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***** VAKANTIEVERLOF *****  
 
Iedere fulltime FOM-werknemer heeft per jaar zo'n 42 vakantiedagen1. In de CAO-onderzoek-
instellingen - waar FOM onder valt - zijn afspraken met de vakorganisaties vastgelegd over de 
opname van vakantieverlof en afbouw van bestaande verlofstuwmeren.  
Deze afspraken zijn al in 2003 gemaakt maar blijken niet bij iedereen bekend te zijn. Daarom 
zetten we ze in dit PZ-infobulletin voor u op een rijtje. 
 
Opname algemeen 
- Vakantieverlof moet zoveel mogelijk worden opgenomen in het jaar waarin het wordt toe-

gekend. 
- Om opbouw van verlofstuwmeren tegen te gaan mag u maximaal 80 uur per jaar mee-

nemen naar het volgende jaar. 
- Als dit maximum wordt overschreden moet uw leidinggevende, na overleg met u, ten 

behoeve van het daaropvolgende jaar de dagen vaststellen, waarop dit vakantieverlof 
alsnog wordt opgenomen. 

 
Verlofstuwmeren 
- Als u de afgelopen jaren een 'verlofstuwmeer' heeft opgebouwd, moet u met uw leiding-

gevende afspraken gaan maken om dit saldo in te zetten. In onze CAO is destijds afge-
sproken dat werknemers met een verlofstuwmeer tot 1 januari 2009 de tijd hebben om hun 
tegoed op te maken c.q. te bestemmen door het maken van concrete afspraken met hun 
leidinggevende. 
Het initiatief voor het maken van afspraken over opname van het verlof kan door de 
leidinggevende worden genomen maar ook door u als werknemer.  

- Voorzover u nog geen afspraken heeft gemaakt is het raadzaam dit, gezien de tijd die nog 
resteert tot 1 januari 2009 (1,5 jaar) op korte termijn in gang te zetten.  
De volgende afspraken zijn bijvoorbeeld mogelijk. 

 
Voorbeelden voor bestemming verlofsaldo 
- Inroosteren van verlof en een werkpatroon afspreken.  

o Iemand werkt een periode in plaats van elke week 5 x 8 uur bijvoorbeeld 4 x 8 uur of 
5 x 6 uur en neemt zo zijn vakantieverlof op. 

o Een aaneengesloten opname van 2 maanden in een rustige periode (bijvoorbeeld 
zomermaanden). 

N.B.: De praktische uitvoerbaarheid en de bedrijfsvoering blijft van belang. Functie en 
afdeling moeten afdoende en adequaat bemenst kunnen worden (een en ander ter 
beoordeling van uw leidinggevende). 

                                                      
1 338 uur (exclusief leeftijdsuren) 

http://www.fom.nl/
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- Optimaal van de uitruilmogelijkheden AVOM gebruik maken: 

o uitbetaling van 80 uur per jaar (bij gebruik van reguliere kinderopvang 16 uur extra). 
o aanschaf fiets, studiekosten, levensloop e.d. 

- Inzet verlof bij concrete afspraken over 'SROI-2007' deelname; 
- Inzet leeftijdsdagen voor carrière gerichte maatregelen. 
 
Wat gebeurt er als u niets afspreekt en ook uw dagen niet opneemt 
Naast onze CAO-afspraken gelden ook de regels van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat voor 
vakantieverlof (helaas) geen 'opnameplicht'. Er staat alleen in dat 'niet opgenomen vakantie-
dagen' na 5 jaar verjaren. Dit betekent feitelijk dat wanneer u niets met uw leidinggevende 
over opname of inzet van uw vakantieverlof zou afspreken, de vakantie wettelijk níet vervalt 
en 5 jaar blijft staan.  
 
Dit is echter niet wat CAO-partijen bij het maken van hun afspraken voor ogen hadden.  
Het streven is écht dat werknemers hun verlof opnemen, vakantie genieten of anderszins 
inzetten zodat dat bestaande verlofstuwmeren worden afgebouwd en in de toekomst worden 
voorkomen. FOM onderschrijft de afspraken in de CAO en is voorstander van opname en/of 
inzet van uw verlof.  
Het is raadzaam uw eigen verlofsituatie eens onder de loep te nemen en - zonodig - afspra-
ken te gaan maken met uw leidinggevende over inzet van uw verlofstuwmeer. 
 
Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw personeelsfunctionaris en bij de Cen-
trale Personeelsdienst (tel 030 6001 262). Alle afspraken zijn te vinden in de CAO-onderzoek-
instelling die u kunt raadplegen via www.fom.nl, Personeelsinformatie, arbeidsvoorwaarden, 
CAO. 
 
 

***** REMINDER ***** 
CLA 2006-2007 CONTAINS CHANGED RULES CONCERNING 

VACATION-LEAVE  
 
All fulltime FOM-employees receive 338 hours of paid vacation-leave each year (January-
December). The current Collective Labour Agreement for Research Centres (CLA, CAO-OI 
2006-2007) contains changed rules regarding vacation-leave. 
 
Basically these hours should be consumed as holydays in the same year that they are granted. 
The current CLA limits the amount of hours to be transferred to a later year to eighty hours2.  
In practice it turns out that a large group of employees still has many unused hours at the end 
of their contract. Therefore we would like to draw your attention to alternative possibilities to 
use these hours.  
Holiday hours may be used to agree upon a shorter working week (working 32 hours a week 
instead of 40) or working shortened days (like 6 hours a day instead of 8 hours).  

                                                      
2  Please note: excess holiday hours will be taken away only after five years have expired since you got 

them  
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Another possibility is using these hours within the CCE-scheme, where you can sell up to 
80 hours each year for cash or buying a bicycle etc. 
Off course, as with regular leave, you have to get approval from your team leader and/or 
personnel officer to make use of one of these possibilities. 
 
Since it is basically not allowed to save more then 80 hours for next year, we strongly advise 
you to talk with your team leader and/or personnel officer about planning your leave(s) 
preferably at the beginning of each year from now on.  
For more information FOM-employees working at NIKHEF, AMOLF or Rijnhuizen can con-
tact their personnel officer. FOM-employees, working at university locations, can get more 
information by emailing to Manon Quik (e-mail: manon.quik@fom.nl), Maria Teuwissen 
(e-mail: maria.teuwissen@fom.nl) or Annette Bor (e-mail: annette.bor@fom.nl).  
 
 

***** SPECIALE KORTINGSACTIE OHRA TOT 1 JANUARI 2008 ***** 
 
Wie - via FOM - een basiszorgverzekering heeft afgesloten bij OHRA kan tot 1 januari 2008 
gebruik maken van de speciale kortingsafspraken die OHRA heeft gemaakt met Pearle 
Opticiëns en Eye Wish Groeneveld. Zonder aanvullende verzekering ontvangt u bij een 
complete bril of zonnebril op sterkte 20% korting, voor contactlenzen en een zonnebril met 
ongeslepen glazen 15%. 
OHRA Aanvullend en OHRA Extra Aanvullend geeft daarnaast € 50 korting (1 x per 3 jaar) 
terwijl de OHRA Uitgebreid en Uitgebreid Vitaal liefst € 150 korting (1 x per jaar) oplevert. 
OHRA Extra Uitgebreid geeft een korting van maximaal € 200 per jaar. 
Op vertoon van uw OHRA Zorgpas wordt de korting rechtstreeks aan de kassa verrekend. 
Meer informatie treft u aan op www.ohra.nl/fom107. 
 
 

***** Special Discount-action from OHRA ***** 
 
Any FOM-employee with health insurance through OHRA is offered a special discount when 
buying glasses, contact lenses or special sun-glasses by Pearle Opticians or Eye Wish 
Groeneveld. The discount depends on the product you buy and the kind of insurance you 
have.  
More information may be found on the OHRA website (www.ohra.nl/fom107. This link will 
lead you to the FOM related OHRA page). Please note that this action will end on 1 January 
2008.  
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