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    *****  STAND VAN ZAKEN CAO-OI ***** 
 
De huidige CAO-OI loopt tot 1 juli 2010. De Werkgeversvereniging 
Onderzoekinstellingen (WVOI) - waarvan FOM één van de vijf leden is - heeft 
aan de Werknemersorganisaties (Wno's) voorgesteld om de start van de 
onderhandelingen voor de nieuwe CAO-OI door te schuiven naar het najaar 
van 2010. De hoofdreden hiervoor is dat het op dit moment onbekend is welke 
financiële beslissingen het nieuwe kabinet zal gaan nemen en dat het dus niet 
duidelijk is welke budgettaire ruimte er voor de CAO beschikbaar is. Dat 
maakt onderhandelen over een loonparagraaf lastig. 
Na de formatie van een nieuw kabinet en na Prinsjesdag op 21 september a.s. 
zal hierover waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn. Daarom geven de 
werkgevers er de voorkeur aan om de bespreking van de nieuwe CAO-OI uit 
te stellen naar dit najaar.  
De Wno's hebben ingestemd met het voorstel van de WVOI tot aan 
Prinsjesdag verder te gaan met het uitwerken van voorstellen in werkgroepen 
en de onderhandelingen pas na de zomer op te starten. Dat betekent dat de 
huidige CAO-OI wordt verlengd en van kracht blijft totdat overeenstemming 
is bereikt over een nieuwe CAO-OI. 
 

  ***** CAO-OI DEVELOPMENTS*****   
 
The current Collective Labour Agreement for Research Institutes (CAO-OI) 
runs until 1 July 2010. The Employers’ Association for Research Institutes 
(WVOI) – of which FOM is one of the five members – has proposed to the 
Employee Organisations that the start of the negotiations for the new CAO-OI 
be deferred to autumn 2010. The main reason for this is that presently we do 



 
not know which financial decisions the new cabinet will take and so we do not 
know how much funding will be available for the CAO. These uncertainties do 
not make it easy to negotiate about the salary section of the Agreement. We 
will probably know more after a new cabinet is formed and after Budget Day 
(21 September). It is for this reason that the employers would prefer to defer 
the discussion of the new CAO-OI until this autumn.   
 
The Employee Organisations have agreed to the WVOI proposal to continue 
work on developing the proposals in work groups until Budget Day and to 
start negotiations after the summer. This means that the current CAO-OI will 
be extended and remain in effect until agreement is reached about a new 
CAO-OI. 
 
  ***** INLEVEREN OV-CHIP UITDRAAI BIJ KOSTENDECLARATIE  
   BINNENLANDSE  DIENSTREIZEN***** 
 
FOM vergoedt kosten van reizen die u in Nederland voor uw werk moet 
maken (exclusief woon-werkverkeer). Deze reiskosten krijgt u vergoed als u 
het formulier "kostendeclaratie binnenland" (zie FOM-website) invult en 
voorzien van alle originele betalingsbewijzen inlevert.  
Tegenwoordig is reizen met een OV-chipkaart gebruikelijk. Om de kosten van 
dergelijke reizen vergoed te krijgen, moet u een OV-chip uitdraai van de 
gemaakte reis bij uw kostendeclaratie bijvoegen (zie http://www.ov-
chipkaart.nl/). Volgens de voorschriften van de Belastingdienst kan bij het 
ontbreken van een dergelijk bewijsstuk evenwel voor een afgelegd traject een 
kilometervergoeding plaatsvinden gebaseerd op 0,15 cent per kilometer.  
 

 ***** SUBMISSION OF PUBLIC TRANSPORT CHIP PRINT-OUT 
WHEN CLAIMING DOMESTIC WORK-RELATED TRAVEL ***** 

 

 
FOM will reimburse work-related travel expenses in the Netherlands 
(excluding home-to-work travel). You will be reimbursed for these travel 
expenses if you submit a completed domestic travel claim form together with 
all the original receipts (see FOM website).  
 



 
More and more people now travel using a so-called public transport chip card. 
To get public transport expenses reimbursed, you must enclose with your 
claim a public transport chip print-out of the claimed trip (see 
http://www.ov-chipkaart.nl/). According to Tax Office regulations, you may 
qualify for a kilometre reimbursement of 0.15 cents per kilometre travelled if 
this documentary evidence is absent. 
 
***** SPECIALE ZOMERACTIES CENTRAAL BEHEER ACHMEA EN OHRA ***** 
 
FOM heeft al jaren collectieve contracten met Centraal Beheer Achmea (CBA) 
en OHRA omtrent verschillende verzekeringen zoals de autoverzekering, 
reisverzekering etc. Zowel CBA als OHRA hebben op dit moment speciale 
zomeracties.  
 
Bij CBA gaat het om de volgende actie: als u tussen 12 juli en 1 september 2010 
twee (of meer) hoofdproducten afsluit die voor 1 maart 2011 ingaan, ontvangt 
u in oktober 2010 van de betaalde jaarpremie 50% terug. Wanneer u naast de 
hoofdproducten ook bijproducten afsluit, geldt de 'cash back' zowel voor de 
hoofd- als de bijproducten.  
 
Bij OHRA heeft de actie betrekking op de Permanente Reisverzekering en de 
Auto Internet Verzekering. Als u vóór 1 september 2010 de Permanente 
Reisverzekering afsluit, ontvangt u naast de collectiviteitskorting een extra 
korting van 15% op de eerstejaarspremie. Besluit u de Auto Internet 
Verzekering af te sluiten vóór 1 september 2010 dan ontvangt u het eerste jaar 
23% korting op uw premie. Heeft u al een autoverzekering bij OHRA? Dan 
kunt u gebruik maken van de gratis KwikFit zomercheck. 
 
Voor meer informatie of het afsluiten van een verzekering kunt u 
gebruikmaken van het internet. Voor CBA kijk op www.centraalbeheer.nl. Klik 
op particulier - personeelsvoorzieningen; de collectiviteitscode is 43040. Voor 
OHRA raadpleeg ww.ohracollectief.nl\sfom. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ***** SPECIAL SUMMER OFFERS FROM CENTRAAL BEHEER 
            ACHMEA AND OHRA ***** 

 

 
FOM has collective insurance contracts in place with Centraal Beheer Achmea 
(CBA) and OHRA regarding products such as car insurance and travel 
insurance. Both CBA and OHRA have special summer offers at the moment.  
 
With the special offer from CBA, 50% of the paid annual premium will be 
returned to you in October 2010 if you buy two (or more) key insurance 
policies between 12 July and 1 September 2010 that will take effect before 1 
March 2011. If you buy by-products in addition to these key products, the 
cash-back offer applies to both key products and by-products.  
 
OHRA offers special summer deals on long-term travel insurance and car 
internet insurance. If you take out long-term travel insurance before 1 
September 2010, you will get an extra 15% discount on the first year’s 
premium on top of the collective contract discount. If you take out car internet 
insurance before 1 September 2010, you will get a 23% discount on your first 
year’s premium. If you already have car insurance with OHRA, you can get a 
free KwikFit summer check-up. 
 
For more information or to take out an insurance policy, consult the internet. 
The CBA website address is www.centraalbeheer.nl. Click on quotes “particulier 
– personeelsvoorzieningen”; the collective contract code is 43040. To access the 
OHRA website, go to www.ohracollectief.nl\sfom. 
 
****************************************************************************** 
FOM wenst iedereen die de komende periode op vakantie gaat een hele 
prettige vakantie! 
To those of you going on holiday this summer: do enjoy yourselves! 
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