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***** LEVENSLOOPREGELING ***** 
 
* Het aanvraagformulier voor deelname aan de levensloopregeling is gereed. U kunt het vin-

den op de FOM-website 
www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/tegemoetkomingen. Indien u 
gebruik wilt maken van de levensloopregeling kunt u dit formulier downloaden, invullen 
en naar FOM sturen.  

* Hiervoor moet u een levenslooprekening openen. U dient zelf de beslissing te nemen bij 
welke bank of verzekeringsmaatschappij (al dan niet collectief) u eventueel een contract 
afsluit voor het levensloopsparen. 

* FOM heeft inmiddels collectieve contracten afgesloten met Loyalis en Achmea met betrek-
king tot de  levensloopregeling. Zij hebben ieder een website met informatie en een reken-
module.Voor Achmea is het website-adres www.centraalbeheer.nl > particulier > perso-
neelsvoorzieningen > invullen naam werkgever: FOM en plaats: Utrecht > levensloop, 
plannen voor verlof? Eerder met pensioen? 

 Voor Loyalis is het www.loyalis.nl > loyalis levensloop. 
 De levensloopregeling van Loyalis sluit aan bij het ABP-pensioen. Achmea biedt naast de 

spaarmogelijkheid een aantal beleggingsprofielen.  
* 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 zijn ontvangen zodat wij voor 
1 juli 2006 dat – bruto – spaarsaldo 2006 aan u kunnen uitbetalen.U kunt dan ná 1 juli 2006 
gebruik maken van levensloopsparen. 

 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Liesbeth Janssen (e-mail: liesbeth.janssen@fom.nl, 
tel.: (030) 600 12 38) of Reinalda Meyners (e-mail: reinalda.meyners@fom.nl, 
tel.: (030) 600 12 41). 
 
 

*****'COURSE OF LIFE SCHEME'***** 
 
● There is a Dutch application form for the course of life scheme available on the FOM web-

site. You can find it on the FOM-website 
www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/tegemoetkomingen. If you want to 
join the course of life scheme you can download this form and send it to FOM. 

● Before this you need to open an account for the course of life scheme. You have to decide 
yourself at which bank or insurer (collective or not) you want to join the course of life 
scheme. 
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● FOM has concluded 2 collective contracts for the course of life scheme with Loyalis and 

Achmea. They both have information and a calculation module on their websites. For 
Achmea it is www.centraalbeheer.nl > particulier > personeelsvoorzieningen > fill in the 
name of FOM and Utrecht > levensloop, plannen voor verlof? Eerder met pensioen? 

 For Loyalis it is www.loyalis.nl > loyalis levensloop.  
● If you already participate in the FOM-'savingscheme' now and you consider to partici-

pate 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 savingscheme-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. 

 
For further information you can contact Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, tel.: 
(030) 600 12 38) or Reinalda Meyners (e-mail: reinalda.meyners@fom.nl,, tel.: (030) 600 12 41). 
 
 
 

***** NIEUWE NOMINALE EINDEJAARSUITKERING ***** 
 
De onderhandelingen tussen de werkgeversvereniging onderzoekinstellingen (WVOI) en de 
vakorganisaties over 'het restantbudget ziektekosten' hebben onlangs geresulteerd in overeen-
stemming over een nieuwe structurele, nominale eindejaarsuitkering van € 380,- bruto, die 
pensioengevend is. Deze eindejaarsuitkering komt bovenop de reguliere eindejaarsuitkering 
van 4,1%. Deeltijders ontvangen dit bedrag naar rato van de omvang van hun dienstverband.  
 
 

***** NEW CAO ALLOWANCE ***** 
 
Recently the WVOI and the unions have agreed on a new 'end of the year payment' of an 
amount of € 380.- gross that is included in your pension. You will receive this payment for the 
first time in December 2006. This payment is additional to the regular 'end of the year pay-
ment' of 4,1% that you will receive in December as well. Part-timers will receive an adjusted 
amount. 
 
 
 

***** SPORTDAG 2006 ***** 
 
Op vrijdag 9 juni 2006 vindt weer de jaarlijkse sportdag plaats, ditmaal in Amsterdam. De 
organisatie in handen van AMOLF. Zie voor meer informatie www.amolf.nl/sportdag. 
 
 

***** SPORTS DAY 2006 **** 
 
This year there will be again a sports day in Amsterdam and it will be organised by AMOLF. 
You are welcome at Friday 9 June 2006 especially FOM-employees working at the universities. 
The subscription will start in May. It is possible to participate as a team or as an individual. 
For more information and subscription forms you can go to www.amolf.nl/sportdag. 
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***** NIEUWE BEDRAGEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND *****  
 
Per 1 april 2006 zijn er wijzigingen in de etmaalvergoedingen buitenland. Op de FOM-website 
bij de Uitvoeringsregelingen (FOM-UVR), Bijlage C kunt u altijd de actuele bedragen raad-
plegen. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Renee Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, 
tel.: (030) 600 12 43). 
 
 

***** NEW AMOUNTS ***** 
 
Per 1 April 2006 there are some changes in the twenty-for-hours allowances for foreign coun-
tries. On our website www.fom.nl, at the Uitvoeringsregelingen (FOM-UVR), Bijlage C you 
can always find the current amounts. 
 
For further information you can contact: Renee Spigt (e-mail: renee.spigt@fom.nl, 
tel.: (030) 600 12 43). 
 
 
 

***** VAKBONDSCONTRIBUTIE EN AVOM ***** 
 
Bruto aftrekken, netto uitkeren: het is mogelijk om de vakbondscontributie van het bruto-
salaris af te trekken. Dat is gunstig want als een bedrag op het brutoloon worden ingehouden, 
betaalt u als werknemer over dat bedrag geen belasting en sociale premies. Met de vakorgani-
saties is dan ook onlangs afgesproken dat via AVOM de vakbondscontributie als doel kan 
worden gekozen, met als bron: 'bruto salaris'. 
 
1. Hoe maakt u gebruik van deze fiscale regeling: 

• U betaalt uw contributie rechtstreeks aan uw vakbond. 
• U dient jaarlijks een AVOM-aanvraag/declaratie in bij FOM om de betaalde vakbonds-

contributie via het brutoloon te laten verrekenen. Het formulier hiervoor vindt u op de 
FOM website. 

• U overlegt daarbij een bewijs van betaling van vakbondscontributie (als de bond geen 
betalingsbewijzen verstrekt dan via bankafschriften). De werkgever houdt het bedrag ter 
grootte van de vakbondscontributie in op het brutoloon in december.  

• De werkgever betaalt dit bedrag netto in december aan de werknemer uit met de ver-
melding 'vergoeding vakbondscontributie' op de loonstrook. 

2. Bij dit doel kan alleen gekozen worden voor verrekening in de maand december. 
3. Werknemers die een deel van het jaar lid zijn geweest van een vakbond, kunnen de door 

hen betaalde contributie in het betreffende kalenderjaar in december verrekenen.  
4. Het is niet mogelijk om het lidmaatschap van meerdere vakbonden te declareren. Maximaal 

1 vakbond per werknemer. 
5. De regeling is geldig voor de vakbondscontributie van 2006. De declaratie moet vóór 1 

december 2006 worden ingeleverd bij de werkgever met betrekking tot de jaarcontributie 
van 2006.  

6. De AVOM-tekst wordt niet tussentijds aangepast maar in de eerstvolgende CAO-tekst 
gewijzigd.  
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N.B.: Omdat het contributiebedrag wordt ingehouden op het bruto salaris wordt de grondslag 

lager voor de berekening van het dagloon voor de WAO en WW hetgeen een negatief 
effect kan hebben op eventuele uitkeringen. 

 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, 
tel.: (030) 600 12 38) of Reinalda Meyners (e-mail: reinalda.meyners@fom.nl, 
tel.: (030) 600 12 41). 
 
 

***** UNION-CONTRIBUTION AND CCE (AVOM) ***** 
 
It is possible to a get tax-profit when you are a member of an union and pay contribution. If 
you want to participate you have to fill in an AVOM-form and submit a copy of your member-
ship card and a letter with the amount of contribution that you paid. You can find the form 
that you need on the FOM-website. You can only get a tax refund for 1 union. The form has to 
be received by FOM before the first of December 2006 so it can be paid to you in December. 
Because the amount is calculated with your gross salary it can influence the height of a future 
social security payment. 
 
For further information you can contact Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, 
tel.: (030) 600 12 38) or Reinalda Meyners (e-mail: reinalda.meyners@fom.nl, 
tel.: (030) 600 12 41). 
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