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 **** FOM EIGEN RISICO DRAGER ZIEKTEWET **** 
 
Na een positief advies door de Centrale Ondernemingsraad (COR) is FOM eigenrisicodra-
ger geworden voor de Ziektewet per 1 juli 2014. Aanleiding hiervoor was een wetswijziging 
die per 1 januari 2014 is ingegaan. Deze wet is ingevoerd met het doel de instroom van 
flexwerkers in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te beperken. Het 
gaat om werknemers met een contract voor bepaalde tijd of oproepkrachten van wie de 
arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte. Het eigenrisicodragerschap bleek zowel voor 
FOM als de ex-werknemer aantrekkelijk. Voor FOM volgt dit uit het, in vergelijking tot het 
sectorgemiddelde, zeer geringe aantal ex-FOM-mers met een ziektewetuitkering.  

Voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan betekent het dat zij niet door UWV 
worden begeleid in hun re-integratie, maar dat FOM hiervoor verantwoordelijk is. De 
keuze voor eigenrisicodragerschap leidt tot een extra inspanning van FOM voor wat betreft 
de verzuimbegeleiding en re-integratie van ex-werknemers. De begeleiding van zieke per-
sonen waarmee geen arbeidsovereenkomst meer bestaat is gecompliceerder dan de regu-
liere verzuimbegeleiding van werknemers in dienst. De afstand tot ex-werknemers is groter 
en de re-integratie naar werk zal per definitie bij een andere werkgever zijn. FOM is daarom 
een samenwerking aangegaan met de verzuimbegeleider QARE. QARE heeft ervaring met 
begeleiding van hoger opgeleiden, maakt gebruik van een landelijk netwerk van bedrijfs-
artsen en biedt de mogelijkheid voor onze ex-werknemers in het Engels te communiceren 
met casemanagers en bedrijfsartsen.  

FOM is van mening dat zij door deze overstap naar het eigenrisicodragerschap meer grip 
heeft op de begeleiding van de zieke ex-werknemers en verwacht dat de door QARE gebo-
den verzuimbegeleiding van positieve invloed zal zijn op de ex-werknemer. 

 **** FOM OWN RISK BEARER HEALTH INSURANCE ACT ****  
 
FOM has become an own risk bearer for the Health insurance act as per 1 July 2014 after 
approval of the Central Works Council. Occasion for this is an amendment as per 1 January 
2014. This act has been introduced with the intention to limit the influx of flexworkers in the 
WIA (disability) act. It concerns employees with fixed term contracts or on-call staff whose 
contract terminates during illness. To become an own risk bearer proved attractive to both 
FOM and the ex-employee. For FOM the reason is the fairly small amount of ex-FOM 
employees with a sickness benefit, i.e. in comparison with the sector average. 

mailto:cpd@fom.nl
mailto:cpd@fom.nl
mailto:international-office@fom.nl


 

It means that for those temporary employees that leave FOM during their illness, they will 
not be counselled by the UWV during their reintegration but that this is the responsibility of 
FOM. The decision to become own risk bearer means an extra effort for FOM as regards 
absence counselling and reintegration of ex-employees. The guidance of people whose 
employment with FOM has ended is more complicated than the regular absence counsel-
ling for employees. The distance is greater with ex-employees and reintegration will by 
definition be at another employer. FOM has therefore ventured into a cooperation with 
absence councilor QARE. QARE has experience with the counselling of people with a 
higher education, employs a national network of medical officers and offers the opportunity 
for our ex-employees to communicate in English with case managers and medical officers. 

FOM is of the opinion that with this transfer to become own risk bearer she has more grip 
on the counselling of ex-employees that are ill and expects that the absence counselling by 
QARE will have a positive effect on the ex-employee. 

**** FOM-SPORTDAG 27 JUNI 2014 **** 
 
Nog een laatste herinnering aan de FOM-sportdag op vrijdag 27 juni 2014! Dit jaar wordt de 
sportdag georganiseerd door het FOM-instituut AMOLF. Meer informatie is te vinden op 
de FOM-website. 

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

A last reminder of the yearly FOM Sports Day on Friday 27 June 2014. The FOM Institute 
AMOLF will be this year's organisers. More information on the FOM website. 

**** VERLENGING CAO-OI **** 
 
Op 24 maart zijn WVOI-werkgevers en de vakbonden voor het eerst formeel bij elkaar 
gekomen om te overleggen over de Collectieve Arbeidsovereenkomst Onderzoekinstellin-
gen (CAO-OI). De cao had een looptijd tot 1 januari 2014 en is vanaf die datum automatisch 
verlengd. De werknemersorganisaties hebben in een vervolgoverleg op 4 juni hun geza-
menlijke inzet geformuleerd. De overlegpartijen houden nu de vaart erin door op 26 juni 
weer met elkaar te overleggen. 

 **** EXTENSION CLA ****  
 
On 24 March, Employers' Association of Research Institutes (WVOI) and trade unions have 
formally come together for the first time to discuss the Collective Labour Agreement for 
Research Centres (CAO). The CLA was valid until 1 January 2014 and is automatically 
renewed from that date. The unions have come to a joint proposal in further consultations 
on 4 June. The parties now keep the momentum going by meeting again on 26 June. 



 

 

**** OVERLEG UITVOERINGSREGELINGEN (UVR) VAN START**** 
 
Na de korte verlenging van de Uitvoeringsregelingen (UVR) met een half jaar tot 1 juli 2014 
is het UVR-overleg van start. Zowel FOM als COR hebben voorstellen gedaan en het eerste 
overleg heeft plaatsgehad. FOM en COR hopen voor de zomervakantie resultaat te boeken. 

 **** START NEGOTIATIONS IMPLEMENTATION REGULATIONS 
UVR) **** 

 

 
After the short extension of the Implementation Regulations (UVR) with six months until 
1 July 2014, negotiations have started. Both FOM and COR have formulated proposals and 
the first discussions took place. FOM and COR hope to achieve results before the summer 
holidays. 

**** KORTING DOORLOPENDE REISVERZEKERING **** 
 
Speciaal voor de bij Centraal Beheer Achmea aangesloten collectieven heeft Centraal Beheer 
VakantieKriebels ontwikkeld. Een persoonlijk digitaal magazine vol met handige, leuke en 
verrassende vakantietips en verhalen. Graag maken wij u erop attent dat in dit magazine 
een actie staat waarmee deelnemers 25 procent korting krijgen op de basisdekking van de 
Doorlopende Reisverzekering, bovenop de 5 procent collectiviteitskorting. Bovendien kunt 
u kans maken op € 2.500,00 vakantiegeld. Deze zomeractie loopt tot en met 20 juli 2014. 

 **** DISCOUNT TRAVEL INSURANCE ****  
 
Centraal Beheer Achmea developed 'Holiday Jitters' especially for her collective members. 
A personal digital magazine full of useful, fun and surprising travel tips and stories. We 
would like to bring to your attention that this magazine holds a 25 percent discount deal on 
the basic coverage of the Travel Insurance, in addition to the 5 percent group discount. 
Moreover, they offer a chance on winning an amount of € 2,500.00. This campaign will run 
until 20 July 2014. 

**** PENSIOENSPECIAL **** 

Op het gebied van pensioen zijn er veel ontwikkelingen die voor werkgevers bij de 
overheid en dus FOM relevant zijn. Met deze pensioenspecial wil FOM u hierover 
informeren.  



 

Onderhandelingen ABP-pensioenregeling 
Het VSO (werkgevers van overheid en onderwijs, waarin FOM door de WVOI is vertegen-
woordigd) en SCO (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel) onderhandelen dit 
jaar weer over aanpassing van de ABP-pensioenregeling. Alweer? De regeling is per 2014 
ook aangepast, maar door wijziging in wet- en regelgeving is het noodzakelijk om ook per 
2015 de ABP-pensioenregeling aan te passen. De onderhandelingen vinden plaats in de 
Pensioenkamer. Dit is de overlegtafel voor de ABP-pensioenregeling. 

Minder fiscale ruimte voor pensioen 
In 2015 wordt de fiscale ruimte voor pensioen kleiner. Dit is een maatregel van het kabinet. 
Het kabinet maakt de fiscale ruimte kleiner omdat we allemaal langer leven en langer door 
kunnen werken. Dit houdt de AOW en het pensioen betaalbaar. De AOW-leeftijd wordt 
stapsgewijs verhoogd naar 67.  

Aanpassing pensioenregeling 
Als het niet lukt om in overleg de pensioenregeling aan te passen, wordt de regeling per 
1 januari 2015 fiscaal bovenmatig. Dat betekent dat de pensioenpremie niet meer uit het 
bruto-inkomen komt, maar uit het netto-inkomen. Dit leidt tot belastingheffing over de 
premies en dus koopkrachtverlies bij werknemers. 
Dat de pensioenregeling moet worden aangepast, daarover zijn sociale partners het eigen-
lijk wel eens. Ze zijn het niet eens over wat er moet gebeuren met het geld dat daarna over-
blijft. De aanpassing van de regeling leidt tot een lagere pensioenopbouw en dat betekent 
dat werkgevers en werknemers minder pensioenpremie betalen. Wat doen we met deze 
premievrijval? Dat is het voornaamste discussiepunt in de lopende onderhandelingen.  

Wat wil het VSO? 
Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. De onderhandelingen over pensioen en andere 
arbeidsvoorwaarden gebeuren op verschillende tafels. Maar het VSO legt wel een verbin-
ding tussen beide tafels. Arbeidsvoorwaardengeld kun je namelijk maar één keer uitgeven. 
Geld dat wordt betaald voor pensioen is dus niet beschikbaar voor bijvoorbeeld loonstijging 
op de cao-tafel en andersom. 
De afgelopen jaren is de pensioenpremie flink gestegen. Dit komt door de vergrijzing bij de 
overheid, doordat we langer leven en door de slechte financiële situatie van het ABP. Van-
wege dit laatste moest het ABP-bestuur een herstelopslag heffen. In deze zelfde periode is 
er bijna geen loonsverhoging bij overheid en onderwijs geweest. 
Het VSO wil dat de premie die werknemers betalen voor pensioen omlaag gaat en dat de 
sociale partners dan per sector afspreken hoe dat arbeidsvoorwaardengeld wordt besteed. 
Bijvoorbeeld aan een loonsverhoging. 
Het VSO wil werknemers ook een goede pensioenregeling bieden op AOW-leeftijd. Het 



 

VSO wil geen collectieve regeling meer voor vervroegd uittreden. Als werknemers eerder 
dan de AOW-leeftijd willen stoppen met werken, dan kan dat, maar daar moeten ze dan 
wel zelf voor sparen. Het VSO vindt dat werknemers zelf moeten kunnen kiezen voor extra 
loon nu of meer pensioen later. 

Herstelopslag 
De ABP-premie steeg de afgelopen jaren sterk door de herstelopslag. Het ABP hief extra 
pensioenpremie om een betere financiële huishouding te krijgen. Het ziet ernaar uit dat 
deze herstelopslag kan komen te vervallen. De herstelopslag is nooit een structureel deel 
van de premie geweest. Voor werknemers betekende de herstelopslag een daling van hun 
koopkracht. Werkgevers hadden voor de herstelopslag geen arbeidsvoorwaardenruimte en 
moesten extra geld zoeken in de exploitatie of in de begroting. Dat had gevolgen voor de 
publieke dienstverlening en de werkgelegenheid. 

Als de herstelopslag verdwijnt, is het werknemersdeel direct een voordeel voor de mede-
werkers. Het einde van de herstelopslag leidt bij werknemers tot een verhoging van hun 
nettoloon. Het werkgeversdeel van de premie gaat naar de individuele werkgevers. Vol-
gens het VSO is dit geld niet beschikbaar als pensioen- of loonruimte, omdat ABP mogelijk 
in de toekomst weer een herstelopslag moet heffen en werkgevers dan opnieuw geld moe-
ten zoeken in de exploitatie of begroting. 

Wat willen de vakbonden? 
De Centrales van Overheidspersoneel willen de vrijval bij voorkeur binnen de pensioenre-
geling inzetten. Zij willen de bestaande pensioenregeling uitbreiden om zo de versobering 
als gevolg van de nieuwe fiscale kaders zoveel mogelijk te beperken. Ook de ruimte van de 
herstelopslag zien zij als arbeidsvoorwaarde en ook over deze middelen willen zij graag 
afspraken maken. 

In berichten van het SCO kunt u lezen dat werkgevers het geld van de pensioenen in eigen 
zak willen steken. Is dat zo? 
Nee, het VSO wil alle premie die nu structureel voor de pensioenregeling wordt betaald, 
beschikbaar houden voor arbeidsvoorwaarden. Maar dat geld moet niet allemaal aan pen-
sioen worden besteed. De afgelopen jaren is er steeds meer premie betaald. De werkgevers-
bijdrage van de premie moet uit de arbeidsvoorwaardenruimte worden betaald. Als die 
arbeidsvoorwaardenruimte vervolgens besteed moet worden aan pensioen dan is er geen 
geld voor loon.  

Wanneer zijn de onderhandelingen klaar? 
De onderhandelingen moeten uiterlijk 1 juli zijn afgerond. ABP heeft namelijk nog tijd 
nodig om de wijzigingen te verwerken in de regeling en om deelnemers en werkgevers te 



 

informeren over de wijzigingen. Zijn de onderhandelingen voor deze datum niet afgerond, 
dan wordt het speelveld van de onderhandelingen beperkt, omdat niet alle opties meer 
open staan. Wel kan tot in dit najaar nog steeds een fiscaal zuivere regeling worden over-
eengekomen.  

 **** PENSION SPECIAL ****  
 
There are many developments in the field of pension that are relevant to government 
employers and thus FOM too. In this pension-special FOM would like to inform you 
about these. 

Negotiations ABP pension regulations
The VSO (government and educational employers in which FOM is represented through 
the WVOI) and SCO (Trade Unions of Government personnel) again negotiate this year 
about the adjustment of the ABP pension regulations. Again you say? 

The pension regulations have already been adjusted as of 2014, but changes in laws and 
regulations, make it necessary to adjust the ABP pension regulations by 2015. The negotia-
tions will take place in the so-called Pensioenkamer, its location . 

Less scope for pension tax relief 
In 2015 the scope for pension tax relief will be reduced. The government has taken this 
measure as we tend to live longer and thus can work longer. This keeps the state pension 
(AOW) and the pension affordable. The state pension age will be gradually increased to 67. 

Pension regulation adjustment 
If the negotiating parties are unable to adjust the pension regulation it will become 'tax 
excessive' as of 1 January 2015. This means that the pension premiums are no longer taken 
from the gross income, but from the net income. This leads to the taxation of premiums and 
thus to a loss in purchasing power for employees. 
All the social partners agree that the pension regulation should be adjusted but they do not 
agree on what should happen with the remaining money. The adjustment of the system 
leads to a reduced pension accrual which results in employers and employees paying less 
pension premium. What to do with this premium release is the main point of discussion in 
the ongoing negotiations. 

What does the VSO want? 
Pension is an employment condition. Negotiations on pension and other employment con-
ditions take place on different negotiating tables. However, the VSO tries to make a con-
nection between the two tables, for the employment condition's money can only be spent
once. Money that is paid for pension is not available for, for example, a wage increase at the 
CLA-table and vice versa. 



 

In recent years the pension premiums have increased significantly. This is due to the aging 
population of government personnel, because we have a longer life expectancy and the 
poor financial situation of the ABP. Because of the latter the ABP board had to install a 
recovery storage. In this same period, there has hardly been any pay rise in government and 
education. 
The VSO wants to reduce the pension premium for employees and would like to see that 
the social partners agree upon how to spend this money for each sector. A pay rise could be 
a possibility for example. 
The VSO also wants to offer employees a good pension regulation at retirement. VSO no 
longer aims at a collective scheme for early retirement. Employees can still retire early but 
they need to save for it themselves. VSO believes that workers should be able to opt for 
extra pay now or more pension later. 

Recovery Surcharge 
The ABP premium increased significantly in recent years because of the recovery surcharge. 
The ABP raised an additional pension premium to improve their finances. Presently it looks 
like this recovery surcharge can be canceled. The recovery surcharge has never been a 
structural part of the premium. The recovery surcharge meant a decline in purchasing 
power for employees. Employers had no terms of employment for the recovery surcharge 
and had to find extra money in exploitation or budget. All this had an impact on public ser-
vices and employment. 

The employees will get an immediate benefit should the recovery surcharge disappear. The 
expiration of the recovery surcharge leads to an increase of the net income. The employer's 
portion of the premium will go to the individual employers. According to the VSO this 
money is not available as pension money or salary, because ABP possibly will have to raise 
a recovery surcharge in the future and then employers again have to search for money in 
the operating budget. 

What do the unions want? 
The Trade Unions of Government personnel preferably would like to spend the money on 
the pension scheme. They want to expand the existing pension regulations in order to limit 
the austerity as a result of the new fiscal frameworks. They consider the money of the 
recovery surcharge as an employment condition and want to make arrangements for it. 

In reports of the SCO (trade unions), one reads that employers wish to put the pension 
money into their own pockets, but is this really so? 
Not really, the VSO wants that all premiums that are now structurally being paid to the 
pension regulations are kept available for employment conditions. However they hold that 
the money should not all be spent on pension. In recent years premiums have increased. 
The employer's contribution to the premium has to be paid out of the money for employ-



 

ment conditions. If this money should be devoted to the pension then there is no money to 
spend on salary. 

Completion of the negotiations 
The negotiations should be completed by 1 July. ABP will need time to process the changes 
in the regulations and to inform pension participants and employers of the changes. Should 
the negotiations not be completed before this date, then the playing field for the negotia-
tions will be seriously reduced as there will be less options. There will be time until this 
autumn, however, to agree upon fiscally absolute regulations. 

 




