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***** LOONSVERHOGING ***** 
 
Per 1 augustus 2006 wordt uw salaris, zoals overeengekomen in de CAO-OI 2005-2006, met 
1,6% verhoogd. Deze verhoging werkt door in de pensioenopbouw en in de uitkeringen. 
 
 

***** SALARY INCREASE *******  
 
 
As agreed in the 2005-2006 Collective Labour Agreement for Research Centres (in Dutch 
CAO-OI) your salary will be raised with 1,6 percent as from August 1st 2006.  
 
 
 

***** UITVOERINGSREGELINGEN (UVR) ***** 
 
Een aantal arbeidsvoorwaarden en/of uitvoeringsvoorschriften zijn vastgelegd in de 
Uitvoeringsregelingen (UVR). Met de Centrale Ondernemings Raad is voor de huidige UVR 
een geldigheidstermijn afgesproken tot 1 augustus 2006. Op dit moment overlegt FOM met 
de COR over wijzigingen in de uitvoeringsregelingen. Zodra hier meer nieuws over te 
melden is zullen wij u informeren. Zolang het overleg niet is afgerond blijven de huidige 
uitvoeringsregelingen van kracht. 
 
 

****** IMPLEMENTATION REGULATIONS (UVR) ***** 
 
Some labour conditions have been laid down in the Implementation regulations (UVR). With 
the Central Works Council ('COR') was agreed on a validation of the current 'UVR' until 
August 1st 2006. At the moment FOM is negotiating with the 'COR' about the changes in the 
implementation regulations. As soon as we have more news about this we will inform you. 
Formally the current UVR will stay effective until we have a new UVR. 
 
 
 

***** OUDERSCHAPSVERLOFREGELING ***** 
 
Zoals al eerder gemeld, verandert per 1 januari 2007 de CAO-OI regeling 'betaald ouder-
schapsverlof' (artikel 5.19 CAO-OI) in verband met nieuwe fiscale wetgeving. Hierover zijn 
door de WVOI en de Vakorganisaties eind 2005 al afspraken gemaakt.  
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- De einddatum van de huídige betaald ouderschapsverlofregeling is 1 januari 2007. 

Partijen zijn in overleg en trachten vóór 1 januari 2007 het eens te worden over alterna-
tieven, waarbij vorm en inhoud van de nieuwe regeling nog ter discussie staan, mede in 
het kader van de invoering van levensloop. 

- Bestaande afspraken over opname van betaald ouderschapsverlof in 2007 zullen conorm 
de nieuw vast te stellen regeling per 1 januari aan die regeling worden aangepast. 

- Opname van betaald ouderschapsverlof in 2007 of later volgens de huídige regeling, is 
niet meer mogelijk. 

- Overigens blijft de wettelijke regeling ónbetaald ouderschapsverlof gewoon bestaan.  
Nadere informatie over deze ouderschapsverlofafspraken is verkrijgbaar bij Renée Koornstra 
(e-mail: renee.koornstra@fom.nl, tel.: (030) 600 12 62). 
 
N.B.: Werknemers die in 2006 gebruik maken van ouderschapsverlof kunnen, indien ze 

voldoen aan de voorwaarden (zoals o.a sparen voor de levensloopregeling) via de 
inkomstenbelasting over 2006 een fiscale tegemoetkoming aanvragen. Méér informatie 
hierover kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. 

 
 

***** PARENTEL LEAVE ****** 
 

Per January 1st 2007 the regulation 'partial paid parental leave' (article 5.19 CAO-OI) will 
change because of new fiscal legislation. The trade unions and the employers' organisation of 
research institutes (WVOI) have already made agreements about this topic in December 
2005.  
- The final date of the current partial paid parental leave regulation will be January 1st 

2007. The parties are still negotiating and are trying to come to an agreement about 
alternatives before January 1st 2007.  

- Existing agreements about taking paid parental leave in 2007 have to be adjusted to the 
new regulations per January 1st 2007.  

- Taking paid parental leave in 2007 or later, based on the current regulation is than not 
possible anymore. 

- Apart from that, the legal unpaid parental leave regulation will remain unchanged.  
 
Further information about parental leave can be obtained from Renée Koornstra (e-mail: 
renee.koornstra@fom.nl, tel.: (030) 600 12 62). 
 
Employees who make use of the parental leave regulation in 2006 can, if they join the course 
of life scheme, ask for a fiscal discount through their income tax of 2006. You can find more 
information about this on www.belastingdienst.nl. 
 
 
 

***** LEVENSLOOPREGELING ***** 
 
Sparen 
Naast de overeenkomsten met Loyalis en Achmea heeft FOM nu ook een overeenkomst met 
OHRA afgesloten waarbij u als FOM-werknemer extra faciliteiten ontvangt (zoals een hogere 
rente) indien u bij OHRA een levenslooprekening opent. Bij het afsluiten van een levensloop-
rekening dient u te vermelden dat u werknemer van FOM bent.  
 

mailto:liesbeth.janssen@fom.nl
www.belastingdienst.nl
mailto:liesbeth.janssen@fom.nl
www.belastingdienst.nl


 
 
 
 
Werkgeversbijdrage 
Het overleg met de vakorganisaties over een FOM-werkgeversbijdrage in de levensloop is 
nog niet afgerond. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u nader informeren.  
 
Meer 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 ***** 
Saving account 
Beside agreements with Loyalis and Achmea FOM has made an agreement for the course of 
life scheme with the OHRA (Arnhem). When you decide to open an OHRA (course of life 
scheme) account please mention that you are a FOM employee so you will get the extra 
facilities belonging to the agreement of FOM with OHRA. 
 
FOM-contribution for the course of life 
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). 
 
 
 

***** FOM 60 JAAR: PERSONEELSFEEST OP 25 NOVEMBER 2006 **** 
 
Op zaterdag 25 november 2006 vindt een spetterend feest plaats, bedoeld voor alle FOM-
medewerkers en hun partners, in het kader van het 60-jarig FOM-jubileum. Noteer het alvast 
in je agenda en houd je brievenbus in de gaten voor nadere informatie.  
 
 

***** EMPLOYEE PARTY ON NOVEMBER 25, 2006 ***** 
 
On Saturday the 25th of November, 2006, there will be an exciting party for all FOM-em-
ployees and their partners on the occasion of the 60th anniversary of FOM. Make a note in 
your dairy and keep an eye on your mailbox for further information. 
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De feestcommissie aan het werk. Van links naar rechts: Gabby Zegers (SAF/NIKHEF), Mark Brocken 
(FOM-bureau), Paul Smeets (Rijnhuizen), Yvonne Kerkhof (FOM-bureau) en Frits Hekkenberg 
(Rijnhuizen). Jan Verhoeven (AMOLF) ontbreekt op de foto. (Foto: Alma van Ramele). 
The Party Committee at work. From left to right: Gabby Zegers (SAF/NIKHEF), Mark Brocken 
(FOM-office), Paul Smeets (Rijnhuizen), Yvonne Kerkhof (FOM-bureau) and Frits Hekkenberg 
(Rijnhuizen). Jan Verhoeven (AMOLF) is missing on the picture. (Photo: Alma van Ramele). 
 
 
 

***** BEREIKBAARHEID FOM BUREAU OP 8 SEPTEMBER 2006 **** 
 
Op vrijdag 8 september 2006 gaan uw collega's van het FOM-Bureau met elkaar een dag uit. 
Op die vrijdag is het Bureau daarom telefonisch niet bereikbaar.  
 
 

***** FOM bureau closed at September 8th ***** 
Your colleagues at the FOM bureau are not available on Friday 8th September 2006 because of 
their annual outing. The telephone will not be answered that day. 
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***** VERKIEZINGEN COR **** 
 
De verkiezingen komen er aan! 
6 december aanstaande kunnen de FOM medewerkers weer bepalen wie de komende twee 
jaren hun belangen zullen vertegenwoordigen. Die dag zijn er namelijk de rechtstreekse 
verkiezingen voor de leden van de instituuts-ondernemingsraden en (een deel van) de 
centrale ondernemingsraad (COR). Feit is dat een aantal van de nu zittende leden niet 
beschikbaar zal zijn voor een volgende periode, met name geldt dat voor de vertegen-
woordigers vanuit de universitaire kiesgroepen, die allen onderzoeker in opleiding zijn. Er 
zijn dus nieuwe kandidaten nodig voor die leuke en interessante functie. Als lid van de 
ondernemingsraad dien je niet alleen de belangen van al je FOM-collega's maar krijg je ook 
meer inzicht in wat er in een organisatie als FOM omgaat en hoe één en ander nu precies in 
elkaar steekt. 
6 december kun je dus kiezen, maar ook gekozen worden! Voor dat laatste is het nodig je 
uiterlijk 14 november kandidaat te stellen. Over hoe dat precies moet, krijgen alle kies-
gerechtigde medewerkers in de universitaire kiesgroepen binnenkort apart bericht. 
Meer informatie is te vinden op de COR-nieuws pagina van de FOM-website 
 
 

***** ELECTIONS FOR THE WORKS COUNCILS ****** 
 
The elections are coming! 
On the 6th of coming December it is time for the FOM-employees to determine which of their 
colleagues will defend their interests in the coming two years. That day we will have the 
elections for the members of the local en central work councils. As a number of the now 
sitting members will not return, especially those who represent the BUW-working groups on 
the universities, we have to look for new candidates for this exiting and very interesting task. 
As a member of a work council you are not only occupied with the interest of your 
colleagues such as working environment, working conditions etc., but is also broadens your 
insight regarding the FOM-organisation as a whole. 
So, on December 6th you have the choice, but also you can be elected! To be elected it is 
necessary tot bring yourself forward as candidate and you have the opportunity to do so 
until November 14th. Guidelines for the candidates will be sent to each elect able FOM -
employee within the BUW, early September. 
For more information about this item look at the COR-News page on the FOM-website. 
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