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        **** INLEIDING **** 
 
Zoals u inmiddels wellicht op de FOM-website zult hebben gelezen, hebben de 
WVOI (Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen, waar FOM deel van 
uitmaakt) en de werknemersorganisaties op 20 april 2012 na een zeer 
langdurig en intensief onderhandeltraject een akkoord bereikt over een 
nieuwe CAO voor de Onderzoekinstellingen. Het akkoord is gebaseerd op het 
onderhandelingsresultaat van 1 februari 2012.  
 
In deze PZ-Infobulletin "CAO-special" geven we u een toelichting op de 
hoofdpunten van de nieuwe CAO en zetten we daarna kort de overige 
(technische) punten die uit deze CAO voor u van belang zijn op een rijtje. 
 

 **** INTRODUCTION  ****  
 
You may have read on the FOM website that, after a long and intensive 
negotiation process, the WVOI (Werkgeversvereniging onderzoekinstellingen; 
Employers’ Association for Research Institutes, of which FOM is a member) 
and the employee organisations agreed on 20 April 2012 to a new Collective 
Bargaining Agreement for Research Institutes (Collectieve Arbeidsovereenkomst 
voor de Onderzoekinstellingen; CAO-OI). The agreement is based on the deal 
reached on 1 February 2012.  
 
In this ‘CAO Special’ edition of the PZ Infobulletin we will explain the main 
points of the new CAO before briefly going through the remaining (technical) 
points from the CAO that are relevant to you. 
 
 
  **** TOELICHTING HOOFDPUNTEN CAO 2010-2012 **** 
 
1. Looptijd 
 
De looptijd is van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2012. De afspraken uit het 
CAO-akkoord gaan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2012.  
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2. Inkomensontwikkeling 
 

De (financiële) middelen die beschikbaar komen door de afschaffing van de 
leeftijd gerelateerde regelingen per 1 februari 2012 maken o.a. de volgende 
inkomensontwikkelingen mogelijk: 
 

• Koopkrachttoeslag van € 250,-: 
Aan iedere werknemer die op 31 december 2011 in dienst was en nog steeds was op 
20 april 2012, wordt in de maand juni 2012 éénmalig een niet pensioengevende 
koopkrachttoeslag 2011 toegekend van € 250,00 bruto.  

 
Voor wie? 
Voor iedere FOM-werknemer die in dienst was op 31 december 2011 én 
op 20 april 2012.1 

 
Wanneer uitbetaald? 
In juni 2012. 

 
• Salarisverhoging van 1% per 1 februari 2012: 

Per 1 februari 2012 worden alle bedragen in de salarisschalen, dus inclusief de oio-
bedragen, met 1% verhoogd.  

 
Voor wie? 
Voor alle FOM-werknemers die onder de CAO-OI vallen. 
Uitgezonderd zijn daarom FOM-werknemers met een 65+ aanstelling en 
medewerkers met een oproepovereenkomst. Voor hen blijft het 
afgesproken salarisbedrag zoals bepaald in de arbeids- of 
oproepovereenkomst ongewijzigd.  

 
Per wanneer? 
Met terugwerkende kracht per 1 februari 2012.  

 
• Incidentele uitkering van een 0,5% van een half bruto jaarsalaris: 

In de maand juli 2012 ontvangt iedere werknemer een incidentele uitkering van een 
0,5% van een half bruto-jaarsalaris, peildatum 1 juli 2012, uit te betalen als een 
bedrag in één keer.  

 
Voor wie? 
Voor iedere FOM-werknemer die op 1 juli 2012 in dienst is (behoudens 
de 65+ers en oproepkrachten want die vallen niet onder de CAO-OI).  

                                                           
1 20 april is de datum waarop duidelijk had moeten worden of alsnog (nadat op 29 maart 2012 bekend werd dat het 
onderhandelingsresultaat niet kon worden omgezet in een akkoord) met een meerderheid van de 
werknemersorganisaties een CAO-akkoord gesloten had kunnen worden. 
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Wanneer uitbetaald? 
In juli 2012. 

 
Bruto jaarsalaris 
Het bruto jaarsalaris is 12 x het (maand)bedrag uit de salaristabel (dat is 
dus exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). 

 
3. Werkzekerheid 
 

Voor 2012 wordt door de werkgevers een werkzekerheidsgarantie gegeven. Dit 
betekent dat in geval van organisatieveranderingen niemand op grond van opheffing 
van de functie dan wel op grond van overtolligheid zal worden ontslagen.  
Voor reorganisaties die in 2012 en 2013 worden gestart zijn de werkgevers en de 
werknemersorganisaties een resultaatverplichting overeengekomen die inhoudt dat 
de werkgevers zich maximaal inzetten op resultaat bij werk naar werkbegeleiding 
van werknemers van wie de functie komt te vervallen. De bepalingen/ afspraken uit 
hoofdstuk 9 van de CAO-OI en het Sociaal Beleidskader van de NWO-koepel en van 
de Koninklijke Bibliotheek, zijn uitgangspunt voor het sociale beleid dat dit proces 
ondersteunt. 
Er wordt een paritaire commissie samengesteld met leden vanuit de CAO-tafel OI. 
Werkgevers zullen casussen die niet tot (her-)plaatsing hebben geleid voorleggen 
aan deze commissie. De commissie toetst op de gepleegde inspanningen. Daarnaast 
heeft de commissie de bevoegdheid om in voorkomende gevallen een zwaarwegend 
advies te geven over additionele inspanningen. 
 
Achtergrond 
De Koninklijke Bibliotheek (KB) bevindt zich momenteel in een 
reorganisatietraject in verband met het besluit van de staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de KB en het Nationaal 
Archief te fuseren tot één organisatie. Omdat de (personele) gevolgen van 
deze reorganisatie/fusie nog niet duidelijk zijn kan door werkgevers in 
ieder geval voor 2013 geen werkzekerheidsgarantie worden afgegeven (voor 
2012 kan dat nog wel). 

 
4. Levensfasebewust personeelsbeleid 
 

Partijen hebben een studie uitgevoerd naar levensfasebewust personeelsbeleid, met 
als uitgangspunt dat werknemers in iedere levensfase effectief en gezond aan het 
werk kunnen blijven en hun loopbaan actief vorm kunnen geven (employability). Op 
basis van de gemaakte afspraken uit de vorige CAO, artikel 13.3 lid 2, komt dit 
beleid in plaats van de huidige op leeftijd gebaseerde regelingen, zoals de 60+-
regeling, de leeftijdsdagen, de onregelmatige dienst 55+ en de Seniorenregeling 
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Onderzoekinstellingen (SROI). De vrijvallende middelen die beschikbaar komen 
door de afschaffing van de genoemde, op leeftijd gebaseerde, regelingen worden deels 
ingezet voor de financiering van de structurele loonsverhoging en deels geoormerkt 
ten behoeve van aanwending voor arbeidsvoorwaardenbeleid of levensfasedoeleinden 
in brede zin.  
 
Overgangsregelingen  
Partijen zijn een aantal overgangsregelingen overeengekomen voor de werknemers 
die gebruikmaakten van de op leeftijd gebaseerde regelingen:  

 
• Iedere werknemer die op 1 juni 2012 de leeftijd van 59 jaar heeft bereikt, kan 

gebruik (blijven) maken van de SROI.  
 
• Werknemers die op 1 januari 2012 reeds gebruikmaakten van de 60+-regeling 

(artikel 4.2 van de CAO) behouden hun aanspraak op deze regeling zolang hun 
dienstverband voortduurt.  

 
• Nieuwe werknemers die in dienst (zijn ge-)komen na 1 januari 2012 hebben geen 

recht op leeftijdsuren. Aan hen worden (op basis van een fulltime dienstverband) 
338 vakantieverlofuren toegekend.  

 
Voor de vermindering van de leeftijdsuren zijn partijen de volgende afbouwregeling 
overeengekomen met als uitgangspunt dat deze afbouwregeling administratief goed 
uitvoerbaar moet zijn, niet te lang kan duren en gefinancierd wordt vanuit het 
budget dat oorspronkelijk beschikbaar was voor het employabilityfonds (0,7% van 
de loonsom): 

 
 2012: 75% van de oorspronkelijke aanspraken 20092;  
 2013: 50% van de oorspronkelijke aanspraken 2009;  
 2014: 25% van de oorspronkelijke aanspraken 2009.  

 
De afbouwregeling ziet er als volgt uit: 

 
                                                    2012 2013  2014  2015  
leeftijdsgroep   uren uren  uren  uren  
45-49 jaar   18                   12  6  0  
50-54 jaar   24  16  8  0  
55-59 jaar   30  20  10  0  
60-64 jaar   36  24  12  0  
                                                                         resterende ruimte t.o.v. 0,7%  
t.g.v. toekomstig  
arbeidsvoorwaardenbeleid 

0,05% 
 

0,27%  
 

0,49%  
 

0,7% 
 

                                                           
2 leeftijdsuren zijn in 2009 bevroren dus is niveau 2011.  
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Voor wie gelden de overgangsregelingen? 
1) Voor FOM-werknemers die reeds gebruikmaken van de SROI en 

daarnaast voor FOM-werknemers die: 
a) op 1 juni 2012 de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt; 
b) voldoen aan de (rand)voorwaarden zoals opgenomen in "Bijlage 2. 

Seniorenregeling Onderzoekinstellingen (SROI-2007)" van de CAO-OI 
2008-2010.  

2) Voor FOM-werknemers die op 1 januari 2012 leeftijdsuren hebben.  
 
Hoe worden de overgangsregelingen feitelijk uitgevoerd? 
Door herrekening van de verloftoekenning vanaf 1 januari 2012. 

 
Functiewijziging 
 
Werkgever en werknemer kunnen, op basis van vrijwilligheid, overeenkomen dat de 
werknemer, passend bij de levensfase en ontwikkelingsfase waarin hij zich bevindt, 
een functie gaat vervullen die op een lager functieniveau is gewaardeerd dan het 
voor hem geldende functieniveau. In dat geval gaat voor de werknemer de 
salarisschaal gelden die hoort bij het lagere functieniveau. Indien de bezoldiging op 
basis van de nieuwe salarisschaal lager is dan de oude bezoldiging dan ontvangt de 
werknemer gedurende maximaal 2 jaar een compensatie daarvoor. Het eerste jaar 
wordt tweederde deel van het verschil gecompenseerd, het tweede jaar eenderde deel. 
Werknemers van 55 jaar en ouder die vrijwillig, met toestemming van de 
werkgever, kiezen voor demotie, kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid die het 
ABP biedt om hun pensioenopbouw te continueren op het niveau van het salaris 
behorend bij de oude functie. 
 
Werken na 65 jaar 
 
Werken na 65 jaar moet mogelijk zijn. Uitgangspunt blijft wel dat ieder 
dienstverband eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (dit kan 
t.z.t. dus automatisch 67 jaar worden).  
 
Het experimenteerartikel “Werken na 65 jaar” (artikel 13.5 CAO-OI) blijft in 
ieder geval tot 1 januari 2013 bestaan. 
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5. Standaardomvang werkweek 

Partijen zijn overeengekomen om per 1 januari 2012 aan de CAO de mogelijkheid 
toe te voegen om (groepen) werknemers aan te kunnen wijzen voor wie een 
arbeidsduur van 40 uur geldt (in plaats van de huidige 38 uur) en een jaarlijkse 
vakantieverlofaanspraak van 234 uur. Voor de 104 uur vakantieverlof die 
betreffende werknemers ‘inleveren’ ontvangen zij een toelage op hun salaris ter 
waarde van 104 verlofuren. Deze toelage bedraagt 5,25% van het salaris. Deze 
toelage telt mee voor de berekening van vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en is 
pensioengevend. Door partijen zijn specifieke criteria afgesproken op basis waarvan 
de werkgevers bepalen of en zo ja welke (groepen) werknemers zij voor deze regeling 
kunnen aanwijzen: 
- werknemers die extern gefinancierde werkzaamheden verrichten; 
- werknemers die (veelal projectmatige) werkzaamheden uitvoeren waaraan 

tijdslijnen/–limieten zijn verbonden; 
- werknemers die binnen hun afdeling/eenheid moeilijk vervangen kunnen worden 

en die voor de voortgang van de bedrijfsprocessen nodig zijn. 
 
De werkgever bepaalt welke (groepen) werknemers voor toepassing van deze 
zogenaamde 40/40 variant worden aangewezen. Aanwijzing voor toepassing van de 
40/40 variant geschiedt voor bepaalde tijd: 
- voor de duur van een project  
- voor de duur van een tijdelijke aanstelling of 
- voor een bepaalde periode van maximaal twee jaar.  
Na afloop van de periode van toepassing van de 40/40 variant kan een nieuw besluit 
voor toepassing daarvan worden genomen.  
Voor werknemers die zijn aangewezen voor de 40/40 variant wordt het aantal 
vakantieverlofuren dat in AVOM kan worden uitbetaald verminderd met 104 uren. 
Werknemers die zijn aangewezen voor de 40/40 variant krijgen de mogelijkheid 
maximaal 104 vakantieverlofuren in AVOM te kopen. 
Ingeval van ziekte/arbeidsongeschiktheid wordt de betaling van de toelage 
gedurende maximaal 6 maanden gecontinueerd. Bij voortdurende 
ziekte/arbeidsongeschiktheid wordt de toelage stopgezet en wordt de vermindering 
van de vakantieverlofaanspraak ongedaan gemaakt.  
Na afloop van het kalenderjaar 2013 wordt een paritaire evaluatie van de 40/40 
variant uitgevoerd. 
 
De werkgevers leggen een voornemen voor concrete toepassing van de 
40/40 variant in 2012 en 2013 vooraf voor aan de werknemersorganisaties 
aan de CAO-tafel, opdat het concrete voornemen door de 
werknemersorganisaties getoetst kan worden aan de in dit akkoord 
afgesproken criteria.  
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6. Nieuwe vakantiewetgeving 
 

Voor wie geldt deze? 
Voor alle FOM-werknemers (inclusief 65+ers en oproepkrachten).  

 
Wat houdt deze nieuwe vakantiewetgeving in? 
De per 1 januari 2012 gewijzigde wettelijke vakantieregeling wordt  in de 
nieuwe CAO-OI op twee punten verruimd: 
 
a) een werkgever kan afzien van het verval van wettelijke vakantiedagen 

(deze mogelijkheid is in artikel 5.4 lid 3 van de nieuwe CAO-OI 
opgenomen). Dit is gedaan om op werkgeversniveau maatwerk te 
kunnen bieden daar waar een verval van vakantieverlof om 
bedrijfsorganisatorische of andere redenen niet passend wordt geacht. 
FOM is geen voorstander van deze mogelijkheid en zal hiervan 
daarom geen gebruikmaken. 

 
b) Met betrekking tot de opbouw van vakantieverlof tijdens ziekte en 

arbeidsongeschiktheid gaat de CAO-OI uit van volledige opbouw van 
vakantieverlof gedurende de eerste 3 maanden van 
arbeidsongeschiktheid (artikel 5.6 nieuwe CAO-OI). Daarna is er 
overeenkomstig de wettelijke regeling sprake van opbouw van 
wettelijk verlof. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt na de 
eerste 3 maanden van ziekte óók opbouw van bovenwettelijk verlof 
plaats naar rato van het percentage waarvoor de werknemer 
arbeidsgeschikt is.  

Opname van vakantieverlof bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 
 
Naast de nieuwe regelingen omtrent verval van wettelijke vakantiedagen en 
de opbouw van vakantieverlof tijdens arbeidsongeschiktheid heeft de nieuwe 
vakantiewetgeving betrekking op de opname van vakantieverlof bij 
arbeidsongeschiktheid. Het nieuwe artikel 5.6 lid 3 bepaalt dat opname van 
vakantieverlof tijdens arbeidsongeschiktheid mogelijk is "volgens de geldende 
regelgeving". 
 
De nieuwe vakantiewetgeving die op 1 januari 2012 in werking is getreden is 
geïncorporeerd in de artikelen 5.4 en 5.6 van de nieuwe CAO-OI. 
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7. Overige afspraken 
 

Mobiliteitsbonus BWOI 
 
Partijen zijn overeengekomen dat de huidige bruto bonusuitkering uit artikel 7A 
BWOI lid 1 t/m 3 omgevormd wordt en concreet moet worden ingezet voor 
bevordering van een aansluitende positie op de arbeidsmarkt. Het bedrag kan 
worden aangewend voor het volgen van loopbaanbegeleiding, -coaching, -training of 
andere sollicitatiegerichte faciliteiten en opleidingen.  
 
De achterliggende gedachte bij dit voorstel van werkgevers is de middelen 
concreet in te zetten voor iets dat bijdraagt aan het vinden van een baan. 
Werknemers investeren in een activiteit waarvan werkgevers de rekening 
betalen.  
De tekst van lid 1 t/m lid 3 van artikel 7A BWOI zal op korte termijn 
worden gewijzigd. Tot die tijd is op de WVOI-website een zin aan artikel 7A 
toegevoegd die duidelijk maakt dat de leden 1 t/m 3 vanaf 1 februari 2012 
(met terugwerkende kracht) volgens de nieuwe CAO-afspraak moeten 
worden toegepast: 
http://www.wvoi.nl/files/BWOI%202007%20def%202012.pdf. 
 
NB 1 De bonusuitkering uit lid 4 – voor medewerkers die 41 jaar of ouder 
zijn op hun 1e werkloosheidsdag - wordt vooralsnog niet aangepast.  
 
NB 2 Tijdens de looptijd van de CAO-OI zal het hele artikel 7A BWOI 
worden heroverwogen.  

 
 

 **** EXPLANATION OF MAIN POINTS OF CAO 2010-2012 ****  
 
1. Term 
 
The CAO is effective from 1 July 2010 and will remain in force until 31 
December 2012. The agreements in this CAO arrangement have retrospective 
effect from 1 January 2012.   
 
2.    Development of Income 
 

The (financial) resources that become available as a result of the 
discontinuation of the age-related arrangements as of 1 February 2012 make 
such income developments as the following possible: 
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• Spending power bonus worth € 250: 
All employees who were employed on 31 December 2011 and were still employed on 20 
April 2012 will receive a one-off non-pensionable spending power bonus worth € 250 
before tax.  
 
Who will receive it? 
All FOM employees who were employed by FOM on 31 December 2011 and 
still are on 20 April 2012.3 
 
When will it be paid? 
In June 2012. 
 
• Salary increase of 1% as of 1 February 2012: 
As of 1 February 2012 all salaries in the salary scales, including PhD salaries, will 
increase by 1%.  
 
Who will receive it? 
All FOM employees who are subject to the CAO-OI. 
FOM employees with a 65+ contract and employees with a standby contract 
are excluded. The agreed salary as determined in their employment or standby 
contract remains unchanged.  
 
From when does it apply? 
With retrospective effect from 1 February 2012.  
 
• Incidental payment of 0.5% of six months gross salary: 
In July 2012 all employees will receive an incidental payment of 0.5% of six months 
gross salary, reference date 1 July 2012, which will be disbursed in the form of a single 
payment.  
 
Who will receive it? 
For all FOM employees who were employed by FOM on 1 July 2012 (except 
for employees with a 65+ appointment and standby staff because they are not 
subject to the CAO-OI).  
 
When will it be paid? 
In July 2012. 
 
 
 
                                                           
3 20 April is the date when it became clear whether it would still (after it was announced on 29 March 2012 that the 
outcome of the negotiations could not be converted into an agreement) be possible to reach a CAO with a majority of 
the employee organisations.   
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Gross annual salary 
The gross annual salary is 12 x the monthly amount in the salary table (so the 
holiday allowance and end-of-year bonus are not included). 
 
3.    Job Security 
 
The employers will give an employment guarantee for 2012. This means that 
employees will not be made redundant if positions are scrapped or become superfluous 
as a result of organisational changes.  
For any reorganisations implemented in 2012 and 2013, the employers and employee 
organisations have agreed on an obligation to produce a certain result, which will 
mean that employers will make every effort to achieve results in outplacement support 
for employees whose positions have been scrapped. The provisions/arrangements in 
Chapter 9 of the CAO-OI and the Social Policy Framework of the National Library of 
the Netherlands represent the guiding principle for the social policy supporting this 
process. 
A joint committee will be drawn from members of the CAO-OI collective bargaining 
table. Employers will submit any cases that have not led to an appointment or to a 
reappointment to this committee, which will then review the efforts made. In addition, 
the committee has the authority to make substantial recommendations regarding 
additional efforts as the occasion arises. 
 
Background 
The National Library of the Netherlands is currently undergoing a 
reorganisation as a result of the decision of the State Secretary for Education, 
Culture and Science to merge the National Library of the Netherlands with the 
National Archives of the Netherlands to form a single organisation. As the 
staffing and other consequences of this reorganisation/merger are not yet 
apparent, the employers are unable to give an employment guarantee for 2013 
(this is, however, possible for 2012).  
 
4. Life-phase-aware personnel policies 
 

The parties have conducted a study into life-phase-aware personnel policies that 
embrace the notion that in every life phase employees should be effective and in good 
health, and able to give active shape to their own careers. Based on what was agreed 
in Article 13.3, Paragraph 2 of the previous CAO, these life-phase-aware policies 
will replace the current age-based arrangements, such as the 60+ scheme, the age-
related days, the 55+ irregular shifts and the Senior Employees Arrangement for 
Research Institutes (Seniorenregeling Onderzoekinstellingen; SROI). The resources 
which are freed up through abolishing the above age-based arrangements will in part 
be used towards financing the structural pay increase and in part be earmarked for 
use for employee benefits policies or life-phase purposes.  
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Transitional arrangements  
The parties have agreed a number of transitional arrangements for employees who 
are making use of the age-based arrangements:  

 
• Employees who reach the age of 59 on or before 1 June 2012 may (continue to) use 

the SROI.  
 
• Employees who were using the 60+ scheme on 1 January 2012 (Article 4.2 of the 

CAO) retain their entitlement to this scheme for the duration of their term of 
employment.  

 
• New employees who began employment after 1 January 2012 are not entitled to 

age-related hours. They will be allocated 338 holiday leave hours (based on a full-
time position).   

 
The parties have agreed on the following phase-out arrangement for age-related 
hours. The guiding principle is that the phase-out arrangement is administratively 
executable, time-limited and funded from the budget originally set aside for the 
employability fund (0.7% of the salary amount): 

 
 2012: 75% of the original 2009 entitlements4; 
 2013: 50% of the original 2009 entitlements;  
 2014: 25% of the original 2009 entitlements.  

 
The phase-out arrangement is as follows: 

 
                                                    2012 2013  2014  2015  
Age group   hours hours  hours  hours  
45-49   18                   12  6  0  
50-54   24  16  8  0  
55-59    30  20  10  0  
60-64    36  24  12  0  
                                                                      what is left regarding the 0.7%  
For use towards future  
employee benefits policies 
 
 
 
 
 
 

0.05% 
 
  
 
 

0.27%  
 
 
 
 

0.49%  
 
 
 
 

0.7% 
 
 
 
 

                                                           
4 age-related hours were frozen in 2009, so this is the 2011 level.  
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To whom do the transitional arrangements apply? 
1) FOM employees who were using the SROI as well as FOM employees 

who: 
a) have reached the age of 59 on or before 1 June 2012; 
b) meet the conditions recorded in ‘Appendix 2. Senior Employees 

Arrangement for Research Institutes (SROI-2007)’ of the CAO-OI 2008-
2010.  

2) have age-related hours on 1 January 2012.  
 
How will the transitional arrangements be implemented? 
By recalculating the leave entitlement over 2012 from 1 January 2012.  

 
Change in position 
 
An employer and employee may, on a voluntary basis, come to an agreement that 
the employee will occupy a position that is more appropriate for the current phase of 
his development and the stage he has reached in his life, but is graded at a lower 
level than his current position. In such a case the employee will be classed in a 
salary scale appropriate for the lower job level. If payment in the new salary scale is 
lower than the employee’s previous salary, he will receive compensation for this for a 
maximum period of two years. In the first year, two thirds of the difference will be 
compensated and in the second year one third. Employees aged 55 years and older 
who have voluntarily opted for demotion, with the consent of the employer, can 
make use of the opportunity offered by the ABP to continue their accrual of pension 
based on the salary level of their former position. 
 
Working after the age of 65 
 
It must be possible to work after the age of 65. However, the underlying principle 
remains that all employment contracts end when the employee reaches the 
pensionable age (in due time this will therefore automatically increase to 67).  
 
The experimental article ‘Working after the age of 65’ (Article 13.5 of the 
CAO-OI) will remain applicable until at least 1 January 2013. 

 

5. Standard length of the working week 

The parties have agreed to include in the CAO, from 1 January 2012, the possibility 
of selecting employees or groups of employees who will have a 40-hour working 
week (i.o. the current 38 hours) and an annual holiday leave entitlement of 234 
hours. The 104 hours of holiday leave that the employees in question will ‘surrender’ 
will be compensated by a salary increment to the value of 104 leave hours. This 
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allowance amounts to 5.25% of the salary and is included in the calculation of 
holiday pay and the end-of-year bonus. It is also pensionable. The parties have 
agreed on the following specific criteria according to which employers determine 
whether they can select employees or groups of employees for this arrangement: 
- employees carrying out externally financed activities; 
- employees involved in activities — often on a project basis — which are subject to 

time-limits and timelines; 
- employees who are not easily replaced in their department or unit and who are 

indispensable for the continuity of operational processes. 
 
The employer determines which employees or groups of employees will be selected 
for this so-called 40/40 option. Selection for inclusion in the 40/40 option is for a 
specific period of time: 
- for the duration of a project,  
- for the duration of a temporary appointment or 
- for a defined term of no longer than two years.  
 A new decision can be taken for inclusion in the 40/40 option at the end of the term 
of inclusion.   
For employees who have been selected for the 40/40 option, there will be a deduction 
of 104 holiday leave hours from the hours that can be paid in AVOM 
(Arbeidsvoorwaarden op maat; Tailor-Made Terms of Employment) for leave. 
Employees who have been selected for the 40/40 option will be given the opportunity 
to buy a maximum of 104 holiday leave hours in AVOM. 
In the event of illness or occupational disability, the payment of the allowance will 
continue for a term of no longer than six months. If the illness or occupational 
disability proves to be longer term, the allowance will cease and the reduction in 
holiday leave entitlement will be cancelled.  
A joint evaluation of the 40/40 option will be held after calendar year 2013. 
 
In 2012 and 2013, the employers will already put their intention to apply the 
40/40 option before the employee organisations at the collective bargaining 
table, for evaluation against the criteria in this agreement.   

 
6. New Holiday Legislation 

 
To whom does this apply? 
All FOM employees (including employees with a 65+ contract and 
standby staff).  

 
What does the new holiday legislation entail? 
The statutory holiday provisions, which were amended as of 1 January 
2012, have been augmented in the new CAO-OI with regard to two 
points: 
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a) an employer does not need to introduce the expiration in statutory 

holiday (this possibility has been included in Article 5.4, Paragraph 3 of 
the new CAO-OI). This has been done in order to enable employers to 
provide custom solutions in such cases where the expiration of holiday 
is not considered suitable due to business or other reasons. FOM is not 
in favour of this possibility and will therefore not make use of it. 

 

b) The accrual of holiday leave during illness and occupational disability 
will be based on the accrual of the total (statutory and non-statutory 
leave) leave entitlement during the first three months of occupational 
disability (Article 5.6 of the new CAO-OI). After this the accrual will 
continue in accordance with the statutory provision for the accrual of 
statutory leave. In the event of partial occupational disability the 
accrual of non-statutory leave is also in proportion to the percentage of 
the employee’s occupational disability.  

Taking holiday leave during illness and occupational disability. 
 
Alongside the new arrangements concerning the expiration of statutory 
holiday and the accrual of holiday leave during occupational disability, the 
new holiday legislation also concerns taking holiday during occupational 
disability. The new Article 5.6, Paragraph 3 stipulates that it is possible to take 
holiday during occupational disability ‘according to the current legislation’.  
 
The new holiday legislation that became effective on 1 January 2012 is 
incorporated in Articles 5.4 and 5.6 of the new CAO-OI. 
 
7. Other agreements 
 

BWOI Mobility Bonus 
 
The parties have agreed to remodel the current gross bonus payments in accordance 
with Article 7A, Paragraphs 1 to 3, BWOI (Bovenwettelijke regeling Werkloosheid 
personeel Onderzoek Instellingen; non-statutory unemployment regulations for 
staff of research institutions) and to use them specifically to support finding a 
fitting position on the employment market. This bonus can be used for career 
counselling, coaching, training or other services and training courses with a focus 
on job applications.  
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The idea behind this employers’ proposal is to use the resources specifically 
for something that will help people find a job. The employee invests time 
and effort in an activity and the employer picks up the bill.  
The text of Paragraphs 1 to 3 of Article 7A, BWOI will soon be modified. 
Until then a sentence has been added to Article 7A on the WVOI website 
that makes it clear that according to the new CAO Paragraphs 1 to 3 must be 
implemented from 1 February 2012 (with retrospective effect): 
http://www.wvoi.nl/files/BWOI%202007%20def%202012.pdf. 
 
NB 1 The bonus in Paragraph 4 — for employees who are 41 or older on the 
first day of unemployment — will not be modified for now.  
 
NB 2 During the term of the CAO-OI the full Article 7A of the BWOI will be 
reviewed. 

 
  **** OVERIGE (TECHNISCHE) PUNTEN CAO 2010-2012 **** 
 
1) Eén uurloondefinitie voor alle berekeningen in de CAO-OI: 
 
Een AVOM-inbreng van brutosalaris heeft geen invloed meer op de hoogte 
van het salaris en de bezoldiging.  
 
2) Wijziging artikel 1.5 (Nevenwerkzaamheden): 
 
In artikel 1.5 is verduidelijkt dat werknemers toestemming moeten vragen 
voor het verrichten van nevenwerkzaamheden (die verband kunnen houden 
met de functie en/of die de belangen van de werkgever kunnen raken).  
 
3) Wijziging artikel 5.17 (Rechten tijdens ouderschapsverlof):  
 
Wanneer het ouderschapsverlof samenvalt met zwangerschapsverlof, 
bevallingsverlof of adoptieverlof kan een werknemer de werkgever verzoeken 
om het ouderschapsverlof stop te zetten of te onderbreken. De werkgever kan 
dit verzoek niet weigeren. Het resterende verlof kan dan op een later tijdstip 
worden voortgezet. 
 
4) Wijziging artikel 10.5 (Hoogte herinrichtingskosten):  
 
Lid 1: 
Voor werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd of met uitzicht 
daarop wordt de tegemoetkoming in de herinrichtingskosten verhoogd van  
€ 2.042,- naar € 2.400,-.  
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Voor werknemers met een tijdelijk dienstverband van twee jaar of meer, dat 
op het moment van verhuizing nog ten minste één jaar duurt, blijft de 
tegemoetkoming € 2.042,-.  
 
Lid 2: 
Bij een functionele verhuisplicht wordt de minimale en maximale 
tegemoetkoming in de herinrichtingskosten opgehoogd naar respectievelijk 
minimaal € 2.500,- (voorheen: € 2.226,-) en maximaal € 6.000,- (voorheen:  
€ 5.445,-).  
 
5) Wijziging artikel 10.6 (Kosten tijdelijke huisvesting/pensionkosten): 
 
Verhoging van de tegemoetkoming in de pensionkosten van maximaal € 230,- 
naar maximaal € 375,- per maand.  
 
6) Wijziging Bijlage 6 (AVOM):  
 
Vastlegging van de huidige FOM-praktijk: verlaging van het brutosalaris leidt 
niet tot wijziging van het pensioengevend inkomen en daarmee ook niet tot 
een wijziging in FPU- en pensioenaanspraken (nabestaandenpensioen, ABP 
ArbeidsongeschiktheidsPensioen en ouderdomspensioen) en de daarvoor 
verschuldigde premies (artikel 6).  
   
   

 *** OTHER TECHNICAL ASPECTS OF THE CAO 2010-2012     ****  
   
1) A single hourly salary definition for all calculations in the CAO-OI: 
 
AVOM contributions from gross salary no longer influence the salary and 
remuneration level.  
 
2) Modification of Article 1.5 (Ancillary Activities): 
 
Article 1.5 clarifies that employees must request permission to carry out 
ancillary activities (which might be linked to their position and/or affect the 
employer’s interests).   
 
3) Modification of Article 5.17 (Rights during parental leave):  
 
If parental leave coincides with maternity leave or adoption leave, employees 
can ask the employer to stop or interrupt their parental leave. The employer 
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may not refuse this request. The remaining leave can then be taken at a later 
date. 
 
4) Modification of Article 10.5 (Level of Refurbishment Costs):  
 
Paragraph 1: 
For employees with a permanent contract or with a prospect thereto, the 
allowance for refurbishment costs has been increased from € 2,042 to € 2,400.  
For employees with a temporary contract of two years or more, which at the 
time of relocation will still be in force for one year or more, the allowance 
remains € 2.042.  
 
Paragraph 2: 
If a functional relocation obligation is imposed, the minimum and maximum 
allowance for refurbishment costs is increased to respectively € 2,500 
(previously:  € 2,226) and € 6,000 (previously: € 5,445).  
 
5) Modification of Article 10.6 (Costs of temporary housing/ 
accommodation): 
 
Increase of the maximum allowance in accommodation costs from € 230 to  
€ 375 per month.  
 
6) Modification of Appendix 6 (AVOM):  
 
Current FOM practice has been recorded: a decrease in gross salary does not 
lead to a change in the pensionable income and therefore also not to a change 
in Flexible Early Retirement Pension (Flexibel Pensioen en Uittreden; FPU) and 
pension entitlements (Surviving Dependents Pension, ABP Incapacity Pension 
and Retirement Pension) and the contributions owed for this (Article 6).  
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