether they use their improved purchasing power for their pensions or otherwise.  
 
 
 



 

****INFORMATIE VOOR DEELNEMERS ABP EXTRA PENSIOEN**** 
 
Vanaf 1 januari 2014 is het alleen mogelijk om een bedrag te storten in ABP Extra Pensioen 
nadat een berekening is gemaakt van de maximaal beschikbare fiscale ruimte. In het eerste 
kwartaal van 2014 zult u door pensioenfonds ABP worden geïnformeerd over het 
berekenen van deze fiscale ruimte. Totdat deze berekening is gemaakt zullen eventuele 
stortingen worden teruggestort. 
 

 ****INFORMATION FOR PARTICIPANTS ABP EXTRA PENSION****  
 
As per 1 January 2014 it will only be possible to deposit in ABP Extra Pension after a 
calculation has been made of the maximum available fiscal capacity. In the first quarter of 
2014 the ABP Pension Fund will inform you about the calculation of this fiscal capacity. 
Until this calculation is done, deposits already made will be refunded.  
 
 
 

****SLUITING FOM-BUREAU TUSSEN KERST EN OUD & NIEUW****  
 
Vanaf dinsdag 24 december 2012 tot en met woensdag 1 januari 2014 is het FOM bureau 
gesloten. Ziek- en herstelmeldingen kunt u doorgeven via het e-mailadres: 
ziekmelding@fom.nl 
 

 ****FOM OFFICE CLOSED BETWEEN CHRISTMAS AND NEW 
YEAR***** 

 

 
The FOM Office will be closed from Tuesday 24 December 2013 to Wednesday 1 January 
2014. Sickness and recovery notifications can be reported via the e-mail address: 
ziekmelding@fom.nl 
 

Your colleagues of the FOM Office wish you pleasant 
December Holidays! 
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