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***** FOM BIJDRAGE LEVENSLOOP ***** 
 
In december 2006 ontvangt iedere werknemer een 'levensloopbijdrage' van FOM in de vorm 
van een uitkering van 0,8% van zijn salaris (inclusief toelagen). 
Indien u deelneemt aan de levensloopregeling kunt u deze uitkering door FOM rechtstreeks 
op een levenslooprekening laten storten. Over dit bedrag betaalt u dan pas loonbelasting 
wanneer u het gespaarde tegoed te zijner tijd opneemt. Als u hiervoor kiest, moet u dit voor 
5 december 2006 schriftelijk aan FOM laten weten (het wijzigingsformulier kunt u downloaden 
van onze website www.fom.nl/). Indien u hier niet voor kiest wordt het bedrag gewoon in 
december 2006 met uw salaris aan u uitbetaald. In dat geval worden er op deze uitkering 
loonbelasting en premies ingehouden.  
 
 

 
****** FOM-CONTRIBUTION FOR COURSE OF LIFE ***** 

 
In December 2006 every FOM-employee will receive a contribution of 0,8% of his salary 
(including regular allowances) as a contribution to the 'course of life scheme'. If you already 
participate in the Course of Life scheme, FOM can transfer the amount directly to your course 
of life account number. Should you prefer this latter option, you have to inform us in writing 
before 5 December 2006 (On the FOM-website you can download the necessary form). In this 
case you have to pay taxes and social premiums at the moment that you take a leave from your 
course of life savings. If you do not wish for this option, you will receive the contribution with 
you salary of December. In that case taxes and social premiums will be deducted from the 
contribution.  
 
For further information you can contact Jeroen de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl, 
(030) 600 12 36), or Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, (030) 600 12 38). 
 
 

***** OUDERSCHAPSVERLOF ***** 
 
Vanaf 1 januari 2007 geldt een nieuwe ouderschapsverlofregeling bij de onderzoekinstellingen.  
De regeling voorziet in een garantie tot 75% van het bruto salaris over de ouderschapsverlof-
dag c.q. de ouderschapsverlofdagen.  
De nieuwe regeling is vanaf januari 2007 rechtstreeks gekoppeld aan de fiscale ouderschaps-
verlofkorting die sinds de invoering van de levensloopregeling van kracht is. Dit is een netto 
bedrag van € 636,00 per maand bij voltijd ouderschapsverlof. Het is een heffingskorting; dat 
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wil zeggen dat de Belastingdienst dit bedrag aftrekt van de inkomstenbelasting die u moet 
betalen. Het is mogelijk om hiervoor een voorlopige teruggave aan te vragen. 
Om voor deze ouderschapsverlofkorting in aanmerking te komen moet u dus deelnemen aan 
de levensloopregeling. Er is geen minimale inleg vereist, maar u moet in hetzelfde jaar waarin 
u het ouderschapsverlof opneemt een bedrag sparen in de levensloopregeling. FOM verstrekt 
iedere werknemer in december 2006 een levensloopbijdrage van 0,8% van het salaris. Deze 
kunt u dus daarvoor gebruiken, tenzij u in 2006 gebruik heeft gemaakt van de spaarloonrege-
ling. 
Alle werknemers die momenteel ouderschapsverlof hebben zullen persoonlijk over de uitwer-
king van de nieuwe ouderschapsverlofregeling worden geïnformeerd. 
 
 

****** PARENTAL LEAVE ***** 
 
Per 1 January 2007 there is a new parental leave regulation for the research institutes. The 
regulation takes care of a guarantee up to 75% of the gross salary over the parental leave day 
or parental leave days. as from January 2007 the new regulation is directly related to the fiscal 
parental leave tax reduction, which exists since the course of life scheme has become effective. 
This is a net amount of € 636.00 per month if you take a full time parental leave. It is a tax 
reduction, which means that the tax office will deduct this amount from the income tax that 
you have to pay. It is possible to ask for a preliminary restitution at the tax office. You are 
eligible for this tax reduction if you participate in the course of life scheme. There is no mini-
mum deposit required but you have to participate in the course of life scheme in the same year 
that you take your parental leave. FOM provides every employee with a contribution of 0,8% 
of the salary for the course of life scheme, so you may use this contribution for this in case you 
did not partake the saving scheme. 
Every employee on parental leave now, will be personally informed. 
 
For further information you can contact Jeroen de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl, 
(030) 600 12 36), or Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, (030) 600 12 38). 
 
 

***** ZIEKTEKOSTENVERZEKERING FOM/OHRA ***** 
 
FOM heeft een collectieve zorgverzekering met OHRA gesloten. Alle FOM-werknemers kunnen 
hieraan deelnemen en naast een goed verzekeringspakket óók profiteren van aantrekkelijke 
collectiviteitkortingen. Bovendien is er volledige vrijheid in de keuze van de zorgverlener. 
OHRA heeft de collectiviteitkorting voor FOM verhoogd van 8% naar 10% en de  
- onontkoombare - premieverhoging per 1 januari 2007 beperkt gehouden zodat de FOM-premie 
van de OHRA Zorgverzekering (basisverzekering) in 2007 één van de goedkoopste in de markt 
is (netto-jaarpremie € 995,00). Verder geldt er een collectiviteitkorting van 8% tot 18% op de 
aanvullende zorg- en tandartsverzekeringen.  
Zie voor overige voordelen (alsmede pakketkortingen) www.ohra.nl/fom107). 
 
Uitbreiding van de aanvullende OHRA-zorgverzekering  
De aanvullende zorgverzekeringen zijn voor 2007 uitgebreid met vergoedingen van o.a. 
brillenglazen, contactlenzen en orthodontie voor volwassenen. Daarnaast komen er per 2007 
goedkopere tandartsverzekeringen bij.  
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Nieuwe service 
In 2007 introduceert OHRA de Op jouw leven Service. U kunt kiezen uit verschillende aan-
vullende zorgverzekeringen die zijn afgestemd op de verschillende levensfasen. Verandert er 
iets in uw leven, dan kunt u uw aanvullende zorgverzekering tussentijds aanpassen, zonder 
medische keuring.  
 
Reeds collectief verzekerd? 
Heeft u al een collectieve zorgverzekering bij OHRA, dan ontvangt u vóór 1 december a.s. uw 
nieuwe polis voor 2007. Hierin staat ook wat u moet doen wanneer u uw aanvullende zorg-
verzekering wilt wijzigen.  
 
Nog niet collectief verzekerd via FOM/OHRA? 
Tot uiterlijk 1 februari 2007 heeft u de mogelijkheid over te stappen. Kijk op 
www.ohra.nl/fom107. 
Op deze site kunt u uw premie berekenen en uw zorgverzekering aanvragen. U kunt ook 
bellen met OHRA op (026) 400 40 40.  
 
 

***** MEDICAL CARE INSURANCE FOM/OHRA ***** 
 
FOM has a collective medical care insurance with OHRA. For this reason you can take a profit 
from collective discounts on the premiums. You also have complete freedom to choose the care 
provider you wish. The 2007 premium of the OHRA Health insurance is one of the cheapest in 
the Netherlands. Furthermore, the collective discount has been raised from 8% to 10%. 
 
Make use of the collective agreement with the OHRA (www.ohra.nl/fom107) 
1. 10% collective discount on the OHRA basic care insurance (nett yearly premium € 995.00). 
2. 8% to 18% collective discount on the OHRA additional care insurances and dentist 

insurances. 
3. Discount of 10% to 18% on other insurances along the possibility of a package-discount. 
 
Extension of the medical care insurance 
The additional medical care insurances have been extended with allowances for glasses, con-
tact lenses, orthodontics for adults and more. Furthermore, there will be more and cheaper 
dentist insurances in 2007. 
 
New service 
In 2007 the OHRA introduces the unique 'Op jouw leven service'. You can choose from dif-
ferent additional medical care insurances, which are geared to the different phases in your 
present and future life. You can adjust your additional medical care insurance between times 
without medical selection. 
 
If you are already collectively insured by OHRA, you will receive your personal 2007 policy 
before 1 December 2006. Here you will find what you have to do if you want to change your 
additional medical care insurance. 
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If you are not yet insured with OHRA you can take a look at www.ohra.nl/fom107 for infor-
mation. On this site you can also calculate what your premium will be. You can also call 
OHRA (026) 400 40 40. 
 
For further information you can contact Ria Wemelsfelder (ria.wemelsfelder@fom.nl, 
(030) 600 12 39). 
 
 

***** NIEUWE UITVOERINGSREGELINGEN (UVR) PER 01-12-2006 ***** 
 
De Centrale Ondernemingsraad (COR) en FOM zijn per 1 december 2006 een nieuw pakket 
Uitvoeringsregelingen overeengekomen. Hieronder staat een samenvatting van de voor-
naamste wijzigingen.  
De integrale nieuwe tekst van de UVR kan vanaf begin december via de FOM-website worden 
geraadpleegd. Degene die geabonneerd zijn op een papieren versie van de UVR zullen in de 
loop van december een nieuw exemplaar voor hun Blauwe Boekje ontvangen. 
 
o Looptijd van 1 december 2006 tot 1 december 2009. 
o UR 3: De ADSL-vergoeding wordt € 15,00 Dit is een vast bedrag en niet meer afhankelijk 

van het soort abonnement. Deeltijders ontvangen hetzelfde bedrag. Er komt een simpeler 
regeling met betrekking tot in te dienen facturen. De ingangsdatum van de ADSL-wijziging 
is 1 januari 2007. 

o Aan AVOM mag vanaf nu meerdere keren per jaar worden deelgenomen.  
o Alle in de UVR (niet CAR) genoemde vergoedingsbedragen zoals voor Bedrijfshulp-

verlening, Drukkosten Proefschriften e.d. zijn met 5% geïndexeerd. 
o UR 3: Bij buitenlandse dienstreizen kunnen vanaf nu de overige verblijfkosten tot een maxi-

mum van 30% van de etmaalvergoeding (per locatie genoemd in bijlage C van de UVR) for-
faitair worden gedeclareerd. Verder wordt FOM-breed bewerkstelligd dat bij buitenlandse 
dienstreizen als volgt wordt gedeclareerd: de werknemer geeft het te declareren bedrag aan 
op het formulier; voor de rubriek 'overige kosten' hoeven tot 30% van de voornoemde 
etmaalvergoeding geen bonnen overlegd te worden. De forfaitaire vergoeding wordt dus 
niet automatisch op basis van het aantal reisdagen toegekend. 

o UR 8: Bij de detacheringregeling gelden vanaf 1 december 2006 nieuwe (verlaagde) bedra-
gen per detacheringlocatie. De detacheringpremie komt te vervallen. Op lopende detache-
ringen blijft tot het einde van de detacheringovereenkomst de oude regeling van kracht. Er 
is een overgangsregeling afgesproken voor lopende detacheringen die ná 1 december 2006 
maar voor 1 juni 2007 worden verlengd. Nieuw is dat voor Oio's bij wie een detachering 
niet is voorzien in het reguliere opleidings- en begeleidingsplan maatwerkafspraken kun-
nen worden gemaakt. Tevens is er een methodiek afgesproken om een nieuwe detache-
ringtoelage te kunnen berekenen voor een niet in de tabel genoemde locatie. 

o UR 18: Stagiaires krijgen recht op 25 (was 23) verlofdagen op jaarbasis.  
o UR 3: Bij binnenlandse dienstreizen kunnen ook aantoonbare in redelijkheid te maken extra 

reiskosten zoals de kosten van fietsenstalling en Greenwheels e.d. vergoed worden.  
 
 

**** NEW IMPLEMENTATION REGULATIONS (UVR) PER 01-12-2006 ***** 
 
The Central Works Council ('COR') and the FOM have agreed on a new package of Imple-
mentation Regulations ('UVR') that will take effect on 1 December 2006. Below you will find a 
summary of the most important changes. In December you may find the complete new text on 
the FOM-website. 
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o Term of validity from 1 December 2006 till December 1st 2009. 
o UR 3: The new ADSL allowance will be € 15.00 per month. The allowance is not dependent 

of the kind of subscription. Part timers are also entitled to € 15.00. You do not have to send 
in all your invoices for reimbursement. The change of this regulation will take effect per 
1 January 2007. 

o You can participate in the AVOM-regulation several times a year instead of once a year.  
o All amounts mentioned in the UVR (not CAR), such as gratuities for company relief service, 

allowance for printing costs of the thesis, have been raised with 5%. 
o UR 3: Concerning foreign business trips, the additional costs (other than lodging) can be 

claimed as such (i.e. without receipts) to a maximum of 30% of the daily allowance men-
tioned in Appendix C. Throughout the FOM organisation reimbursements will be carried 
out as following: the employee fills out the amount to be reimbursed on the form; for the 
aforementioned additional costs (up to 30% of the aforementioned daily allowance) no 
proof has to be included. The reimbursed amount is therefore not automatically assigned 
based on the number of travelled days. 

o UR 8: As from 1 December 2006 there will be new (lowered) amounts for the secondment 
allowances per secondment location. The secondment premium will lapse. On existing 
secondments, the UVR 2003-2006 will remain applicable. There will be a transitional 
arrangement for the current secondments that extend between 1 December 2006 and 
1 June 2007. In addition, special arrangements can be made for PhD students, whose 
secondment was not arranged for in the plan for training and supervision. 

o UR 18: Students are entitled to 25 (was 23) holiday hours on an annual base.  
o UR 3: With domestic business trips other travel costs (like Greenwheels or bicycle shed) can 

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

***** CENTRAAL BEHEER PERSONEELSVOORZIENINGEN *****  
 
FOM heeft met Centraal Beheer Achmea al sinds jaar en dag afspraken waardoor u als FOM 
werknemer kunt profiteren van voordelen op verzekeringen en financiële diensten. Deze 
voordelen houdt u ook bij vertrek uit FOM-dienst en als gepensioneerde. 
 
Wijzigingen in de autoverzekering: 
o Per 1 december 2006 wordt de collectiviteitkorting van 30% verhoogd naar 32%. 
o Begin september heeft Centraal Beheer Achmea de Beter Bewust Autoverzekering (BBA) 

geïntroduceerd met een aanzienlijk lagere premie die tot 20% goedkoper kan zijn dan uw 
huidige premie. Van de premie voor deze autoverzekering gaat de collectiviteitkorting van 
30% (per 1/12/2006: 32%) nog eens af.  

o gratis vervangend vervoer op het moment dat uw auto bij schade gerepareerd wordt; ook 
taxi vervoer is mogelijk. 

o snelle en goede reparatie door een van de 180 schadeherstelbedrijven.  
o u betaalt géén grote steden toeslag als opslag bij de autoverzekering (20%). In enkele post-

codegebieden buiten de Randstad krijgt u een extra regio korting op de autoverzekering 
(10 tot 15%) 

o met de No-Claim Beschermer kunt u voor een bedrag van € 50 per jaar een extra dekking 
op uw autoverzekering afsluiten en heeft u bij één schade per jaar geen terugval in no-
claim. 

 



 
 
 

 
 

 
Overige verzekeringen & aanbiedingen 
o Hypotheekarrangement met extra kortingen op notaris- en taxatiekosten. 
o 0,2% lagere rente bij een Hypotheek (en 0,5% i.p.v. 0,75% afsluitkosten). 
o 10% korting op de Woongarantverzekering; korting wordt blijvend verhoogd naar 15% als 

u tegelijkertijd ook uw auto bij Centraal Beheer Achmea verzekert. Bent u ouder dan 55 jaar 
dan ontvangt u een extra korting.  

o 5% korting op de Permanente Reisverzekering. 
o Aanbiedingen op het gebied van reizen (Arke en Holland International) en gezondheid. 
 
Als u van de Personeelsvoorzieningen of de Aanvullende Diensten van Centraal Beheer 
Achmea gebruik wilt maken, dan kunt u, ook 's avonds en op zaterdag, contact opnemen met 
het call center (055) 579 80 00 voor verzekeringen en (055) 579 81 00 voor financiële diensten. U 
kunt ook via www.centraalbeheer.nl/43040 informatie vinden.  
 
 

***** CENTRAAL BEHEER EMPLOYEE SERVICES ***** 
 
FOM has a contract with Centraal Beheer Achmea so that you have a profit for different offers. 
 
You will find some profits below:. 
o Per 1 December 2006 the discount on a car insurance will raise from 30% to 32%. 
o Interesting mortgage arrangements with discounts on the notary costs and appraisers fee.  
o Discount of 10% on the fire and theft insurance. If you also have a car insurance with 

Centraal Beheer then you will get a discount of 15%.  
o 5% discount on a permanent travel insurance. 
o 0.2% lower interest on a mortgage. 
 
For information about insurances you can call (055) 579 80 00 for information about financial 
services you can call (055) 579 81 00. You can also find information on their website 
www.centraalbeheer.nl/43040. 
 
 

***** AVOM EXTRA REISKOSTENVERGOEDING *****  
 
Graag willen wij u er op wijzen, dat wanneer u in 2006 deelnam aan het AVOM-doel 'Vermin-
dering reiskosten woon-werkverkeer', maar u dit per 1 januari 2007 wilt beëindigen, u dit ons 
vóór 1 januari 2007 schriftelijk moet laten weten. Indien wij voor die datum niets van u hebben 
vernomen, gaan wij er van uit dat het uw keuze is om ook in 2007 aan dit doel deel te nemen. 
 
 

***** CCE EXTRA TRAVEL ALLOWANCE ***** 
 
If you joined the CCE target 'Reduction of travel costs from home to work' in 2006 but you 
want to stop it per 1 January 2007, you should inform us before 1 January 2007. If you do not 
contact us before this date, we assume that it is your choice to join this target also in 2007.  
 
For further information you can contact Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, 
(030) 600 12 41), or Liesbeth Janssen (e-mail liesbeth.janssen@fom.nl, (030) 600 12 38). 
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***** WERKGEVERSBIJDRAGE KINDEROPVANG VANAF 01-01-2007 *****  
 
Vanaf 1 januari 2007 zal FOM geen werkgeversbijdrage kinderopvang meer uitbetalen omdat 
de werkgeversbijdrage dan rechtstreeks vanuit de belastingdienst zal worden toegekend. 
De werkgeversbijdrage wordt vanaf 01-01-2007 automatisch uitbetaald door de belastingdienst 
indien u al een kinderopvangtoeslag ontvangt van de overheid. Indien u nog geen kinder-
opvangtoeslag ontvangt, kunt u deze nu al voor 2007 aanvragen via de site van de belasting-
dienst (www.belastingdienst.nl/). De werknemers die op dit moment een werkgeversbijdrage 
kinderopvang ontvangen van FOM via hun salaris hoeven niet de wijzigingen per 01-01-2007 
aan ons door te geven. Wel verzoeken wij u om het declaratieformulier voor uw declaratie 
over 2006 (te vinden op de FOM-website) voor 1 maart 2007 naar ons toe te sturen met de 
daarbij behorende documenten. 
 
N.B.: Bovenstaande regeling wordt pas definitief nadat de Eerste Kamer op 12 december 2006 

akkoord is met het wetsvoorstel. De Tweede Kamer heeft al wel zijn goedkeuring ver-
leend voor de wijzigingen. 

 
 

***** EMPLOYERS CONTRIBUTION CHILDCARE ***** 
 
As from 1 January 2007 FOM will no longer pay the employer's contribution for childcare 
through the salary but the tax office will pay the employers contribution. 
At this moment the employers contribution is not lawfully obligated. However, this is going to 
change per 1 January 2007. The employers contribution will automatically be paid by the tax 
office if you already receive a childcare allowance from them. If you do not receive a childcare 
allowance yet you can already apply for it for 2007 through the site of the tax office 
(www.belastingdienst.nl/). Employees, who receive an employers contribution through their 
salary, do not need to inform us about the changes in the childcare costs per 1 January 2007. 
We just request you to send in the declaration form concerning 2006 (which you can find on 
the FOM website) before 1 March 2007. 
 
The above mentioned regulation will be definite after the Dutch Parliament has approved it at 
12 December 2006. 
 
For further information you can contact Jeroen de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl, 
(030) 600 12 36), or Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
 
 

***** VERANDERINGEN IN DE WW PER 01-10-2006 *****  
 
Per 1 oktober 2006 is een aantal veranderingen in de WW doorgevoerd. De zogeheten 
wekeneis is aangescherpt. Werknemers moeten 26 weken van de voorafgaande 36 weken 
hebben gewerkt om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen. Wie aan deze eis vol-
doet komt in aanmerking voor een korte loongerelateerde uitkering van maximaal 3 maanden. 
Om voor een langere WW-uitkering in aanmerking te komen moet men in de voorafgaande 5 
jaren minstens 52 dagen gewerkt hebben in 4 van deze jaren. Wie voldoet aan deze '4 uit 5'-eis 
krijgt per kalenderjaar arbeidsverleden één extra maand uitkering. Voor wie aan beide eisen 
voldoet was de maximale duur van de WW-uitkering 5 jaar. Dat is onder de nieuwe wetgeving 
teruggebracht tot 3 jaar en 2 maanden. 
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In de huidige situatie bedraagt de uitkering 70% van het minimumloon bij een kortdurende 
WW-uitkering of 70% van het dagloon bij een loongerelateerde uitkering. Onder de nieuwe 
regeling worden alle uitkeringen op het dagloon gebaseerd. De WW-uitkering bedraagt de 
eerste 2 maanden 75% van het dagloon en vanaf de derde maand wordt de uitkering 70% van 
het dagloon. 
 
Werknemers van wie het contract afloopt dienen zich zo spoedig mogelijk (4 weken voor de 
eerste werkloosheidsdag in te schrijven bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). 
Inschrijven bij het CWI kan tegenwoordig ook digitaal, via www.werk.nl/. 
 
Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor de hele WVOI de B-WOI (Bovenwettelijke regeling Werk-
loosheid personeel Onderzoek Instellingen) door Deloitte uitgevoerd. Zij stellen het recht op 
een bovenwettelijke uitkering vast en verzorgen de uitbetaling daarvan. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Marja Braxhoofden (marja.braxhoofden@fom.nl 
(030) 600 12 40), Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl, (030) 600 12 36). 
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