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***** EUROPESE GEZONDHEIDSKAART EHIC***** 
 
Met de vakantieperiode in zicht wijzen wij u op de Europese Gezondheidskaart, officieel: "European 
Health Insurance Card"(EHIC). Ook voor werkgerelateerde bezoeken aan het buitenland is deze 
kaart aan te raden.  
 
Met deze kaart kunnen u en uw gezinsleden namelijk noodzakelijke medische zorg krijgen tijdens 
een tijdelijk verblijf binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland 
en Liechtenstein) en Zwitserland. U hoeft zelf geen geld voor te schieten omdat buitenlandse 
behandelaars dan weten dat hun rekening door uw Nederlandse Zorgverzekeraar wordt betaald.  
 
De vergoeding die u krijgt hangt wel af van de soort verzekering die u bij uw zorgverzekeraar heeft 
afgesloten. Het blijft dus aan te raden naast uw zorgverzekering een reisverzekering af te sluiten! 
 
De kaart is persoonsgebonden en kosteloos. Op de kaart wordt standaard de geldigheidsduur 
afgedrukt. Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar hoe lang uw EHIC daadwerkelijk geldig is. 
Dit kan variëren van enkel de opgegeven periode van verblijf in het buitenland tot maximaal één 
jaar vanaf de aanvraagdatum. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw 
zorgverzekeraar.  
 
U kunt de EHIC aanvragen via www.ehic.nl en na het plaatsen van uw aanvraag zult u de kaart in 
principe binnen 4 werkdagen per post ontvangen. Mocht uw zorgverzekeraar niet op het digitale 
aanvraagformulier voorkomen betekent dit dat uw zorgverzekeraar deze dienst niet aanbiedt via 
genoemde website. U dient dan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar hoe u de kaart alsnog 
kunt aanvragen.  
Voor werknemers die via het collectieve FOM-contract bij de OHRA verzekerd zijn geldt dat zij de 
kaart eveneens via bovengenoemde website kunnen aanvragen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Wemelsfelder (email 
ria.wemelsfelder@fom.nl) 
 

 ***** EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD EHIC*****  
 
With the holidays in sight we would like to draw your attention to the European health insurance 
card (EHIC). The use of this card is also advisable if for work related trips abroad. 
 
With this card you and your family receive necessary medical treatment if  necessary during a stay 
within the European Economic Area (European Community, Norway, Iceland and Liechtenstein) 
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and Switzerland. You do not have to pay the bills in advance because foreign doctors will know that 
their bills will be settled through your Dutch Health Care Insurer. 
 
The reimbursement you receive depends on the level of your insurance. It is advisable to opt for a 
travel insurance too. 
 
The EHIC is strictly personal and free of charge. The validity is printed on the card. The real period 
of validity depends on the health insurance company you are subscribed to. Contact your insurance 
company for more information.  
 
If you want to apply for the EHIC, please go to: www.ehic.nl. You will receive the card within 5 
working days by regular mail. If your insurer is not mentioned on the digital form, please contact 
your insurance company on how to receive the EHIC. 
FOM-employees who are insured at OHRA can also apply at the above mentioned website. 
 
For further information please contact Ria Wemelsfelder (email: ria.wemelsfelder@fom.nl) 
 
 

***** UITBREIDING BESTEDINGSDOELEN SPAARLOON ***** 
 
Onlangs is door de fiscus het aantal erkende bestedingsdoelen uitgebreid waarvoor u uw 
geblokkeerde spaarloontegoed mag inzetten. U kunt nu, zonder dat de wettelijke blokkeringtermijn 
van 4 jaar geldt, ook uw spaarloontegoed opnemen voor de Bancaire Lijfrente en de 
Kapitaalrekening Eigen Woning. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Centraal Beheer: 
http:\\www.centraalbeheer.nl/43040 
 

 ****** Purposes saving scheme extended****  
 
Recently the recognized range of objects you can use your frozen saving scheme account for are 
increased. This means that you can withdraw money from the frozen balance on your saving 
scheme account for your capital account regarding your own house and for bank annuity. 
 
More information can be found on the website of Centraal Beheer: 
http:\\www.centraalbeheer.nl/43040 
 
 

***** AUTOVERZEKERING CENTRAAL BEHEER ***** 
 
Centraal Beheer heeft onlangs besloten de basispremie van de autoverzekering per 15 mei 2010 met 
15% te verlagen. Op deze lagere basispremie kunnen zij niet de huidige collectiviteitskorting van 
33% blijven bieden. Daarom zal per dezelfde datum de collectiviteitkorting aangepast worden naar 
21%. De combinatie van deze twee aanpassingen zorgen ervoor dat de premie voor de verzekerden 
nagenoeg gelijk blijft.  
Ook in de aanvullende dekkingen worden per 15 mei as. wijzigingen doorgevoerd. Medewerkers 
met een No-Claim Beschermer en/of een Inzittenden Beschermingsverzekering moeten rekening 
houden met een premieverhoging van respectievelijk € 20,00 en € 5,00 per jaar.  
Centraal Beheer zal de werknemers die hun autoverzekering collectief bij Centraal Beheer hebben 
ondergebracht via de jaarlijkse verlengingsbrief persoonlijk informeren.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Centraal Beheer: 
http:\\www.centraalbeheer.nl/43040. 



 
 

 ***** CAR INSURANCE CENTRAAL BEHEER*****  
 
Centraal Beheer recently decided to decrease the basic premium for the car insurance as of 15 May 
2010. Unfortunately, they are not able to offer the current group discount of 33% on this new 
premium. For this reason, the group discount will be decreased to 21%. Due to the fact that these 
two adjustments are combined at the same time, the premium for the insured will stay almost 
unchanged. 
Adjustments will also be made at the additional coverages. Employees that have a "No-claim 
protector and/or a Occupant protection insurance will find their premium increased with the sums 
of € 20,00 and € 5,00 respectively on a yearly base.  
Centraal Beheer will personally inform the employees involved through the annual renewal letter. 
 
More information can be found on the website of Centraal Beheer: 
http:\\www.centraalbeheer.nl/43040 
 
 

***** OCTROOI- BONUS REGELING***** 
 
Octrooien zijn een belangrijk middel om kennis te beschermen. FOM ziet het als haar 
verantwoordelijkheid om octrooiwaardige resultaten uit het onderzoek te identificeren en wil de 
alertheid op octrooimogelijkheden uit het onderzoek onder andere stimuleren door de instelling van 
een bonusregeling voor uitvinders. Met de COR is per 1 maart 2010 de volgende regeling 
overeengekomen: 
- De octrooibonusregeling houdt in dat alleen ingeval van 'buitengewone exploitatie inkomsten', 

dat wil zeggen een opbrengst (na aftrek van gemaakte kosten) van aantoonbaar minimaal k€ 100 
en eenmalige bonus van 1 tot maximaal 3 bruto maandsalarissen kan worden uitgekeerd aan de 
betreffende FOM-werknemer c.q. groep van werknemers die op de octrooiaanvraag vermeld 
staan. Het recht op deze beloning vervalt 10 jaar na aanvraag van het octrooi. 

- Indien er sprake is van een opbrengst tussen de k€ 50 en k€ 100 komt de werknemer in 
aanmerking voor een gratificatie van max. € 2.500,- bruto. 

- Ingeval van langjarige, buitengewoon hoge exploitatieopbrengsten wordt een 
maatwerkafspraak gemaakt. 

- Ook de ex-werknemer die op de octrooiaanvraag vermeld staat, komt, ingeval er binnen 5 jaar 
na einde dienstverband een opbrengst (na aftrek van gemaakte kosten) van aantoonbaar 
minimaal k€ 100 resulteert, voor de eenmalige bonus van 1 tot maximaal 3 bruto 
maandsalarissen in aanmerking. 

- De baten die voortkomen uit een octrooi/kennishandel worden (na aftrek van de kosten en een 
vergoeding voor de uitvinder(s)) voor 100% ter beschikking gesteld aan de onderzoeksgroep 
waaruit het octrooi is voortgekomen onder de voorwaarde dat zij op adequate wijze aan 
onderzoek(-sfaciliteiten) wordt besteed. 

 
 *****PATENT BONUS ARRANGEMENT*****  

 
Patents are an important way to protect knowledge. FOM considers it her responsibility to identify 
the patentworthy results obtained by research and wishes to stimulate people to be alert with regard 
to the patent possibilities arising from, amongst others, research by the establishment with a bonus 
for inventors. FOM has made the following agreements with the Central Works Council (COR):  
- in case of extraordinary exploitation income, a non-recurrent allowance equal to 1 up to a 

maximum of 3 gross monthly salaries can be paid to the FOM-employee concerned c.q. group of 
employees that are mentioned on the patent application. The entitlement on the bonus will 
expire 10 years after the date of application. 

- in the case that the proceeds are between k€ 50 and k€ 100, the employee is entitled to a bonus 
with a maximum of € 2.500,00 gross. 

- in case of long-term extraordinary exploitation income, personal agreements will be made. 



- Also the ex-employee, who is mentioned on the patent application, will be entitled to the non-
recurrent allowance equal to 1 up to a maximum of 3 gross monthly salaries  if a proceed of k€ 
100 is reached within 5 years after the contract of employment with has ended.  

- the results arising from a patent will become 100% available to the field of research of which the 
patent has occurred provided that it will be adequately spend on research facilities. 

 
 

***** UW ERVARINGEN MET OHRA AFGELOPEN JAAR***** 
 
FOM heeft al sinds jaar en dag een collectief contract met OHRA voor de zorgverzekering. Sinds 
2006 zijn er diverse wijzigingen binnen de OHRA-organisatie doorgevoerd voor wat betreft de 
administratieve afhandeling ervan. Helaas hebben deze kort op elkaar doorgevoerde wijzigingen 
geleid tot een daling van het serviceniveau zoals wij dat van OHRA gewend waren. OHRA neemt 
onze klachten serieus en werkt hard aan verbetering van de administratieve afhandeling. Om 
OHRA goed te informeren over wat er niet naar wens verloopt willen we graag uw eigen 
ervaringen met de OHRA zorgverzekering horen. U kunt hiervoor het mailadres: 
ervaringenohra@fom.nl gebruiken. 
 

 ***** YOUR EXPERIENCES WITH OHRA DURING LAST YEAR*****  
 
FOM has maintained a collective agreement with OHRA concerning the Health Insurance for many 
years now. As of 2006 several changes were made within the OHRA-organization concerning the 
administrative settlement of health insurance. To our opinion all these changes have, unfortunately, 
lead to a decline in service.  OHRA takes our complaints seriously and is working hard to improve 
both the service level as well as the level of the administrative settlements.  
In order to inform OHRA about the matters that are unsatisfactory dealt with, we would like to hear 
your own experiences. You can send your experiences by email to the following address: 
ervaringenohra@fom.nl. 
 
 

***** FOM SPORTDAG 25-6-2010 ***** 
 
Op vrijdag 25 juni zal de FOM sportdag plaatsvinden, dit jaar georganiseerd door AMOLF. Het 
belooft een leuke en afwisselende dag te worden met uiteenlopende sporten en spellen, afgesloten 
met een barbecue. 
Inschrijving van de teams is binnenkort mogelijk bij de FOM-instituten. Hou voor actuele informatie 
www.amolf.nl/sportdag in de gaten. 
 

 ****** FOM-SPORTSDAY 25-6-2010 *****  
 
This year the FOM-sportsday will be organized by FOM Institute AMOLF and will be held on 
Friday 25 June 2010 in Amsterdam. In all probability it will be a nice and varied day with different 
sports and games. At the end of the day there will be a barbecue. 
It will be soon possible to register. Please keep an eye on www.amolf.nl/sportdag for precise 
information. 
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