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**** AKKOORD OVER NIEUWE FOM UITVOERINGSREGELINGEN 
(UVR) 2014-2017**** 

 
Dat FOM en COR van start waren gegaan met de onderhandelingen voor een nieuw pakket 
Uitvoeringsregelingen (UVR) lieten we u in het vorige PZ-infobulletin van juni 2014 al we-
ten. In een vlot onderhandelproces dat in zeer goede sfeer verliep bereikten delegaties van 
de CPD en de COR op 3 juli jl. informeel overeenstemming over het nieuwe pakket.  

Het onderhandelaarsakkoord is per 31 juli respectievelijk 1 augustus 2014 ondertekend 
door de voorzitters van beide onderhandeldelegaties en in augustus door zowel het Uitvoe-
rend Bestuur van FOM als de COR bekrachtigd. Daarmee is het akkoord definitief. 

In de nieuwe FOM - UVR die een looptijd heeft van 1 juli 2014 tot 1 juli 2017 zijn arbeids-
voorwaardelijke wijzigingen opgenomen die per 1 september 2014 worden geïmplemen-
teerd. De overeengekomen wijzigingen zijn in de teksten van de UVR verwerkt. Tegelijker-
tijd zijn de uitvoeringsregelingen aangepast aan gewijzigde regelgeving en logischer en 
leesbaarder gemaakt. 

De financiële ruimte bij de onderhandelingen was beperkt: FOM is de afgelopen jaren struc-
tureel gekort op de basissubsidie en ook is in de afgelopen jaren geen loon- en prijscom-
pensatie ontvangen. Daarom worden de verbeteringen van het arbeidsvoorwaardenpakket 
die kosten met zich meebrengen grotendeels gecompenseerd door besparingen op andere 
punten. Wellicht ten overvloede benadrukken we hierbij nog eens dat kostenvergoedingen, 
evenals voorheen, bedoeld zijn om daadwerkelijke (meer)kosten te bestrijden en dat van 
werknemers wordt verwacht dat zij hier bij het indienen van declaraties rekening mee 
houden.  

Hieronder een beschrijving van de voornaamste wijzigingen in het arbeidsvoorwaarden-
pakket.  

De wijzigingen 

Nieuw: de Werkkostenvergoeding
Alle werknemers ontvangen, ongeacht hun deeltijdpercentage, vanaf 1 september 2014 een 
zogenaamde werkkostenvergoeding van € 15,00 netto per maand. De werkkostenvergoe-
ding zal voor administratieve verlichting zorgen bij zowel werknemers als FOM. Deze ver-
goeding is bedoeld als een tegemoetkoming in kosten die te maken hebben met de goede 
uitoefening van de werkzaamheden in brede zin. Bijvoorbeeld kosten in verband met ge-
bruik fiets voor woon-werkverkeer of OV-kosten, fitnessabonnementskosten of andere sport 
gerelateerde kosten in verband met vitaliteit, extra-autokosten zoals parkeerkosten, kleine 
consumpties tijdens dienstreizen, abonnementen op tijdschriften die een relatie hebben met de 
werkzaamheden, lidmaatschap van beroepsvereniging en representatiekosten, kortom kos-
ten die nu niet vergoed worden op basis van de UVR. Deze kosten kunnen dan ook niet nog 
eens apart worden gedeclareerd. De leidinggevende heeft de taak om hier bij het onderte-
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kenen van declaraties op te letten. We gaan er in goed vertrouwen van uit dat hiermee door 
alle betrokkenen verstandig wordt omgegaan. 
De werkkostenvergoeding wordt na een ononderbroken arbeidsongeschiktheid van twee 
maanden stopgezet. 
U hoeft de werkkostenvergoeding niet aan te vragen want hij wordt door de salarisadmi-
nistratie automatisch toegekend. U hoeft hiervoor dus zelf geen actie te ondernemen. 

Internet/ADSL-vergoeding 
Het maximum van de internet/ADSL-vergoeding wordt per 1 september 2014 verhoogd 
van € 20,00 naar € 25,00 per maand.  
Om voor een hogere vergoeding in aanmerking te komen moet u een op naam gestelde 
overeenkomst met een internetprovider danwel een op naam gestelde recente factuur instu-
ren (mag eventueel gescand via e-mail) waaruit de kosten voor internet (dus los van kosten 
voor telefoon of televisie) blijken. Mocht u gebruik maken van een 'pakketaanbieding' en de 
kosten voor internet niet los gespecificeerd zijn opgenomen in de overeenkomst c.q. op de 
factuur, moet u zelf aannemelijk maken wat de abonnementskosten met betrekking tot 
(mobiel) internet zouden zijn wanneer u alleen internet af zou nemen bij deze provider. 
Wanneer wij uw verzoek tot verhoging van de vergoeding voor 1 oktober 2014 hebben ont-
vangen zullen wij de verhoging met terugwerkende kracht per 1 september 2014 verwer-
ken. De eventuele verhoging van een verzoek ontvangen na 1 oktober 2014, gaat in per de 
eerste van de maand na ontvangst van het verzoek. 

Reiskosten woon-werkverkeer 
De tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer wordt per 1 september 2014 ver-
hoogd van € 0,15 naar € 0,17 per kilometer. Daarbij zal uit worden gegaan van een reisaf-
stand afgerond op hele kilometers. Deze tegemoetkoming wordt door de salarisadministra-
tie automatisch bepaald en voor het eerst met het salaris van september uitbetaald. U hoeft 
hiervoor zelf geen actie te ondernemen. 
Door de stijging van de tegemoetkoming zal, bij de werknemers die gebruik maken van een 
extra reiskostenvergoeding, via AVOM de omvang van die vergoeding moeten worden 
aangepast. Ook dit zal de salarisadministratie automatisch doen.  

Dienstreizen Binnenland 
Werknemers die vanwege een zelf gefinancierde kortingskaart of abonnement bij dienstrei-
zen met korting kunnen reizen, krijgen het daadwerkelijk betaalde bedrag vergoed zoals 
dat op het plaatsbewijs of op het chipkaart transactieoverzicht staat vermeld. Eenmaal per 
jaar wordt aan de werknemer op declaratiebasis de totaal gerealiseerde korting uitbetaald 
tot een maximum van €60,00. De werknemer houdt dit zelf bij en moet zelf een declaratie 
indienen. 

Dienstreizen Buitenland 
Uitgangspunt blijft dat een werknemer in principe alleen een vergoeding voor daadwerke-
lijk gemaakte kosten ontvangt. Dus als bijvoorbeeld tijdens een congres alle maaltijden zijn 
inbegrepen wordt daar in de toekenning van de vergoeding rekening mee gehouden.  
- Voor de vergoeding van kosten voor overige maaltijden (i.c. lunch en diner) en kleine uit-

gaven worden tot maximaal 50 procent van de kolom 'overig' van de tarieflijst geen bewijs-
stukken verlangd. Indien een werknemer aannemelijk maakt dat hij meer kosten heeft 
moeten maken worden deze kosten vergoed tot 70 procent van de kolom 'overig' van de 
tarieflijst.    



 

- Voor lange dienstreizen (>45 dagen) en voor regelmatige dienstreizen naar eenzelfde 
bestemming zal steeds een maatwerkafspraak over vergoedingen worden gemaakt, die 
recht doet aan de, in die specifieke situatie, naar verwachting te maken kosten. 

Detacheringsvergoeding 
FOM streeft naar een detacheringsvergoeding met een realistisch niveau dat ook naar be-
voegde instanties (belasting en sociale zekerheid) goed kan worden uitgelegd en waar ge-
detacheerden mee uit kunnen komen. De rekenfactor voor het vaststellen van de maande-
lijkse detacheringsvergoeding wordt gewijzigd van 3,4 naar 3,25. Tegelijkertijd wordt de 
toeslag voor een meeverhuisde partner verhoogd van 20 procent naar 25 procent. Alle gede-
tacheerden ontvangen van de salarisadministratie individueel bericht over hun nieuwe de-
tacheringsvergoeding die per september 2014 ingaat. 

Stagevergoeding  
De stagevergoedingen worden meer in overeenstemming gebracht met wat gebruikelijk is 
in onze omgeving. De nieuw te maken afspraken over vergoedingen worden vanaf 1 sep-
tember 2014 gebaseerd op 20 procent in plaats van 25 procent van de aangegeven salaris-
schaal. WO-stagiairs in de bachelor fase ontvangen geen stagevergoeding. WO-stagiairs in 
de master fase ontvangen alleen nog een vergoeding in een aantal specifiek in UR-18 be-
schreven situaties. 
 
Indexering 
Een aantal bedragen in de UVR is met drie procent verhoogd. Het betreft in UR-3 de 
gastvrijheidsvergoedingen voor familie of bekenden, in UR-8 de afkoopsom voor 
transportkosten, het maximum van extra kosten voor thuisblijvende kinderen jonger dan 21 
jaar dan wel kinderen van 21 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen, het maximum 
van extra kosten voor meeverhuizende kinderen jonger dan 21 jaar, het maximum voor de 
tegemoetkoming voor een aangehouden koopwoning in Nederland bij detachering korter 
dan twee jaar, het huurbedrag bij tegemoetkoming voor een duurdere passende woning in 
het buitenland, het maximum van overige meerkosten (zoals bijvoorbeeld studiekosten etc.) 
en tot slot in UR-15 de additionele meerkostenvergoeding bij Interne Mobiliteit. 
 
 

 ***Agreement on implementation regulations (UVR) 2014-2017***  
 
In the last Bulletin (June 2014) we announced that new negotiations between FOM and the 
Central Works Council (COR) had started on a new set of implementation regulations 
(UVR). After a smooth and pleasant negotiation process, the representatives of the central 
personnel department and the COR reached an informal agreement on the regulations on 
3 July. 
 
This so-called negotiators agreement has been signed on 31 July and 1 August respectively 
by the chairs of both delegations and confirmed by both the Executive Board of FOM as the 
COR in August. The agreement is now final.  
 
The new UVR, effective from 1 July 2014 until 1 July 2017, includes changes in employee 
benefits that, according to the agreement, will be implemented as of 1 September 2014. The 
changes have been laid down in a new version of the UVR texts. At the same time the texts 



 

are adjusted to properly reflect changes in external rulings and they have been edited to 
increase their logic and legibility.  
 
In the past few years FOM has structurally been cut back on its base subsidies and FOM did 
for some years not receive compensation for increasing wages and prices. Improvements of 
employee benefits that bring along costs are therefore mostly compensated by savings on 
other issues. Considering the financial circumstances, FOM wants to emphasize that com-
pensations in costs are, as before, intended to cover actual costs and that FOM expects its 
employees to take this into account when claiming expenses.  
 
Please find below a description of the major changes in the set of employee benefits. 

The changes 

Contribution in costs of employment 
As of 1 September 2014, all employees, regardless of their part-time factor, will, receive a so-
called monthly contribution for the costs of employment of € 15.00 net. This will lessen ad-
ministration for employees and FOM. This amount is intended as a contribution to the costs 
of different items related to job performance in the broadest sense. Examples are: costs re-
lated to the use of a bike for commuting, or of public transport, the membership costs of a 
fitness centre or other sports related costs to improve employee vitality, parking costs, petty 
costs during business trips, magazine/journal subscriptions or membership costs of a pro-
fessional organisation, or in short: those costs that currently are not compensated for. These 
particular costs cannot therefore be claimed separately. The manager has the task to pay 
attention to this while signing claims. We assume in good faith that this is dealt with wisely 
by all concerned.
This compensation ceases after two months of illness. 
The payroll department will pay you the contribution automatically with the September 
salary, so you do not have to apply for this contribution.  
 

Internet allowance 
As of 1 September 2014, the maximum allowance for internet will increase from € 20.00 to 
€ 25.00 per month. Employees that would like to have their current allowance increased 
may apply for this with it a copy of the contract between the employees and their internet 
provider or by sending a personalized recent invoice (may be scanned via email) specifying 
the specific costs of internet services, (that is excluding costs for phone services or televi-
sion). Should you use a 'package deal' and the charges for internet is not specified separate-
ly in the contract or on the invoice, you must demonstrate what the subscription costs for 
internet would be if you would only take the Internet option from this provider. If we re-
ceive your request to increase the allowance before 1 October 2014, we will do so retroactive 
to 1 September 2014. A possible increase arising from an application after 1 October 2014, is 
effective from the first of the month after FOM has received the request. 

Commuting costs 
As of 1 September 2014, the contribution in costs of commuting will increase since the com-
pensation per kilometre will be raised from € 0.15 to € 0.17. At the same time the contribu-
tion will be based on a travelling distance rounded to the nearest kilometre. The payroll 



 

department will calculate the new contribution automatically and pay it starting with the 
September salary, so you do not have to apply for this contribution. 
Due to this increase, the payroll department will have to make an adjustment to the amount 
of the AVOM object 'reduction of travel expenses residence-work' for those employees con-
cerned. They will also do this without you applying for it. 

Domestic business trips  
Employees who, because of a self-financed discount or similar travel card are entitled to a 
discount on the fares of public transport during business trips will receive a compensation 
for the discounted fare according to the price stated on the one-time ticket or in the expens-
es overview of the travel pass (ov-chipkaart transactieoverzicht). The employee can claim an 
extra compensation for the total of differences between discounted and regular fares once a 
year. This extra compensation has a maximum of € 60.00 /year. Employees have to admin-
istrate this and claim the extra compensation themselves. 

Business trips abroad 
The principle for compensation remains unchanged: only actually incurred costs will be 
compensated. So if e.g. the costs of meals are included in a conference fee this will be taken 
into account when calculating the compensation. 
- Claims for a compensation of costs for the 'other meals' (i.e. lunch and dinner) and minor 

expenditure will be accepted without proof of payment up to a maximum of 50 percent 
of the amount in the column 'other' of the foreign tariff list. If the employee gives plausi-
ble arguments that necessary incurred costs exceeded this level, a compensation will be 
granted up to a maximum of 70 percent of the amount in the column 'other' of the foreign 
tariff list.  

- In case of business trips exceeding 45 days or in case of frequent business trips to the 
same destination, the compensation will be based on an arrangement tailored to the spe-
cific circumstances and expected costs. 

Secondment allowance 
The endeavour of FOM to realise secondment allowances on realistic levels that can be easi-
ly explained to the authorities, (taxes and social security) remains unchanged. The factor in 
calculating the monthly secondment allowance will change from 3.4 to 3.25. At the same 
time the additional allowance for a cohabiting partner will increase from 20 percent to 25 
percent. All seconded employees will personally receive information on the new amount of 
their secondment allowance as per September 2014 via the payroll department.  

Internship payment 
The internship payment will be adjusted to reflect the common level in our kind of organi-
sations. In internship agreements concluded on 1 September 2014 or later the internship 
payment will be based on 20 percent instead of 25percent of the scale indicated. University 
bachelor students will not receive internship payment. University master students will re-
ceive internship payment in some specific situations laid down in UR-18. 

Indexing 
Some amounts in the UVR will be indexed by three percent. These are in UR-3 the hospitali-
ty allowances for family or friends, in UR-8 the compensation for transport costs, the maxi-
mum additional costs for children under 21 years old living at home or children aged 21 or 
older who receive study grants, the maximum additional costs for children younger than 21 
years that move house with their parents, the maximum compensation for property in the 



 

Netherlands for a secondment less than two years, and compensation for the rental amount 
for more expensive appropriate housing abroad, the maximum of other additional costs 
(such as study costs etc.) and finally in UR-15 the additional allowance for Internal Mobility.  
 
In the event of an inconsistency with the written Dutch text of this PZ-infobulletin, the writ-
ten Dutch text prevails, unless explicitly stated otherwise. 




