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Aanvullende vragen kunt u stellen via cpd@fom.nl. 

 
 

**** ORGANISATIEAANPASSING NWO - STAND VAN ZAKEN **** 
 
Begin februari vond een Algemeen Overleg van Minister Bussemaker en Staatssecretaris Dekker 
plaats met de vaste Kamercommissie voor OCW. Een verslag (in het Nederlands) stond op Science 
Guide. Dekker bleek er daarbij toch weer stevig in te staan, waardoor het weer enigszins onduidelijk 
was in hoeverre hij het eens was met de kritiek op het rapport van Van der Steenhoven, die advi-
seerde de NWO-organisatie te 'kantelen'. Hij stelde ook de posities van de instituten ter discussie. 
  
Door een werkgroep van drie leden van het Algemeen Bestuur van NWO en drie gebiedsvoorzitters 
(waaronder FOM/N-voorzitter Niek Lopes Cardozo), en een voorzitter van een van de instituten, 
wordt inmiddels onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, Douwe Breimer, gewerkt aan een 
concreet plan voor de herziening van de structuur van NWO. Hiermee is een nieuwe, meer con-
structieve fase aangebroken. Het zal nog tot begin april duren voordat de werkgroep met een plan 
naar buiten komt. 
 
Wij houden nog steeds vertrouwen dat we kunnen komen naar een stip op de horizon voor NWO, 
waarin kenmerken van FOM herkend worden: een groter bètadomein waarin FOM geïntegreerd is, 
maar waarin onze sterke punten duidelijk herkenbaar en uitgebouwd zijn. Anders gezegd: omvor-
ming tot een organisatie waarvoor wij ons allemaal graag willen blijven inzetten en waar inzet voor 
de bètawetenschap met passie en gedrevenheid alle ruimte krijgt.  
 
 

**** FIETSREGELING **** 
 

Per 1 januari 2015 is de fiscale fietsregeling in Nederland vervallen. Vanaf deze datum is de fiets-
regeling dan ook niet meer uitgewerkt in de cao.  
Gelet op de grote waardering van de FOM-werknemers voor deze arbeidsvoorwaarde, heeft FOM, 
na instemming door de COR, besloten om de fietsregeling voort te zetten met een paar aanpas-
singen. Het blijft dus mogelijk om onder gunstige financiële voorwaarden een fiets aan te schaffen. 
 
Met de COR is afgesproken dat de hoogte van het aanschafbedrag van de fiets jaarlijks wordt afge-
stemd. Voor 2015 ziet de fietsregeling er als volgt uit: 
- het maximale bedrag dat voor de aankoop van een fiets binnen AVOM wordt vergoed is € 450; 
- de fiets moet gebruikt worden voor woon-werkverkeer; 
- deelname is één keer per drie jaar mogelijk. 

 
Ter verduidelijking voor de werkwijze van de vergoeding via AVOM: FOM geeft werknemers geen 
extra nettovergoeding, maar betaalt een deel van het salaris netto uit, in plaats van bruto, waardoor 
je als werknemer over dit deel van het salaris geen belasting hoeft af te dragen.  
 
Via het aanvraagformulier AVOM fiets kun je gebruikmaken van de regeling. 
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**** BELASTINGAANGIFTE 2014 VOOR WERKNEMERS MET 

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING BIJ LOYALIS **** 

 
Bovenop de wettelijke en bovenwettelijke voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid kan door 
iedere werknemer vrijwillig een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering worden gesloten. 
Dit is een individuele keuze afhankelijk van de behoefte van de werknemer. 
Veel verzekeringsmaatschappijen bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan. FOM heeft een 
collectief contract afgesloten met Loyalis waardoor je een korting op de premie ontvangt.  
Premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn fiscaal aftrekbaar. FOM heeft met Loyalis 
afgesproken dat de premieafdracht via de werkgever geregeld wordt. Omdat wij de premie maan-
delijks van het brutosalaris aftrekken, is het belastingvoordeel direct verrekend. Je moet deze premie 
dus niet meer opgeven in je belastingaangifte. 
 
Je kunt dit overigens terugzien op je strook: de premie-aanvulling IP wordt in mindering gebracht 
op je brutosalaris en pas hierna wordt de loonheffing berekend. 
 
 

**** TEKST NIEUWE CAO-ONDERZOEKINSTELLINGEN 2015 BESCHIKBAAR **** 

 
De tekst van de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen, geldig voor de periode 
1 januari tot en met 31 december 2015, is beschikbaar via de website.  
De tekst bevat de wijzigingen naar aanleiding van het recente cao-akkoord en 
aanpassingen als gevolg van modernisering van de tekst.  
 
 
 
 

 

**** ARBOLUNCHES BIJ UNIVERSITAIRE WERKGROEPEN **** 

 
Ook in 2015 organiseren de centrale arbocoördinator van FOM en de Centrale Ondernemingsraad 
(COR) weer op een aantal plekken (gratis) arbolunches voor FOM-collega's, die werkzaam zijn bij 
een universitaire werkgroep. 
FOM en de COR vinden veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek voor de FOM-collega's 
erg belangrijk! De arbolunch is een informele bijeenkomst waarbij FOM-werknemers de gelegenheid 
krijgen om de centrale arbocoördinator en de COR-afgevaardigde beter te leren kennen. Waarvoor 
kun je bij de COR terecht en waarvoor bij FOM? Wat is een veilige en gezonde werkplek? En hoe 
kan FOM je helpen bij vragen die spelen rondom veiligheid, gezondheid en welzijn op de univer-
siteit waar je werkt?  
De lunch is natuurlijk ook een goede gelegenheid om de andere FOM-collega's bij jou aan de univer-
siteit te ontmoeten. 
 
In de eerste helft van 2015 worden de volgende universiteiten bezocht: 
- Technische Universiteit Eindhoven; 
- Wageningen Universiteit; 
- Centrum Wiskunde & Informatica in Amsterdam. 
 
Je COR-vertegenwoordiger zal je tijdig informeren waar de arbolunch wordt gehouden.  

http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/algemene_informatie.pag


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
COR stemt in met Fietsregeling 2015 

De COR heeft in februari ingestemd met een FOM-Fietsregeling 2015, die in de 
plaats komt van de fiscale fietsregeling die per 1 januari 2015 is vervallen. 
Elders in deze FOM Personnel News staat uitgelegd hoe je hier van gebruik 
kunt maken en wat de voorwaarden zijn. Op aandringen van de COR geldt de 
regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.  
 
 

Graduate schools, arbobeleid en functioneringsgesprekken 

De COR heeft met de directeur van FOM gesproken over afspraken die FOM wil maken met de gra-
duate schools van de diverse universiteiten. Verder staat het Arbobeleid 2015 op de COR-agenda en 
is de COR gevraagd om in te stemmen met een aanpassing van de werkwijze bij functione-
ringsgesprekken. De bedoeling is dat leidinggevenden binnenkort feedback uit de omgeving van de 
werknemer in functioneringsgesprekken kunnen betrekken. Met de COR is afgesproken dat dit 
alleen kan na toestemming van de werknemer. 
 
 

Organisatieaanpassing NWO en Wetenschapsagenda 

De COR heeft in februari overleg gehad met de directeur van FOM en met hem gesproken over de 
recente ontwikkelingen rondom de organisatieaanpassing van NWO en de Wetenschapsagenda en 
topsectoren. De COR stelt het overleg met de directeur en de open communicatie over dit 
onderwerp erg op prijs. De COR heeft sinds begin dit jaar ook overleg met de COR van NWO en de 
ondernemingsraden van CWI en NIOZ. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten! 
 
 

COR-verkiezingen in Delft! Binnenkort ook in Twente? 

In Delft vinden op 14 april tussentijdse verkiezingen plaats voor de COR. Er heeft zich een kandidaat 
gemeld en we zijn ontzettend blij dat ook de FOM-werknemers in Delft straks weer zijn vertegen-
woordigd in de COR!  
Er is nog steeds een vacature voor de COR-zetel in Twente. Ben je FOM-werknemer in Twente en 
geïnteresseerd in het COR-lidmaatschap? Neem dan contact op via cor@fom.nl. 
 

Contactgegevens COR  
Wilt u meer weten over de COR en de COR-leden? Kijk dan op www.fom.nl/cor.  
E-mail: cor@fom.nl  
Twitter: @FOM_COR 
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