
 
 

 
 
PZ-INFOBULLETIN november 2010, nummer 6 
 
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie telefoon (030) 600 12 11  
Postbus 3021, 3502 GA Utrecht fax (030) 601 44 06 
e-mail: cpd@fom.nl  http://www.fom.nl 
 
****** STAND VAN ZAKEN CAO-ONDERHANDELINGEN 
 ONDERZOEKINSTELLINGEN   ***** 
 
Op 15 november jl. is in gezamenlijk overleg tussen de werkgevers- en 
werknemersorganisaties aan de CAO-tafel voor de Onderzoekinstellingen 
besloten de CAO-onderhandelingen voorlopig te verdagen tot maart 2011. Dit 
betekent dat de huidige CAO-OI van kracht blijft en alle hierop gebaseerde 
regelingen en afspraken gegarandeerd kunnen worden tot 1 april 2011. 
Geconstateerd is dat het, mede gelet op externe omstandigheden (lees: de 
nullijn die we van het kabinet min of meer hebben opgelegd gekregen), op dit 
moment niet haalbaar is gebleken om tot een adequate afspraak over de 
loonparagraaf te komen. Partijen staan te ver uit elkaar om tot 
overeenstemming te komen. Daarnaast is het dossier om tot nieuw 
levensfasebewust personeelsbeleid (LFBPB) te komen nog onvoldoende 
uitgewerkt. De komende maanden proberen partijen dit dossier verder vorm 
te geven en de achterbannen hierover te informeren en consulteren teneinde 
een CAO-afspraak te maken die op draagvlak kan rekenen. 
De verwachting is dat de CAO-onderhandelingen in maart 2011 zullen 
worden hervat. 
 

 *** UPDATE ON CAO NEGOTIATIONS FOR RESEARCH INSTITUTES ***  
 

On 15 November, employer and employee organisations at the collective 
bargaining table for Research Institutes have jointly decided to suspend CAO 
negotiations until March 2011. This decision means that the current Collective 
Labour Agreement for Research Institutes (CAO-OI) will remain in force and 



 
that all arrangements based on this agreement can be guaranteed until 1 April 
2011. 
It is noted that, also as a result of external circumstances (read: the pay freeze 
that the Cabinet has more or less imposed on us), a satisfactory pay agreement 
cannot be reached now. Parties are too far apart to reach agreement. In 
addition, the subject of new-to-be-developed age-aware personnel policies has 
not yet been sufficiently worked out. In the coming months, parties will try to 
take this issue forward and inform and consult with their support base in 
order to come to a CAO agreement that has broad-based support.  
CAO negotiations are expected to resume in March 2011. 
 
***** KOOP EEN FIETS VIA HET NATIONALE FIETSPLAN  
 EN WIN EEN WEEKENDJE WEG ***** 
 
Als u voor meer dan de helft van uw reisdagen voor (een gedeelte) van uw 
woon- werkverkeer gebruik maakt van de fiets kunt u deelnemen aan onze 
"AVOM-regeling fiets privé". FOM biedt u de mogelijkheid om dit via 
Nationale Fiets Projecten (NFP) te regelen. Een (tweedehands) fiets 
aanschaffen via NFP heeft een aantal voordelen: 
- de factuur van de fiets wordt rechtstreeks naar FOM gestuurd. U hoeft de 
 fiets dus niet zelf vooruit te betalen; 
- NFP biedt een scherpe verzekeringspremie; 
- u kunt met belastingvoordeel Nationale Fietsbonnen aanschaffen tot 
 maximaal € 240,-. Met de fietsbon koopt u fietsaccessoires en betaalt u 
 onderhoud aan de fiets. Deze bonnen zijn opgedeeld in sets van € 80,- die u 
 jaarlijks mag besteden en die gedurende drie jaar geldig blijven;  
- de eerste servicebeurt van uw fiets is gratis en wordt na twee maanden 
 uitgevoerd. 
 
Indien u in de periode van 1 januari t/m 1 juli 2011 een fiets aanschaft via NFP 
maakt u bovendien kans op een weekendje weg voor twee personen! 
 
Meer informatie en de overige voorwaarden voor deelname aan deze regeling 
kunt u vinden op onze website: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/avom/
wat_is_avom.pag. 



 
U kunt ook contact opnemen met de Centrale Personeelsdienst van het FOM-
Bureau. 
 

 ***** BUY A BIKE THROUGH THE NATIONAL BIKE SCHEME  
PLUS WIN A WEEKEND AWAY ***** 

 

 
If you use a bike on more than half of your commute days for (part of) your 
commute to and from work you can take part in our "AVOM Bicycle Scheme". 
FOM is offering you the opportunity to purchase a bike through the National 
Bike Projects Scheme (NFP). Buying a (second-hand) bike through NFP has a 
number of advantages: 
- The invoice of your bike will be sent directly to FOM. So you don’t need to 
 first pay for the bike yourself; 
- NFP provides a competitive insurance premium; 
- You can buy National Bike Vouchers up to the value € 240 and receive a tax 
 benefit. These vouchers are to be used to buy bike accessories and pay for 
 bike maintenance. They are divided into sets of € 80, each to be spent over a 
 one-year period, and will be valid for three years; 
- The first service of your bike will be done after two months, free of charge. 
 
If you buy a bike through NFP in the period from 1 January through to 1 July 
2011, you will also be in with the chance of winning a weekend away for two 
persons! 
 
More information and the other qualifying conditions for participation in this 
scheme can be found on our website at:  
http://www.fom.nl/live/english/personnel/employment_regulations/avom
/avom.pag. 
 
Alternatively, you can contact the Central Personnel Department at the FOM 
Office. 
 
 
 
 
 
 


