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***** LEVENSLOOPREGELING ***** 
 
Het overleg met de vakorganisaties over een FOM-werkgeversbijdrage in de levensloop is 
nog niet afgerond. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u zo spoedig mogelijk informe-
ren. 
 
Nadere informatie over levensloop 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" ***** 
 
The labour parties and the WVOI are still negotiating about the FOM-contribution for the 
course of life. As soon as we know more about this we will inform you. 
 
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). 
 
 
 

***** WIA-WGA PREMIE ***** 
 
Vanaf 1 januari 2006 is de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA*) van kracht. Deze wet 
vervangt de WAO (Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering) voor die werknemers 
die na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Voor de WIA zijn zowel werkgevers 
als werknemers een premie verschuldigd. De werknemerspremie zal elke maand op uw 
salaris worden ingehouden. De inhouding is met "INH WN WIA-WGA" op uw salarisstrook 
aangeduid. Omdat we de informatie over de afdracht van deze premie pas onlangs hebben 
ontvangen zal de premie over de maanden januari t/m juni 2006 (enkele euro's) met het juni-
salaris worden verrekend. Deze verplichte premie bedraagt 0,09% van het premieloon, de 
helft voor de werkgever en de helft voor de werknemer. 
 
* De WIA is een inkomensvoorziening voor werknemers die langer dan twee jaar (voor meer dan 35%) 

arbeidsongeschikt zijn. Na twee jaar ziekte voor meer dan 35%, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd 
of wordt een gewijzigde arbeidsovereenkomst afgesproken. In dat geval kan de WIA een 
inkomstenaanvulling bieden. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeids-
ongeschiktheid en of er, in geval van gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid, sprake is van werkloosheid. 
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***** "WIA-WGA PREMIUM" ***** 
 
The so-called Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA*) regarding social security provi-
sions with respect to long-term disability became effective as of 1 January 2006. The WIA 
replaces the former WAO for those employees who became ill after 1 January 2004. Both 
employers and employees are required to pay a premium for the WIA. The premium will be 
deducted from your salary each month. You will find this as a deduction marked "INH WN 
WIA-WGA" on your salary slip. We received information about the payment of these pre-
miums only recently. Therefore the premium over the month's January-June 2006 (a few 
euro's) will be deducted from your net salary in June. The premium is 0.09% of your salary. 
The employer and the employee both pay half of the premium. 
 
* The WIA may provide a certain income to FOM- employees who (because of illness) are not able to 

perform their jobs to the full extent and where this situation continuously has been the case for a period 
over two years. After two years of illness for more than 35% the labor contract may be ended or changed 
by FOM. In that case the WIA may provide you an additional income for a certain amount of time, the 
height of which depends on your extent of disablement and if you are employed or not.  
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