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*** PRINCIPE-AKKOORD NIEUWE CAO-OI 2008-2010 *** 
 
De Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen waar FOM deel van uitmaakt, en de 
werknemersorganisaties hebben onlangs een principeakkoord gesloten over een nieuwe CAO. 
Alle partijen leggen het akkoord met een positief advies aan hun achterbannen voor. Uiterlijk 
11 maart 2008 beslissen partijen of het principeakkoord wordt omgezet in een definitief 
akkoord. 
 
De nieuwe CAO kent een looptijd van 1 januari 2008 tot 1 juli 2010 en de belangrijkste 
onderwerpen zijn: 
• een structurele loonsverhoging van 3,2% per 01-03-2008 
• in maart 2008 een éénmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris 
• vanaf 2009 wordt de eindejaarsuitkering een volledige 13e maand 
• per 01-01-2009 een structurele loonsverhoging van 1,3% en 
• per 01-01-2010 een structurele loonsverhoging van 1,6% 
 
daarnaast is o.a. het volgende afgesproken: 
* het verkopen van verlofuren via AVOM te verhogen van 80 naar 120 (na instemming van 

de COR)  
* werknemers die minder dan 10 km van de werkplek wonen, kunnen ook van het AVOM 

doel 'extra reiskosten woon-werkverkeer'gebruik maken 
* vanaf 01-01-2009 wordt de toekenning van het aantal leeftijdsdagen bevroren. 
* er wordt een studie gedaan naar levensfasebewust personeelsbeleid. 
* het huidige Persoonlijk OntwikkelingsPlan wordt omgevormd naar een Professioneel 

OntwikkelingsPlan waarbij een werkconferentie wordt ontwikkeld voor leidinggevenden 
en een workshop voor medewerkers. 

 
Voor de volledige tekst van het principeakkoord verwijzen wij u naar de volgende website: 
www.wvoi.nl/default.asp?cid=68 
 
 

***** COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT 2008-2010 ON MAIN PRINCIPLES***** 
 
The association of employers in Research Institutes, the WVOI of which FOM is a member, 
reached an agreement recently about the main principles for a new collective labour 
agreement. 
Employers and Unions will ask approval with the agreement from their boards and members 
respectively. On 11 March  2008 at the latest parties will decide if the agreement on main 
principles can be converted into a new Collective labour agreement. 
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The new CAO will be valid from 1 January 2008 until 1 July 2010. The most important issues of 
the new agreement are: 
 
• a structural raise of salary of 3,2% per 1-3-2008 
• a non-recurrent allowance of 0,5% of the annual salary which will be paid in March 2008 
• as of 2009 the end-of the year-payment will be raised to the level of a full month's pay (13th 

month) 
• a structural raise of 1,3% per 1-1-2009 and 
• another structural raise of 1,6% per 1-1-2010 
 
In addition to the above an agreement was reached on the following: 
 
* the number of holiday hours which can be sold through 'AVOM' will be raised from 80 to 

120 hours (after approval of the Central workers council) 
* the 'AVOM' purpose 'reducing travel expenses for commuting' is available for employees 

with a commuting distance distance below 10 kilometres (one way).  
 
The complete text of the agreement on main principles may be found on: 
www.wvoi.nl/default.asp?cid=68 
 
 
 

***** UITBREIDING AVOM-REISKOSTENVERGOEDING ***** 
 
De nieuwe CAO laat medewerkers van wie de enkele reisafstand woon-werkverkeer onder de 
10 kilometer ligt ook in aanmerking komen voor het AVOM doel 'vermindering reiskosten 
woon-werkverkeer'. Nadat de nieuwe CAO definitief is geworden, zal FOM alle medewerkers 
die hiervoor in aanmerking komen schriftelijk informeren en een aanvraagformulier toesturen. 
 
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). 
 
 

*****EXTENSION AVOM COMMUTING ALLOWANCE ***** 
 

According to the new CLA the possibility in AVOM to lower commuting costs will become 
available also for employees whose commuting distance is less than 10 kilometres. FOM will 
inform the employees involved personally after the new CLA has become definitive. 
 
For further information please contact Jeroen de Vree (e-mail jeroen.de.vree (030) 600 12 36) or 
Reinalda Meyners (reinalda.meyners@fom.nl, (030) 600 12 41). 
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***** HERINNERING INDIENEN DECLARATIE INTERNETKOSTEN ***** 
 
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. 
 
Let op: U hoeft niet over alle maanden een bewijsstuk mee te sturen. 2 bewijsstukken zijn 
voldoende. Hierbij dient 1 nota te zitten uit het 1e kwartaal 2007 en 1 uit het laatste kwartaal 
van 2007. 
 
 

***** REMINDER DECLARATION INTERNET CONNECTIONCOSTS ***** 
 
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 1 March 2008. The form 
can be downloaded from http://www.fom.nl/live/attachment.db?5776. 
 
Please note: It is not required to send us proof of payment for every month of 2007. Proof of 
payment from one month in the first quarter of 2007 and one from the last quarter of 2007 will 
do. 
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