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***** LEVENSLOOPREGELING ***** 
 
Vanaf 1 januari 2006 is de Levensloopregeling van kracht. Wat moet u weten over de levens-
loopregeling. 
1. Sparen  

● Gelijktijdig gebruik maken van levensloopsparen en de spaarloonregeling is niet moge-
lijk. Per jaar kunt u besluiten van welke mogelijkheid u gebruik wenst te maken. 

● Als u nu spaarloon laat inhouden op uw salaris, en u overweegt nog in 2006 over te 
gaan op Levensloop sparen dan moet u tijdig uw spaarlooninhouding laten stoppen en 
Centraal Beheer Achmea opdracht geven het spaarsaldo over 2006 terug te storten naar 
FOM. Uiterlijk 1 juni 2006 moet dit bedrag dan bij FOM ontvangen zijn zodat wij voor 
1 juli 2006 u dat – bruto – spaarsaldo 2006 kunnen uitbetalen.U kunt dan na 1 juli 2006 
gebruik maken van levensloopsparen. 

● Als u niet deelneemt aan de spaarloonregeling kunt u op elke willekeurige datum in 
2006 gaan deelnemen aan de levensloopregeling. 

● U kunt op jaarbasis maximaal 12% van uw salaris sparen; uw totale levensloopspaar-
saldo mag niet hoger worden dan 210% van uw salaris. Als u geboren bent na 1949 
maar voor 1955 mag u per jaar meer sparen maar niet meer dan in totaal 210% 

● Binnenkort komt op de FOM-website een aanvraagformulier 'levensloopsparen'. U 
moet zelf beslissen bij welke bank of verzekeraar u gaat sparen voor levensloop. In de 
toelichting bij het formulier staat wat u moet doen als u gaat sparen. 

● FOM is met twee aanbieders, Loyalis en Achmea, in een vergevorderd stadium voor 
een collectief contract Levensloopsparen. Op de website komt bericht als de contracten 
definitief afgesloten zijn. 

2. Werkgeversbijdrage 
● Het overleg op de CAO-OI tafel over de werkgeversbijdrage in de Levensloopregeling 

is nog niet afgerond. Wel is al duidelijk dat iedere werknemer op jaarbasis 0,8% 
bovenop zijn salaris krijgt als werkgeversbijdrage, ongeacht of hij spaart voor levens-
loop of niet.  

3. Opname levensloopverlof/levensloopreglement 
● Levensloopverlof opnemen kan in 2006 nog niet.  
● Afhankelijk van de uitkomst van het CAO-overleg over de levensloopregeling OI 

zullen de condities voor het opnemen van levensloopverlof worden vastgelegd.  
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, 
(030) 600 12 38) of Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
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***** COURSE OF LIFE SCHEME ***** 
 
As from 1 January 2006 the new course of life scheme (levensloopregeling) has become effec-
tive. What you should know about the course of life scheme. 
1. Saving  

● It is not possible to join the saving scheme and the course of life scheme at the same 
time. Every year you can decide in which scheme you want to participate. 

● If you participate in the saving scheme now and you consider to participate in the 
course of life scheme then you should take care that you end your saving scheme in 
time. You also have to order Achmea to refund your saving scheme amount of 2006 to 
FOM. FOM has to receive this amount before 1 June 2006. We will then return the gross 
amount to you before 1 July 2006. You can join the course of life scheme as from 
1 July 2006. 

● If you do not participate in the saving scheme, you can start the course of life scheme at 
any time you want in 2006 or later. 

● On an annual basis you can save for a maximum of 12% of your salary for the course of 
life scheme. The total balance of your course of life scheme may not surpass 210% of 
your salary. 

● There will be an application form for the course of life scheme available on the FOM 
website before long. You have to decide yourself at which bank or insurer you want to 
join the course of life scheme. In the explanation of the application form you can find 
more information should you want to join the course of life scheme. 

● The negotiations between FOM and 2 insurers, Loyalis and Achmea, are in an 
advanced stage to conclude a collective contract for the course of life scheme. When the 
contracts are definitive we will inform you on our website. 

2. Employers contribution 
● Every employee will receive an employer's contribution of 0,8% of his/her salary as a 

contribution for the course of life scheme whether you participate or not. 
3. Taking a course of life leave/course of life conditions 

● It is not possible to take a course of life leave in 2006. 
● The conditions for taking a leave under the course of life scheme will be laid down in 

writing after the Collective labour agreement parties have reached an agreement. 
 
For further information you can contact Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, 
(030) 600 12 38) or Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
 
 
 

***** NIEUWE WEBSITE FOM ***** 
 
Helaas is er enige vertraging ontstaan bij de introductie van de nieuwe FOM-website. Wij 
hopen u zeer binnenkort weer actuele informatie op de nieuwe website te kunnen aanbieden. 
Houd de website dus goed in de gaten. 
 
 

***** NEW WEBSITE FOM ***** 
 
Unfortunately there is a delay in presenting the new FOM-website. We hope to present the 
new website with current information soon. 
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***** COLLECTIEVE FOM-OHRA ZORGVERZEKERING 2006 ***** 
 
Inmiddels hebben ruim 200 nieuwe verzekerden zich aangemeld bij de collectieve FOM-
OHRA zorgverzekering. Tevens hebben in ruime mate de oud-verzekerden gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid hun pakket te continueren dan wel te wijzigen, hetgeen overigens nog tot 
1 mei 2006 mogelijk is. Door de vele wijzigingen is het mogelijk dat u nog niet de juiste 
maandpremie aantreft op uw salarisstrook. De door OHRA in rekening gebrachte premie ver-
rekenen wij met uw salaris. U dient er zelf op toe te zien dat OHRA het juiste - door u geko-
zen - pakket heeft verzekerd en de correcte (pakket)korting heeft toegepast.  
Wellicht ten overvloede wijzen wij u er nogmaals op dat volgens de Zorgverzekeringswet 
(ZVW) iedere ingezetene/belastingplichtige werknemer zélf de verantwoordelijkheid heeft 
voor het afsluiten van een (basis) zorgverzekering.  
Informatie over de zorgverzekering treft u aan op website van OHRA: 
www.ohra.nl/collectiviteit/?fom107. 
 
 

***** NEW (COLLECTIVE) MEDICAL CARE INSURANCE FOM/OHRA 2006 **** 
 
There are more than 200 new participants for the new collective medical care insurance 
FOM/OHRA. Besides this, many employees took the opportunity to change there insurance 
package (this is still possible until 1 May 2006). As a result of these changes, it is possible that 
the correct premium is not yet conducted from your salary. Beware of the fact that FOM is 
only responsible for deducting the premium as calculated by OHRA, not for the content of 
your insurance package. You have to check this yourself. 
 
Once again we draw your attention to the fact that according to the Dutch law for medical care 
insurances (Zorgverzekeringswet) every Dutch citizen and/or Dutch taxpayer is obliged to 
have a (basic) medical care insurance, which also means that FOM-employees abroad, 
depending on their situation, have this obligation. 
If you have any questions about your specific situation being abroad, please contact for further 
information: Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
 
Please contact OHRA if you need more information about the medical care insurance (and 
mention the FOM collective number 107) or go to the website of OHRA 
www.ohra.nl/collectiviteit/?fom107. 
 
 
 

***** ZORGTOESLAG 2006 ***** 
 
Er bestaat een mogelijkheid dat u per 1 januari 2006 recht heeft op een zorgtoeslag welke aan-
gevraagd dient te worden bij de belastingdienst. Globaal genomen komt u in aanmerking voor 
de zorgtoeslag als uw inkomen niet meer bedraagt dan € 25.068,- voor een 1-persoons huis-
houden of € 40.120,- voor een gezin. Voor de voorwaarden, informatie en het aanvragen ver-
wijzen wij u naar http://www.toeslagen.nl. 
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*****COMPENSATION (ZORGTOESLAG) 2006 ***** 
 
Maybe you are entitled to a 'zorgtoeslag'. This is a compensation from the government for the 
premium you have to pay for the new health insurance as from 1 January 2006. This compen-
sation will be paid by the tax office. You are entitled to a compensation (zorgtoeslag) if your 
income is not more than € 25,068.- for 1 person or € 40,120.- for a family. For information , con-
ditions and application you have to check the special website of the tax office: 
http://www.toeslagen.nl. 
 
 
 

***** AANBOD FOM-OHRA AUTOVERZEKERING ***** 
 
In het PZ-infobulletin van december 2005 hebben wij u reeds geïnformeerd over de uitbreiding 
van de faciliteit pakketkorting OHRA-FOM met de autoverzekering. OHRA heeft een deel van 
de FOM-werknemers een mailing gestuurd over een speciaal aanbod voor nieuwe verzeker-
den. Aangezien niet iedereen hiervan op de hoogte is gebracht, herhalen wij hieronder het 
aanbod. 
 
Indien u voor 1 april 2006 bij OHRA een autoverzekering afsluit ontvangt u: 
100 euro retour bij afsluiten van een WA + Casco ('all-risk') en 
50 euro retour bij het afsluiten van een WA + mini Casco verzekering 
Voorwaarden (zoals 'de verzekering moet ingaan voor 1 juli 2006') en nadere informatie treft u 
aan op de website van OHRA. 
Naast dit aanbod heeft u uiteraard ook recht op de 18% premiekorting via het contract 
OHRA/FOM (107) en telt de autoverzekering mee voor de eventuele pakketkorting. FOM-
werknemers (en gezinsleden) die reeds een autoverzekering bij OHRA hebben maar deze kor-
ting nog niet hebben gekregen, dienen zelf bij OHRA hiervan melding te doen zodat de kor-
ting alsnog wordt verstrekt.  
 
 

***** SPECIAL OFFER CAR-INSURANCE ***** 
 
A car-insurance is part of the OHRA-FOM package (insurances) deal, as we informed you in 
December 2005. OHRA has made a special offer to part of the FOM-employees but we want to 
inform all of you that the special offer (beneath the regular 18% discount on the regular pre-
mium) is a refund of: 
100 euro closing an 'all-risk' car-insurance and 
50 euro by a basic and partly 'all-risk' car-insurance. 
Conditions (as starting date before 1 July 2006) can be found on the OHRA website. 
 
Employees that already have a car-insurance with OHRA and who did not receive the 18% 
premium discount from the agreement FOM-OHRA yet, have to inform the OHRA about their 
FOM-employee status in order to get the refund. 
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