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*****  ONDERHANDELINGEN  OVER  DE  NIEUWE  CAO-OI  *****  
 
De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de onderzoekinstellingen (CAO-OI) zijn 
inmiddels begonnen. De huidige CAO-OI heeft een looptijd tot 1 januari 2008. Zolang er geen 
nieuwe CAO is overeengekomen blijft de inhoud van de huidige CAO onverkort van kracht. 
 

***** NEGOTIATIONS FOR A NEW COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT  ***** 
 
The negotiations for a new collective labour agreement (CAO) have started. The present CAO has 
expired January 1st 2008. The present CAO will remain effective however until parties have 
reached agreement upon a new CAO. 
 
 

***** FINANCIËLE  WIJZIGINGEN  PER  1 JANUARI   2008 ***** 
 
Door de informatie uit de media, van het ABP of uw ziektekostenverzekeraar zal het voor u geen 
verrassing zijn dat per 1 januari 2008 verschillende premies zijn gewijzigd. De actuele premies treft 
u aan op uw salarisstrook en zijn vanaf begin februari ook te raadplegen via www.fom.nl. 
Met het salaris van december 2007 is een 0,8% toelage levensloop aan u uitbetaald. Vanaf nu wordt 
deze toelage geïntegreerd in uw (pensioengevende) eindejaarsuitkering die daarmee per 1 januari 
2008 op 6,1% komt. 
 
 

***** FINANCIAL  CHANGES  PER  1 JANUARY 2008 ***** 
 
As you may have noticed a number of premiums (e.g premiums for pension fund and health costs 
insurance) have changed as of January 1st 2008. You will find the current premiums on your new 
salary slip and soon on our website.  
As of 01-01-2008 the structural 'end of the year bonus' is 6,1% and will be paid with the salary of 
December each year. 
 
 

*****  REISAFSTAND/REISKOSTENVERGOEDING PER  1 JANUARI  2008 ***** 
 
Deze maand zijn de reisafstanden voor het hele FOM-personeel nagekeken en voorzover nodig 
gecorrigeerd. Het aantal kilometers tussen woonplaats en standplaats wordt vastgesteld op basis 
van de postcode volgens de meest recente versie van de digitale ANWB routeplanner waarbij 
gekozen wordt voor het gemiddelde van de heen- en terugreis, via de snelste weg. Iedereen kan 
zijn reisafstand terugvinden op de salarisstrook in de linkerkolom onderaan bij 'Fisc reisafstand'. 
Het actualiseren van de reisafstand kan gevolgen hebben voor uw reiskostenvergoeding. Indien 
uw reisafstand onder de 10 kilometer is gekomen dan is uw reiskostenvergoeding beëindigd per  
01-01-2008. Maar indien uw reisafstand boven de 10 kilometer is vastgesteld dan heeft u recht op 
een  tegemoetkoming in de reiskosten. U kunt u dit op uw salarisstrook terugvinden. 
 



 
 
 
 
Onderstaand de nieuwe reiskostentabel met de geïndexeerde bedragen. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl, ((030) 600 12 36) 
of Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, ((030) 600 12 41). 

 
***** COMMUTING  DISTANCE/COMMUTING  ALLOWANCE   1 JANUARY 2008 ***** 

 
This month the travel distances from home to work have been checked  and updated where 
necessary for all FOM-employees.  
The distance in kilometres will be based on the most recent version of the digital ANWB route 
planner. You may find the actual distance on your salary slip in the left column below marked 
'Fisc reisafstand'. A changed distance can result in a changed monthly allowance. 
 
Below you will find the new travel allowances with the indexed amounts. 
 
For further information please contact Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl 
((030) 600 12 36) or Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, ((030) 600 12 41). 
 

REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER 2008 
Enkele reisafstand 
woning werk 

1 dag per week  2 dagen per 
week 

3 dagen per 
week 

4 dagen per 
week of meer 

0 - 10 km geen vergoeding geen vergoeding geen vergoeding geen vergoeding 
10 - 15 km 14,00 26,00 38,00 51,00 
15 - 20 km 18,00 35,00 52,00 69,00 
20 km of meer 28,00 54,00 80,00 106,00 

 
 

***** TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VOOR (BREEDBAND) INTERNET ***** 
 
Graag willen wij medewerkers die in 2007 een tegemoetkoming hebben ontvangen in de kosten 
voor (breedband) internet er aan herinneren dat het formulier 'Declaratie voor (breedband) 
internet' en de bijbehorende bewijsstukken voor 1 maart 2008 in ons bezit moeten zijn. Indien het 
declaratieformulier niet op tijd door ons is ontvangen, zal de reeds uitbetaalde tegemoetkoming  
moeten worden terugbetaald. 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Patrick Pechler (e-mail patrick.pechler@fom.nl, 
((030) 600 12 38). 
 

***** CONTRIBUTION  IN  THE  COSTS  OF  AN  INTERNET CONNECTION ***** 
 
We would like to remind the employees who received a contribution in the costs of a 
(broadband)internet connection in 2007 that they have to send us the form 'Declaratie voor 
(breedband)internet' and the accompanying proof of payments before March 1st 2008. The form 
can be downloaded from http://www.fom.nl/live/attachment.db?5776. If we do not receive the 
declaration form in time we will have to reclaim the amounts paid in advance. 
 
For further information you may contact Patrick Pechler (e-mail patrick.pechler@fom.nl, 
(030) 600 12 38).  
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*****  SPAARLOONREGELING ***** 

 
Werknemers die in de loop van 2007 in dienst zijn gekomen, kunnen in 2008 deel gaan nemen aan 
de spaarloonregeling. Zij kunnen daartoe een aanvraagformulier en informatiepakket via mail 
opvragen bij onderstaande personen. U kunt echter óf aan de spaarloonregeling deelnemen óf 
sparen voor levensloop. Dit kan niet gelijktijdig. Dit is van belang als u gebruik maakt van de 
ouderschapsverlofregeling. 
Het rentepercentage op de spaarloonrekening van Centraal Beheer Achmea is per 1 december 2007 
verhoogd van 2,2% naar 2,9%. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar bij Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree@fom.nl, 
((030) 600 12 36) of Reinalda Meyners (email reinalda.meyners@fom.nl, ((030) 600 12 41). 

 
***** SAVING SCHEME  REGULATIONS***** 

 
Employees who entered FOM in 2007 may join the saving scheme as of January 2008. In order to 
do so they may request an information brochure and an application form through persons 
mentioned below. Please note: If you join the saving scheme it is not possible to join the course of 
life scheme (Levensloopregeling) as well since you may not join both schemes in the same fiscal 
year. This can be an important consideration for employees that want to use parental leave! 
 
For further information please contact Jeroen de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl, ((030) 600 12 36) or 
Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, ((030) 600 12 41). 
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