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***** NIEUWE WEBSITE FOM FEBRUARI 2006 ***** 

 
Momenteel is FOM bezig met het bouwen van een nieuwe website daarom vinden er ook geen 
aanpassingen meer plaats aan de oude website. Zodra de nieuwe website vanaf begin februari 
de lucht in gaat, zullen daar ook de actuele gegevens te vinden zijn. Tevens zult u dan ook de 
vernieuwde uitleg van de salarisstrook hier aantreffen en het nieuwe aanvraagformulier voor 
deelname aan de levensloopregeling. 

 
***** NEW WEBSITE FOM STARTING FROM FEBRUARY 2006 ***** 

 
FOM is busy building a new website that is the reason why the current website is now not up 
to date. In the beginning of February the new FOM website will become active. As from this 
date you can find here the current premiums and rates. There will also be a new explanation of 
the salary slip and you can find here the new application form for the new 'life course plan' 
(levensloopregeling). 
 
 

***** WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2006 ***** 
 
Door de informatie uit de media, van het ABP of uw ziektekostenverzekering zal het voor u 
geen verrassing zijn dat per 1 januari 2006 de premies zijn gewijzigd. De actuele premies treft 
u aan op uw salarisstrook en zijn vanaf begin februari ook te raadplegen via de nieuwe web-
site www.fom.nl. 
 
Andere wijzigingen per 1 januari 2006 zijn: 
- de geïndexeerde reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, 
- km-vergoeding bij dienstreizen € 0,19 (dit werkt ook door in het AVOM- doel vermindering 

reiskosten woon-werkverkeer), 
- nieuw is de inhouding van de Inkomens afhankelijke bijdrage ZorgVerzekeringsWet (Ink. 

afh. bijdrage ZVW) op uw salarisstrook. Dit is de werknemersbijdrage van 6,5% (met een 
maandmaximum van € 162,58), 

- ter compensatie ontvangt u bruto een werkgeversdeel premie ZVW (wg zvw basis) welke 
eveneens 6,5% bedraagt en hetzelfde maximum kent. 

 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Jeroen de Vree (tel.: (030) 600 12 36) of Marja Braxhoofden 
(tel.: (030) 600 12 40). 
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***** CHANGES STARTING FROM JANUARY 2006 ***** 
 
Maybe you have already read or heard about it. From 1 January 2006 most premiums have 
changed. You can find the current premiums on your new salary slip and soon on our new 
website. 
 
Other changes from 1 January 2006 are: 
- the indexed travel allowance home-work, 
- the allowance per kilometre for business-trips becomes € 0.19 (this has also an influence in 

the CCE-target Reducing travel expenses), 
- new is your income dependently contribution Medical Care Insurance Act (Ink. afh. 

bijdrage ZVW) that is mentioned on the salary slip. This is a contribution of 6,5% up to a 
month-maximum of € 162.58, 

- you also receive a gross employers part ZVW (wg zvw basis) , also 6,5% and the same maxi-
mum. 

 
For further information you can contact Jeroen de Vree (tel.: (030) 600 12 36) or Marja 
Braxhoofden (tel.: (030) 600 12 40). 
 
 

***** SPAARLOONREGELING ***** 
 
Werknemers die in de loop van 2005 in dienst zijn gekomen kunnen vanaf 2006 deel nemen 
aan de spaarloonregeling. Zij kunnen een aanvraagformulier en informatiepakket via mail 
opvragen bij onderstaande personen. U kunt óf aan de spaarloonregeling deelnemen óf sparen 
voor de levensloop.  
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Liesbeth Janssen (tel.: (030) 600 12 38) of Reinalda 
Meyners (tel.: (030) 600 12 41). 
 

***** SAVING SCHEME REGULATIONS ***** 
 
Employees who entered FOM in 2005 can participate in de saving scheme as from January 
2006. They can ask for an application form and an information brochure through the beneath 
mentioned persons. You can either participate at the saving scheme or at the life course plan. 
 
For further information you can contact Liesbeth Janssen (tel.: (030) 600 12 38) or Reinalda 
Meyners (tel.: (030) 600 12 41). 
 
 

***** KINDEROPVANG 2005/ 2006 ***** 
 
Alle werknemers die een werkgeversbijdrage ontvangen in de kosten van kinderopvang 
kunnen met behulp van formulier XV.16a (aanvraagformulier werkgeversbijdrage kinder-
opvang) de nieuwe tarieven per 1 januari 2006 doorgeven aan FOM met daarbij een kopie van 
de gewijzigde bedragen. Er hoeft niet opnieuw een kopie van het registratiebewijs mee-
gestuurd te worden. Na ontvangst zullen wij de werkgeversbijdrage aanpassen. Het formulier 
kunt u downloaden via de FOM-website, personeelsinfo, formulieren, formulier XV.16a aan-
vraagformulier werkgeversbijdrage kinderopvang. 
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Tevens willen wij de werknemers die in 2005 een werkgeversbijdrage kinderopvang hebben 
ontvangen er aan herinneren dat wij het declaratieformulier kinderopvang (formulier XV.16b 
op de FOM-website) en de bijbehorende bewijsstukken voor 1 maart 2006 ontvangen dienen te 
hebben. Indien het declaratieformulier niet voor 1 maart 2006 door ons is ontvangen, dan 
zullen wij de reeds uitbetaalde werkgeversbijdrage moeten terugvorderen. FOM dient in het 
bezit te zijn van deze bewijsstukken omdat wij volgens de voorschriften van de belastingdienst 
deze bij controles moeten kunnen laten zien. 
 
Voor informatie over kinderopvang kunt u terecht bij Reinalda Meyners (tel.: (030) 600 12 41) 
en bij Jeroen de Vree (tel.: (030) 600 12 36). 
 

***** CHILDCARE 2005/ 2006 ***** 
 
Employees who receive an employers contribution for the costs of childcare can pass on the 
changes of prices for 2006 to FOM by using form XV.16a on the FOM-website. You also have to 
send a copy of the changed prices with the application form. You do not have to send the 
registration form again. After receipt of the form we will adjust the employers contribution. 
You can download the form on the FOM-website, personnel, forms, form XV.16a (aanvraag-
formulier werkgeversbijdrage kinderopvang), 
 
We would like to remind the employees who received in 2005 an employers contribution for 
the costs of childcare that they have to send us the declaration form childcare (form XV.16b on 
the FOM-website) and the accompanying proof of payments before 1 March 2006. If we do not 
receive the form before 1 March 2006 we will have to reclaim the amount we have paid to fulfil 
the conditions of the tax-office.  
 
For further information you can contact Reinalda Meyners (tel.: (030) 600 12 41) or Jeroen de 
Vree (tel.: (030) 600 12 36). 
 
 

***** COLLECTIEVE FOM-OHRA ZORGVERZEKERING 2006 ***** 
 
Omdat het bij de zorgverzekeraars op dit moment erg druk is willen wij u er op attent maken 
dat als u overstapt naar de OHRA of naar een andere zorgverzekeraar u het beste zelf uw 
'oude' ziektekostenverzekering kunt opzeggen en het niet overlaten aan uw nieuwe verzeke-
raar. Dan weet u zeker dat u uw verzekering op tijd heeft opgezegd.  
 
Tevens willen wij nogmaals benadrukken dat bij de aanvullende verzekering 'Uitgebreid' van 
de OHRA een tegemoetkoming voor brilglazen en contactlenzen is inbegrepen van € 150,00 
per jaar. Dit is helaas nog niet aangepast in de OHRA-brochures en op de website van de 
OHRA. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van OHRA: 
www.ohra.nl/collectiviteit/?fom107 (zie voor de toegangscode de aparte FOM-mailing van 
20-12-2005). 
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***** NEW (COLLECTIVE) MEDICAL CARE INSURANCE FOM/OHRA 2006 **** 

 
If you decide to change from medical care insurer we advice you to take care of the cancella-
tion yourself because the health insurance companies are very busy this period. This way you 
know for sure that you have cancelled your insurance on time. 
 
We also want to draw your attention to the fact that the additional insurance 'Expanded' from 
OHRA also covers an allowance for glasses and contact lenses for € 150.00 per year. This has 
not been adjusted yet in the OHRA information brochure and at the website of OHRA.  
 
Please contact OHRA if you need more information (and mention the FOM collective number 
107) or go to the website of OHRA www.ohra.nl/collectiviteit/?fom107 (you can find the 
'toegangscode' in the separate FOM-mailing of 20-12-2005). 
 
 

***** TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR (BREEDBAND)INTERNET ***** 
 
Graag willen wij medewerkers die in 2005 een tegemoetkoming hebben ontvangen in de kos-
ten voor (breedband) internet er aan herinneren dat wij het formulier 'Declaratie voor (breed-
band) internet' en de bijbehorende bewijsstukken voor 1 maart 2006 ontvangen dienen te heb-
ben. Indien het declaratieformulier niet voor 1 maart 2006 door ons is ontvangen, dan zal de 
reeds uitbetaalde tegemoetkoming moeten worden teruggevorderd. 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Liesbeth Janssen (tel.: (030) 600 12 38). 
 

***** Subsidy towards the costs of (broadband) internet connection ***** 
 
We would like to remind the employees who receive a subsidy toward the costs of (broad-
band)internet that they have to send us the form 'Declaratie voor (breedband)internet' and the 
accompanying proof of payments before 1 March 2006. If we do not receive the form before 
1 March 2006 we will have to reclaim the amount we have paid. 
For further information you can contact Liesbeth Janssen (tel.: (030) 600 12 38). 
 
 

***** BOEKJE 'DOOS VAN LICHT, LUCHT EN LIEFDE' *****  
 
Onlangs hebben wij u een exemplaar van het boekje 'Doos van licht, lucht en liefde' toe-
gestuurd. Dit boekje is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 10 tot 12 jaar. Wij zijn daarom erg 
benieuwd of u uit uw omgeving reacties van kinderen op dit boekje heeft gekregen. Mocht dat 
zo zijn, dan hoort Huub Eggen van onze afdeling voorlichting daar graag meer over. U kunt 
hem bereiken via e-mail Huub Eggen. 
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