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***** CAO-OI 2006-2007 is definitief ***** 
 
Op 12 februari j.l. zijn in Den Haag de handtekeningen onder het CAO-akkoord gezet, 
waarmee de afspraken definitief zijn geworden! De belangrijkste punten worden hierna 
genoemd.  
Nota Bene: De details worden thans uitgewerkt en zullen binnenkort bekend worden 
gemaakt. 
 
 Looptijd van de CAO-OI is van 1 oktober 2006 tot 1 januari 2008. 
 De CAO bevat een algemene salarisverhoging van 2,15% per 1 februari 2007. 
 De eindejaarsuitkering wordt per 2007 verhoogd naar 5,4%. 
 De werkgever geeft een niet-pensioengevende levensloopbijdrage van 0,8% in 2006 en in 

2007. In 2008 wordt deze omgezet naar 0,7% wél pensioengevend en tegelijkertijd 
toegevoegd aan de reguliere eindejaarsuitkering die daarmee dan op 6,1% komt. 
 Buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging in verband met verhuizen, huwelijk en 

samenwonen komt per 1 februari 2007 te vervallen. Werknemers houden wel het recht om 
een eigen vakantieverlofdag op te nemen voor deze gelegenheden.  
 Werknemers vanaf 45 jaar zullen worden gestimuleerd om hun leeftijdsdagen te gaan 

inzetten voor extra, loopbaangerichte activiteiten. 
 Voor oio's gaat gelden dat in het jaarlijkse plannings- en evaluatiegesprek, de inzet van 

maximaal 10 verlofdagen per jaar (in de vorm van een budget) voor carrièregerichte 
maatregelen wordt besproken. Het verplichte cursusaanbod blijft voor rekening van FOM 
komen. 
 Vanaf 1 april 2007 geldt een nieuwe SROI-2007 (seniorenregeling). De regeling heeft een 

instapleeftijd van 59 jaar en voorziet in 156 dagen seniorenverlof waarover 85% salaris 
wordt doorbetaald. Bij deelname moeten de leeftijdsuren en de 60+regeling (half uur korter 
werken per dag) worden ingeleverd, maar niet zoals in de huidige regeling de 154 'oude 
ADV uren'. 

 De huidige Seniorenregeling (SROI) eindigt per 31 maart 2007. Als u aan alle voorwaarden 
voldoet en nog een beroep op de oude regeling wilt doen, moet uw aanvraag voor 5 maart 
2007 ingediend zijn.  
 In de CAO-OI worden kaders voor levensloopsparen opgenomen. 
 De regeling betaald ouderschapsverlof is per 1 januari 2007 gewijzigd. Over de door-

betaling van 75% van de bezoldiging wordt het bruto equivalent van de fiscale ouder-
schapsverlofkorting van € 650,- in mindering gebracht. Hiervoor is het wel noodzakelijk 
dat door de werknemer gebruik wordt gemaakt van 'levensloop sparen'. 
 De WVOI-regeling die voorziet in de (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering (BWOI) 

wordt op een aantal punten aangepast. 
 

http://www.fom.nl/
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De 2,15% salarisverhoging is déze maand al in uw salaris verwerkt. Er wordt nu hard gewerkt 
aan de teksten zodat binnenkort de nieuwe CAO integraal te vinden is op de FOM-website. De 
abonnees op de papieren versie van de CAO zullen de CAO-tekst thuis ontvangen zodat ze 
die in het blauwe boekje kunnen invoegen. Het ondertekende CAO-akkoord is te vinden op 
www.WVOI.nl, onder 'nieuws'.  
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Renée-Andrée Koornstra (e-mail: 
renee.koornstra@fom.nl, telefoon: (030) 600 12 62). 
 
 

***** New Collective Labour agreement 2006-2007 signed ***** 
 
Recently all the parties have signed the collective labour agreement. The major issues of the 
new agreement are listed below.  
Please Note: Specific details have to be elaborated. Detailed information will follow soon. 
 
• The agreement is valid from 1 October 2006 until 1 January 2008; 
• Salaries will be raised by 2,15% as of 1 February 2007; 
• The end of year payment will be raised to 5,4% starting January 2007; 
• The employers contribution to the 'course of life scheme' will be 0,8% for the years 2006 and 

2007 (but without effect on the pension basis). As of 2008 this amount will be changed to 
0,7% but will be incorporated in the regular end of the year payment, and therefore will 
effect the pension basis. (So the end of the year payment be 6,1%); 

• After 1 February 2007 employees are no longer entitled to special leave for reasons of 
relocation and formalities and festivities related, to marriage or a cohabitation deed. 

• Employees over 45 years of age will be stimulated to use their age dependent holiday-hours 
for career related activities. 

• Discussion of the use of up to 80 holiday hours as a contribution in the costs of training will 
be a standard issue in the annual interview on planning and evaluation with PhD students. 
Courses that each PhD student is obliged to follow are no subject of discussion in this 
context, and are fully paid for by FOM. 

• Starting 1 April 2007 a new Seniority Scheme ('SROI-2007') will become effective. The 
scheme is open to employees that have reached the age of 59. Employees using this scheme 
will receive 156 days off against 85% of their gross salary. In return the participating 
employee is no longer entitled to age dependent holiday-hours nor to the 60+rule (half an 
hour less work per day). He/she however does not have to 'pay' 154 hours of leave as in the 
current Seniority Scheme. 

• The current Seniority Scheme ends on 31 March 2007. If you meet all the conditions and 
want to make use of the current scheme, your application must be received by FOM before 
5 March 2007. 

• Outlines for the course of life scheme will be included in the CAO-OI. 
• Regulations regarding parental leave have been changed as of 1 January 2007. Employees 

with parental leave will still receive 75% of their gross salary over the actual day(s) of 
parental leave, but starting January 2007 a deduction applies. This deduction is the gross 
equivalent of the so-called ouderschapsverlofkorting. If you participate in the 'course of live 
scheme' you may receive the same amount as 'ouderschapsverlofkorting' from the tax 
authority. 

• The research center employers association (WVOI) provides an extra to the general 
unemployment benefit. Regulations regarding this extra will be modified.  
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The salary raise of 2,15% mentioned is already incorporated in your salary this month. The 
complete version of the new CAO-OI will soon be available on our website. You can also get a 
paper-version in Dutch if you want. 
 
For further information you may contact Renée-Andrée Koornstra 
(e-mail: renee.koornstra@fom.nl, telephone: (030) 600 12 62). 
 
 

***** WIA/WGA-hiaat en OHRA Inkomensgarantieverzekering ***** 
 
Vorige maand hebben alle FOM-werknemers een envelop ontvangen met daarin: 
• brief en advies van FOM over het afsluiten van een inkomensgarantieverzekering in 

verband met langdurige (gehele/gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. 
• informatie over de WIA, IVA, WGA en het arbeidsongeschiktheidspensioen (ABP). 
• brochure + aanvraagformulier voor een OHRA-inkomensgarantieplan + premietabel.  
 
Tot 26 februari 2007 had u de gelegenheid om op grond van non-medische selectie, de 
verzekering af te sluiten. Vanwege een ingelaste voorlichtingsbijeenkomst is, in overleg met 
OHRA, besloten deze uiterste aanmeldingsdatum te verschuiven naar 16 maart 2007. 
 
Vertraging OHRA-mailing aan reeds verzekerden 
Onlangs ontvingen wij van OHRA bericht dat de door ons aangekondigde OHRA-mailing aan 
reeds verzekerden, door interne oorzaken is vertraagd. Helaas ontvangen deze werknemers 
hierdoor in maart 2007 éérst een polis- en premievaststelling op basis van de oude gegevens en 
vervolgens in april 2007 een actuele polis- en premievaststelling. Uiteraard krijgt u dan alsnog 
de gelegenheid van pakket te wisselen als u dat wilt. Namens OHRA onze 
verontschuldigingen voor deze vertraging. 
 
Voor vragen en opmerkingen a.u.b. contact opnemen met OHRA: tel. 026 400 40 90 of via de 
OHRA-website (collectiviteitsnummer FOM = 107). 
 
 

***** WIA/WGA-Gap ***** 
 
Last month all FOM-employees have received an envelope containing: 
• a FOM letter containing our advice to insure yourself against the serious loss of income in 

case of long-term (complete or partial) disability. 
• information about the related social security regulations provided by the Dutch 

government (WIA, IVA, WGA) and our pension fund (ABP). 
• information pamphlet + application form for the OHRA-income guarantee plan + premium 

table. 
 
The closing date for applying for the OHRA-income guarantee plan without medical selection 
had been set to 26 February 2007. Due to some delay OHRA decided to prolong this term to 
16 March 2007. 
 
If you have questions about the insurance please call OHRA at 026 400 40 90 or go to their 
website.  
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****** Attentie inzenden voor 5 maart 2007 ****** 

Declaratie Kinderopvang 2006 
Tegemoetkoming kosten voor (breedband)internet 

 
Wij willen de werknemers die in 2006 een werkgeversbijdrage kinderopvang of een tegemoet-
koming hebben ontvangen in de kosten voor (breedband) internet, er aan herinneren dat het 
declaratieformulier kinderopvang of (breedband)internet en de bijbehorende bewijsstukken 
voor 5 maart 2007 in ons bezit moeten zijn.  
Indien het declaratieformulier niet op tijd door ons is ontvangen, zullen wij de reeds 
uitbetaalde werkgeversbijdrage moeten terugvorderen.  
 
Voor informatie over kinderopvang kunt u terecht bij Reinalda Meyners (e-mail: 
reinalda.meyners@fom.nl, telefoon: (030) 600 12 41) en voor informatie over de internet 
vergoeding bij Liesbeth Janssen (e-mail: liesbeth.janssen@fom.nl, telefoon: (030) 600 12 38). 
 
 

****** Attention Apply before 5 March 2007 ****** 
Declaration Child daycare 2006  

 Contribution in the costs of an internet connection 
 
If you received an employers contribution for the costs of child day-care in 2006 or received a 
contribution in the costs of a (broadband)internet connection in 2006 then please send us the 
declaration form regarding this contribution before 5 March 2007. Please include proof of 
payments. The declaration form is available in the Forms section of our website. 
Please Note: If we do not receive the declaration form in time we are required by the tax 
authority to reclaim the full amount we have paid you in advance.  
 
For further information you may contact Reinalda Meyners (e-mail: reinalda.meyners@fom.nl, 
telephone: (030) 600 12 41) or concerning the internet contribution Liesbeth Janssen (e-mail: 
liesbeth.janssen@fom.nl, telephone: (030) 600 12 38). 
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