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      **** VERKIEZINGEN ONDERNEMINGSRADEN **** 
 
In december houden de diverse Ondernemingsraden van FOM weer 
verkiezingen: 
 

• Centrale Ondernemingsraad (COR): 4 december; 
• OR FOM-bureau: 4 december; 
• OR Nikhef: 5 december; 
• OR DIFFER: 6 december; 
• OR AMOLF: 10 december. 

 
Eind oktober a.s. krijgen alle FOM-medewerkers een brief waarin wordt 
uitgelegd hoe de verkiezingen in zijn werk gaan en hoe u zich verkiesbaar 
kunt stellen. Meer informatie over de COR, de lokale ondernemingsraden en 
de verkiezingen is te vinden op: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/centrale_ondernemingsraad/
nieuws.pag.  
 
 

 *****  WORKS COUNCIL ELECTIONS *****  
 
This December, the various Works Councils within FOM are once again 
holding elections: 
 

• Central Works Council (COR): 4 December; 
• FOM office Works Council: 4 December. 
• Nikhef Works Council: 5 December; 
• DIFFER Works Council: 6 December; 
• AMOLF Works Council: 10 December. 

 
At the end of October, all FOM staff will receive a letter explaining how the 
elections work and how they can put themselves up for election. Further 
information about the COR, the local works councils and the elections can be 
found at: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/centrale_ondernemingsraad/
nieuws.pag.  



 
  **** WIJZIGING TARIEVEN ETMAALVERGOEDINGEN BUITENLAND **** 
 
Op 1 oktober jl. zijn de tarieven van de etmaalvergoedingen buitenland 
geïndexeerd. De hoogte van de FOM-etmaalvergoeding is afhankelijk van uw 
bestemming. In Bijlage C bij de FOM-Uitvoeringsregelingen vindt u een 
overzicht van een gedeelte van de landen waarvoor een vergoeding wordt 
verstrekt, voorzien van de bijbehorende tarieven: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/uvr.pag. 
 
Reist u naar een land dat niet op deze tarieflijst voorkomt, raadpleeg dan de 
lokale reisfunctionarissen (medewerkers instituten) of de reisfunctionaris van 
het FOM-bureau (medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties) Renée 
Spigt (renee.spigt@fom.nl).  
 
Voor werknemers die voor FOM naar het buitenland zijn gedetacheerd, geldt 
dat deze tariefaanpassing bij de jaarlijkse indexering per 1 december zal 
doorwerken in de hoogte van de detacheringsvergoedingen. 
   
   

               **** CHANGE TO DAILY ALLOWANCES ABROAD ****  
   
On 1 October 2012 the rates for daily allowances abroad were indexed. 
Whether you are eligible for a FOM daily allowance on a business trip abroad 
depends on your destination. In Appendix C of the FOM Implementation 
Regulations you will find an overview of a part of the countries for which an 
allowance is given, together with the associated rates: 
http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/Arbeidsvoorwaarden/uvr.pag. 
 
If you travel to a country that is not mentioned on this rates list then please 
consult the local travel officers of the institutes (institute staff) or the travel 
officer of the FOM office (staff from FOM office and university locations) Renée 
Spigt (renee.spigt@fom.nl).  
 
This rates adjustment shall be incorporated in the size of the secondment 
payments during the annual indexing on 1 December.  



 
  **** VERKOOP VAKANTIEVERLOFUREN 2012 **** 
 **** VERREKENING VAKBONDSCONTRIBUTIE MET BRUTOSALARIS 2012**** 
 
De AVOM-regeling biedt u ook in 2012 de mogelijkheid om maximaal 120 
vakantieverlofuren per jaar te laten uitbetalen (voor deeltijders: naar rato van 
omvang van het dienstverband).  
 
Als u vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, kunt u dit eenvoudig en snel 
regelen via MyFOM-People, het portal voor alle FOM-medewerkers. Daarnaast 
kunt u dit nog steeds op papier regelen. Hiervoor moet u het AVOM-formulier 
"Kopen en uitbetalen van vakantie-uren" van de FOM-website 
(http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/avom.pag) 
downloaden, invullen en ondertekend inleveren bij uw personeelsfunctionaris 
(medewerkers instituten) of bij de salarisadministratie van het FOM-bureau 
(medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties).  
 
Als u in 2012 nog vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, moet het formulier 
vóór 1 december a.s. in het bezit zijn van de salarisadministratie van het 
FOM-bureau.  
 
De AVOM-regeling biedt u daarnaast ook de mogelijkheid om uw 
vakbondscontributie met uw brutosalaris te laten verrekenen. 
 
Als u uw brutosalaris wilt verminderen met het te betalen bedrag aan 
vakbondscontributie, kunt u dit ook eenvoudig en snel via MyFOM-People 
regelen. Daarnaast kunt u hiervoor ook het AVOM-formulier 
"Vakbondscontributie" van de FOM-website downloaden, invullen en 
ondertekenen en samen met de vereiste bewijsstukken inleveren bij uw 
personeelsfunctionaris (medewerkers instituten) of toesturen aan de 
salarisadministratie van het FOM-bureau (medewerkers FOM-bureau en 
universitaire locaties).  
 
Als u het formulier - met toevoeging van de vereiste bewijsstukken - vóór  
1 december a.s. indient, vindt verrekening plaats met de salarisbetaling van 
december 2012. Formulieren die na deze datum worden ontvangen, worden 
verrekend met het salaris van januari 2013. De uiterste inleverdatum is echter  
4 januari 2013. 



 
 *** SELLING HOLIDAY LEAVE HOURS 2012 *** 

*** DEDUCTION TRADE UNION CONTRIBUTION FROM GROSS SALARY 
2012   *** 

 

 
In 2012, the AVOM regulation also gives you the opportunity to have a 
maximum of 120 holiday hours per annum paid out in the form of salary (for 
part-timers: proportionate to the number of hours you work for).  
 
If you would like holiday hours to be paid out then you need to download a 
copy of the AVOM form "Purchasing and paying out holiday hours" from the 
FOM-website 
(http://www.fom.nl/live/english/personnel/forms/artikel.pag?objectnumber
=28756), complete and sign this and then submit it to your personnel officer 
(institute employees) or to the salary administration of the FOM office (FOM 
office staff and university locations).  
 
If you would like holiday hours from 2012 to be paid out then the form must 
reach the salary administration of the FOM office before 1 December 2012.  
 
The AVOM regulation also offers you the option of deducting your trade union 
contribution from your gross salary. 
 
If you wish to reduce your gross salary by paying your trade union contribution 
from it then you must download the AVOM form “Trade Union Contribution” 
from the FOM website, complete and sign this and then submit it together with 
the relevant documents to your personnel officer (institute staff) or send it to the 
payroll administration of the FOM office (staff at FOM office and university 
locations). 
 
If you submit the form and the necessary documents before 1 December 2012, 
then the deduction will be made from the salary payment of December 2012. For 
forms received after this date, the amount will be deducted from the salary for 
January 2013. However, the deadline for submitting the forms is 4 January 2013. 



 
       **** NIEUWE VAKANTIEWETGEVING  **** 
 
Met ingang van 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving in Nederland 
gewijzigd. Deze nieuwe wetgeving is het uitgangspunt voor de artikelen over 
vakantieverlof in de (nieuwe) Cao-OI 2010-2012 (artikel 5.2, artikel 5.4 en 
artikel 5.6). De drie belangrijkste veranderingen op een rij: 
 
1) Vakantie opbouwen bij ziekte (artikel 5.6 lid 1 en lid 2 Cao-OI) 
 
Gedurende de eerste drie maanden van arbeidsongeschiktheid wordt wettelijk 
en bovenwettelijk vakantieverlof opgebouwd (338 uur per jaar bij een 
volledige arbeidsduur en volledige werkweek). 
Na de eerste drie maanden van arbeidsongeschiktheid wordt alleen wettelijk 
vakantieverlof opgebouwd (160 uur per jaar bij een volledige arbeidsduur en 
volledige werkweek). Indien u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, worden 
naast wettelijke verlofuren ook gedeeltelijk bovenwettelijke verlofuren 
opgebouwd.  
 
2) Vakantie opnemen bij ziekte (artikel 5.6 lid 3 Cao-OI) 
 
Vakantie opnemen tijdens ziekte kan nodig zijn om niet beschikbaar te zijn 
voor controle bij de bedrijfsarts of uit te rusten (te "recupereren") van re-
integratie. Nog steeds geldt dat het opnemen van vakantie tijdens ziekte alleen 
mogelijk is als  hiertegen volgens de bedrijfsarts op medische gronden geen 
bezwaar bestaat (FOM-Uitvoeringsregeling UR-10, artikel 8). Nieuw is dat 
gebruikte vakantiedagen volledig worden afgeschreven. Daarmee worden 
zieke werknemers niet langer 'bevoordeeld' ten opzichte van niet-zieke 
werknemers. 
 
3) Vervaltermijn wettelijk vakantieverlof (artikel 5.4 Cao-OI) 
 
Om te stimuleren dat werknemers in het belang van hun veiligheid en 
gezondheid regelmatig rust nemen door vakantie te genieten, geldt sinds 1 
januari 2012 een vervaltermijn voor wettelijk vakantieverlof (160 uur per jaar bij 
een volledige arbeidsduur en volledige werkweek). Deze vervaltermijn voor de 
wettelijke vakantiedagen is zes maanden. Zijn ze binnen een half jaar na afloop 
van het vorige kalenderjaar niet opgenomen, dan vervallen de vakantiedagen.  



Dit betekent dat uw wettelijke vakantiedagen van 2012 uiterlijk op 1 juli 2013 
opgenomen moeten zijn. Een uitzondering geldt wanneer u wegens een goede 
reden niet in staat bent geweest om uw minimumvakantie op te nemen.  
Dit alles geldt níet voor vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd. 
Daarvoor blijft een (verjarings)termijn van vijf jaar gelden. Ook voor de 
bovenwettelijke vakantiedagen blijft de (verjarings)termijn vijf jaar.  
 
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met 
Lonneke van de Sande (per e-mail: lonneke.van.de.sande@fom.nl of telefonisch: 
030-600 1263), stafjurist arbeidsrecht & arbeidsvoorwaarden. 
 
 

 *****  NEW HOLIDAY LEAVE *****  
 
The holiday legislation in the Netherlands changed on 1 January 2012. This 
new legislation forms the basis of the articles on holiday leave in the new 
Collective Bargaining Agreement for Research Institutes (Cao-OI) 2010–2012 
(article 5.2, article 5.4 and article 5.6). The three most important changes are as 
follows: 
 
1) The build-up of holiday leave during sick leave (article 5.6, paragraph 1 
and paragraph 2 Cao-OI)  
During the first three months of occupational disability you build-up both 
statutory and non-statutory holiday leave (338 hours per year on the basis of 
full working hours and a full working week). 
After the first three months of occupational disability you only build-up 
statutory holiday leave (160 hours per year on the basis of full working hours 
and a full working week). If you are subject to partial occupational disability, 
alongside the statutory holiday leave you also partially build-up non-statutory 
holiday leave.  
 
2) Taking holiday during sick leave (article 5.6 paragraph 3 Cao-OI)  
 
It may be necessary to take holiday during sick leave in order to take a break 
from check-ups by the occupational physician or to take a rest (‘recuperate’) 
from the reintegration process. It is still only possible to take holiday during 
sick leave if the occupational physician sees no grounds for objection to this 
(FOM Implementation Regulations UR-10, article 8). What is new is that the 
holiday days used will be fully deducted. This means that ill employees will 
no longer be ‘favoured’ over employees who are not ill.  
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3) Expiry date of statutory holiday leave (article 5.4 Cao-OI)  
 
For the sake of their health and safety employees need to take regular rest in 
the form of holiday. In order to encourage them to do so, an expiry date was 
introduced on 1 January 2012 for statutory holiday leave (160 hours per year 
on the basis of full working hours and a full working week). This expiry date 
for statutory holiday leave is six months. If the holiday leave has not been 
taken within six months of the end of the previous calendar year it expires. 
This means that you must take your statutory holiday leave from 2012 by 1 
July 2013 at the latest. An exception applies if there is good reason for why you 
have been unable to take your minimum holiday.  
None of the above applies to holiday leave built-up before 1 January 2012. An 
expiry date of five years continues to apply for this. The expiry date of five 
years also continues to apply to non-statutory holiday leave.  
 
If you have any questions on this subject, please contact Lonneke van de Sande 
(by e-mail: lonneke.van.de.sande@fom.nl or by telephone: 030-600 1263), Legal 
Counsel Employment Law. 
 
 
        **** ZORGTOESLAG **** 
 
Er bestaat een mogelijkheid dat u in aanmerking komt voor zorgtoeslag. De 
zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de kosten van de 
zorgverzekering. Als u alleen woont en geen partner heeft, komt u hiervoor in 
aanmerking als uw inkomen (in 2012) niet meer bedraagt dan € 35.059. Als u 
een partner heeft, mag uw gezamenlijke inkomen (in 2012) niet hoger zijn dan 
€ 51.691. 
 
Voor de voorwaarden, informatie en het aanvragen van zorgtoeslag verwijzen 
wij u naar de website van de Belastingdienst:  
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi
enst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/zorgtoeslag/. 
 
Op de website van de Belastingdienst vindt u ook informatie over andere 
toeslagen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi
enst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/hoe_werken_toeslagen/. 
Via deze site is het overigens ook mogelijk een proefberekening te maken, 
waarbij u precies kunt berekenen hoeveel (zorg)toeslag u kunt krijgen.  
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Tot 1 september 2013 kunt u nog zorgtoeslag aanvragen over 2012. 
 
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met 
Diana Jansen (per e-mail: diana.jansen@fom.nl of telefonisch: 030-600 1241), 
medewerker salarisadministratie.  
 

                       *****  HEALTH-CARE ALLOWANCE  *****  
 
You may qualify for a health-care allowance. The health-care allowance is an 
allowance from the Tax and Customs Administration that you can claim for 
the cost of your health insurance. If you live alone and have no partner you 
qualify for this allowance if your income (in 2012) does not exceed € 35,059. If 
you have a partner, your joint income (in 2012) may not exceed € 51,691. 
 
For the conditions of the health-care allowance as well as information and how 
to apply, please visit the website of the Tax and Customs Administration:  
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi
enst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/zorgtoeslag/.  
 
You will also find information on the website of the Tax and Customs 
Administration about other allowances you may qualify for: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdi
enst/prive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/hoe_werken_toeslagen/.  
It is also possible to do a test calculation on this website. This means you can 
calculate exactly how much your health-care or other allowance will be. 
 
You can request the health-care allowance for the year 2012 until 1 September 
2013.  
 
If you have any questions on this subject, please contact Diana Jansen (by e-
mail: diana.jansen@fom.nl or telephone: 030-600 1241), salary administration 
consultant. 
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