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**** VERLENGING CAO-OI **** 
 
Op 17 maart zijn WVOI-werkgevers en de vakbonden informeel bij elkaar gekomen om te 
overleggen over de Collectieve Arbeidsovereenkomst Onderzoekinstellingen (CAO-OI). De 
cao had een looptijd tot 1 januari 2014 en is vanaf die datum automatisch verlengd. De 
werknemersorganisaties hebben nog geen gezamenlijke inzet geformuleerd. Werkgevers 
hebben onder de druk van de aanhoudende slechte economische omstandigheden geen 
salarisverhoging te bieden. Wel kunnen een aantal kwalitatieve afspraken gemaakt worden 
rondom de arbeidsverhoudingen. 

Links werkgevers, rechts vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 

Het eerstvolgende reguliere cao-overleg staat gepland voor 24 maart a.s. 

 **** EXTENSION CLA ****  
 
On 17 March, Employers' Association of Research Institutes (WVOI) and trade unions have 
come together informally to discuss the Collective Labour Agreement for Research Centres 
(CAO). The cao was valid until 1 January 2014 and is automatically renewed from that date. 
The unions have not yet come to a joint proposal. Employers have no salary increase to 
offer under the pressure of the continuing economic difficulties. However, a number of 
qualitative agreements concerning the labour relations can be made. 

The next regular meeting for collective bargaining is scheduled for 24 March. 

**** OVERLEG UITVOERINGSREGELINGEN (UVR) **** 
 
De Centrale ondernemingsraad (COR) en FOM hebben eind 2013 de Uitvoeringsregelingen 
(UVR) ongewijzigd met een half jaar verlengd tot 1 juli 2014. Deze korte verlenging was 
onder andere ingegeven door de mogelijke gevolgen van de Werkkostenregeling per 
1 januari 2014 en de op te starten cao-onderhandelingen. 



 

De verwachting is dat de COR en FOM begin april voorstellen zullen doen met betrekking 
tot de UVR en het overleg hierover dan van start kan. 

 **** NEGOTIATIONS IMPLEMENTATION REGULATIONS (UVR) 
**** 

 

 
At the end of 2013 the Central Works Council (COR) and FOM have decided to prolong the 
Implementation Regulations (UVR) with six months until 1 July 2014, without any changes. 
This short extension was, among other things, motivated by the possible consequences of a 
new fiscal regime ('Werkkostenregeling') as per 1 January 2014 and the beginning of the 
collective bargaining on the cao. 

It is expected that the Central Works Council (CWC) and FOM will formulate their pro-
posals concerning the UVR at the beginning of April and the negotiations will start conse-
quently. 

**** NAHEFFING ARBEIDSKORTING **** 
 
Sinds 1 januari 2014 is de arbeidskorting versoberd en dat betekent helaas voor veel mensen 
dat ze van de fiscus een naheffing krijgen over hun inkomen. Voor medewerkers met een 
inkomen boven € 40.248,00 geldt dat zij minder arbeidskorting krijgen dan voorheen.  
Tot 2014 werd de arbeidskorting automatisch door de werkgever ingehouden op het salaris. 
Sinds 1 januari 2014 wordt echter bij de berekening geen rekening gehouden met extra 
beloningen, zoals bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering. Het kan dus voorkomen dat na het 
invullen van de aangifte inkomstenbelasting blijkt dat u teveel arbeidskorting heeft gekre-
gen. Wij adviseren u dan ook uw belastingaangifte hierop te controleren. 

 **** REASSESSMENT TAX CREDIT 'ARBEIDSKORTING' ****  
 
As per 1 January 2014, the tax credit 'arbeidskorting' is pared down which unfortunately 
means that many people get an additional tax from the tax authorities on their income. 
Employees with an income above € 40,248,00 will receive less 'arbeidskorting' than before.  
Until 2014, the tax credit was automatically deducted by the employer from the salary. As 
per 1 January 2014, however, additional rewards, such as the year-end bonus, are not taken 
into account. It is therefore possible that after completing the tax return you will find that 
you have been given too much 'arbeidskorting'. We advise you to check your tax return on 
this. 

 **** LOYALIS ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING **** 
 
Als werkgever voelen we ons verantwoordelijk voor uw welzijn, ook buiten het werk. 
Helaas kunnen we arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeluk niet voor-



 

komen. Wel kunnen we helpen om de financiële gevolgen ervan te beperken. Die kunnen 
aanzienlijk zijn. Uw (gezins)inkomen kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid namelijk 
zelfs dalen tot bijstandsniveau.  

Eind november hebben we u geattendeerd op de mogelijkheid om via ons collectieve con-
tract bij Loyalis een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten tegen een aantrekke-
lijke premie. Omdat bij aanmelding voor 1 april 2014 blanco acceptatie (geen medische 
selectie) geldt, willen we u nogmaals attenderen op de mogelijkheid deze verzekering af te 
sluiten.  

Voor meer informatie en online aanmelden verwijs ik u naar de Loyalis website 
http://www.loyalis.nl/jouw-inkomen/arbeidsongeschiktheidsverzekering/ (het werkge-
versnummer van FOM is 5312903). U kunt voor meer informatie ook het servicecenter van 
Loyalis bellen: (045) 579 61 11; zij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. 

 **** LOYALIS DISABILITY INSURANCE ****  
 
As an employer, we feel responsible for your well-being, even outside work. Unfortunately 
we cannot prevent disability due to an illness or accident. But we can help to reduce the 
financial consequences, which can be considerable. In case of long-term disability your 
(family) income may decline to the social security level. 

Late November we alerted you to the possibility of disability insurance at an attractive 
premium through our collective contract at Loyalis. We would like to draw your attention 
again to this insurance, as registration before 1 April 2014 is possible without medical selec-
tion. 

For more information and to apply online, please surf to the Loyalis website 
http://www.loyalis.nl/jouw-inkomen/arbeidsongeschiktheidsverzekering/ (the emplo-
yers number for FOM is 5312903). For more information you can also call the Loyalis cus-
tomer service: (045) 579 61 11, they are available on weekdays from 08.00 am to 5.30 pm. 

 **** AANMELDEN ZORGVERZEKERING **** 
 
Steeds vaker ontvangen wij bericht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over 
medewerkers die zich niet hebben aangemeld bij een Nederlandse zorgverzekeraar en om 
die reden geregistreerd staan als 'wanbetaler'.  

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering (ook wel basis-
verzekering genoemd) af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Doet u dit niet, of 
niet op tijd, dan bent u onverzekerd.  



 

De Nederlandse overheid heeft maatregelen genomen om onverzekerden alsnog een 
Nederlandse zorgverzekering te laten afsluiten. Zodra geconstateerd wordt dat u niet ver-
zekerd bent, stuurt het CVZ u een brief en heeft u drie maanden de tijd alsnog een verzeke-
ring af te sluiten. Als na drie maanden nog steeds geen verzekering is afgesloten wordt een 
boete opgelegd en vervolgens zal na negen maanden het CVZ namens u een verzekering 
afsluiten. De premie die u voor deze verzekering moet betalen is altijd hoger dan de premie 
die u moet betalen wanneer u zelf een Nederlandse zorgverzekering afsluit. Werkgevers 
zijn dan wettelijk verplicht deze premie maandelijks over te maken aan het CVZ en zullen 
dit vervolgens inhouden op het salaris.  

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. 

 **** SIGN IN HEALTH INSURANCE ****  
 
We increasingly receive notice from the Health Care Insurance Board ( CVZ ) concerning 
employees who have not registered with a Dutch health insurance company and are there-
fore registered as 'defaulter'. 

It is mandatory for everyone who lives or works in the Netherlands to have a health insur-
ance (also called 'basisverzekering') at a Dutch health insurance company. If you do not 
apply, or not on time, you are uninsured. 

The Dutch government has taken steps to ensure Dutch health insurance. If you appear 
uninsured, the CVZ will send you a letter giving you three months time to apply for health 
insurance. If after three months you still do not have an insurance a fine will be imposed. 
After nine months the CVZ will get the insurance on your behalf. The premium you pay for 
this insurance is always higher than the premium you have to pay when you take the Dutch 
health insurance yourself. Employers are legally obliged to pay the CVZ the monthly pre-
mium and will deduct this from your salary. 

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



 

**** FOM-SPORTDAG 27 JUNI 2014 **** 
 
De FOM-sportdag vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 juni 2014. Dit jaar wordt de sportdag 
georganiseerd door het FOM-instituut AMOLF. Noteer de datum vast in de agenda en hou 
voor meer informatie de FOM-website in de gaten. 

 **** FOM SPORTS DAY 27 JUNE 2014 ****  

On Friday 27 June 2014 the yearly FOM Sports Day will be held. The FOM Institute AMOLF 
will organize it this year. Remember the date and keep an eye on the FOM website for the 
latest details. 

**** PENSIOENNIEUWS ABP **** 
 
Beëindiging pensioenverlaging, behoud herstelopslag 
De afgelopen jaren heeft ABP een aantal maatregelen genomen om de financiële positie van 
ABP te verbeteren, het zogenaamde herstelplan. Zo heeft ABP in april 2013 de pensioenuit-
keringen en het pensioen wat werknemers aan het opbouwen zijn met 0,5 procent gekort. 
Eind januari heeft ABP besloten de korting te beëindigen. De beëindiging van de korting is 
mogelijk omdat de financiële situatie bij ABP is verbeterd. Voor werknemers betekent dit 
dat op 1 april 2014 de verlaging van 0,5 procent weer aan het opgebouwde pensioen wordt 
toegevoegd. De verlaging in 2013 heeft dus geen gevolgen voor het al opgebouwde pensi-
oen. Voor gepensioneerden zal vanaf 1 april 2014 het bedrag waarmee de pensioenuitkering 
is verlaagd weer aan het pensioen worden toegevoegd. De verlaging van de pensioenuitke-
ring in 2013 zal niet worden terugbetaald. 

Een andere maatregel die ABP heeft genomen, is het heffen van een herstelopslag. Dit 
houdt in dat de premie die werknemers en werkgevers betalen voor de opbouw van het 
pensioen is verhoogd met drie procent. De verbetering van de financiële positie van het 
ABP is nog heel beperkt. ABP heeft daarom besloten de herstelopslag op de premie van drie 
procent in 2014 te handhaven.  

Pensioenakkoord: aanpassing fiscale kader pensioen 
Het Nederlandse pensioenstelsel staat ter discussie. De houdbaarheid van het stelsel moet, 
in het licht van de vergrijzing en de crisis van de afgelopen jaren, worden verbeterd. Het 
kabinet heeft eind 2013 een akkoord gesloten dat het fiscaal voordelig opbouwen van pen-
sioen verder beperkt. Het VSO (Verbond Sectorwerkgevers Overheid), waarin FOM door 
de WVOI is vertegenwoordigd, heeft de uitdaging om dit akkoord te vertalen naar een 
goede en houdbare ABP-pensioenregeling. Het VSO zal over aanpassing van de ABP-rege-
ling met de vakcentrales in de Pensioenkamer gaan onderhandelen. Per 1 januari 2015 moet 
de regeling zijn aangepast. 



 

 **** NEWS ABOUT THE ABP PENSION SCHEME ****  
 
Termination pension reductions , maintaining recovery storage 
In recent years , ABP has taken some measures to improve the financial position, the so-
called recovery plan. In April 2013 ABP reduced the pension benefits and the pension that 
employees are accruing by 0.5 percent. Last January ABP has decided to terminate this 
drawback. The termination of the reduction is possible because ABP's financial situation has 
improved. For employees this means that the reduction of 0.5 percent will be added to the 
accrued pension at 1 April 2014. The reduction in 2013 therefore has no effect on the already 
accrued pension. For retirees, as of 1 April 2014 the amount by which the pension was 
reduced will be added to the pension. The reduction of the pension in 2013 will not be 
refunded. 

Another measure that ABP has taken is a recovery surcharge. This means that the premium 
that employees and employers pay for the pension is increased by three percent. The impro-
vement in ABP's financial position is still very limited. ABP has therefore decided to main-
tain the recovery surcharge on the premium of three percent in 2014. 

Pension Agreement: adjustment fiscal framework retirement 
The Dutch pension system is under discussion. The sustainability of the system should, in 
the context of the aging population and the crisis of the past few years, be improved. The 
government has agreed to further reduce tax advantages in accruing pension. The VSO, in 
which FOM is represented by the WVOI, has the challenge to translate this agreement into a 
good and sustainable ABP pension. The VSO will negotiate the ABP pension scheme with 
the trade unions. As of 1 January 2015 the pension scheme should be adjusted. 

**** STEMMEN VERKIEZINGEN VERANTWOORDINGSORGAAN NOG TOT EN MET 28 
MAART **** 

 
Van 11 tot en met 28 maart vinden de verkiezingen plaats voor het nieuwe Verantwoor-
dingsorgaan in het ABP. De huidige medezeggenschapsraden, de deelnemersraad en de 
werkgeversraad, verdwijnen en worden vervangen door het Verantwoordingsorgaan. Het 
Verantwoordingsorgaan heeft een adviestaak richting het bestuur, beoordeelt jaarlijks het 
bestuur en bepaalt welke personen er in het toezicht van ABP zitten. Het Verantwoordings-
orgaan zal bestaan uit 48 personen: vertegenwoordigers van werknemers, pensioengerech-
tigden en werkgevers. De vertegenwoordigers van werknemers en pensioengerechtigden 
zullen worden gekozen via verkiezingen. Maar liefst 236 mensen hebben zich verkiesbaar 
gesteld. Een mix van jong en oud, van mannen en vrouwen, van actieve deelnemers en pen-
sioengerechtigden. Kortom: een mooie afspiegeling van alle deelnemers van ABP. 

Van deze 236 kandidaten nemen er uiteindelijk 19 actieve deelnemers en 13 pensioenge-
rechtigden plaats in het nieuwe Verantwoordingsorgaan. Deze mensen komen vanaf 1 juli 



 

2014 op voor uw belangen en oefenen invloed uit op beslissingen die het bestuur van ABP 
maakt. Breng daarom tot en met 28 maart uw stem uit. Als u op 1 maart 2014 pensioen 
opbouwt bij ABP, dan kunt u stemmen op een kandidaat van de kiesgroep 'actieve deelne-
mers'. Ontvangt u op 1 maart 2014 pensioen, dan kunt u een kandidaat kiezen van de kies-
groep 'pensioengerechtigden'. 

Om te kunnen stemmen, hebt u uw klantnummer nodig. Dat staat op de kandidatenlijst die 
vanaf 10 maart, samen met het ABP Magazine, bij u in de bus is gevallen. U vindt uw klant-
nummer ook terug op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Bent u pensioengerechtigd, 
dan vindt u uw klantnummer op uw betaalspecificatie of uw jaaropgave. 

**** VOTING ELECTIONS ACCOUNTABILITY COUNCIL UNTIL 28 
MARCH **** 

 

 
From 11 to 28 March, elections will take place for the new Accountability Council (Verant-
woordingsorgaan) in ABP. The current councils will disappear and be replaced by this 
Accountability Council. The Accountability Council has an advisory role towards the board, 
and will annually assess the board and determine who will supervise ABP. The Accounta-
bility Council will consist of 48 people : representatives of employees, pensioners and 
employers . Representatives of employees and pensioners will be chosen through elections. 
As many as 236 people have applied for election. A mix of young and old, men and women, 
active members and pensioners. In short, reflecting of all members of ABP. 

Of these 236 candidates eventually 19 active members and 13 pensioners will take place in 
the new Accountability Council. As of 1 July 2014 these people will represent your interests 
and exert influence on decisions that the management of ABP makes. You can bring out 
your vote before 28 March. If you accrue pension at ABP on 1 March 2014, you can vote for 
a candidate of 'active participants'. If you receive pension on 1 March 2014 you can choose a 
candidate from the 'pensioners'. 

In order to vote, you will need your customer number which you will find on the list of 
candidates that, together with the ABP Magazine, you have received by mail. You can also 
find your customer number on your annual pension statement (UPO). If you are entitled to 
a pension, then you will find your account number on your monthly or annual statement. 




