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Aanvullende vragen kunt u stellen via cpd@fom.nl. 
 

VERKOOP VAKANTIEVERLOFUREN 
VERREKENING VAKBONDSCONTRIBUTIE MET BRUTOSALARIS 2014 

Via AVOM (ArbeidsVoorwaarden Op Maat) is het mogelijk 80 verlofuren per jaar te verkopen. De 
COR heeft onlangs ingestemd met uitbreiding van het aantal verlofuren dat in 2015 verkocht mag 
worden, tot maximaal 120 uur. 
Ook in 2014 kunt u maximaal 120 vakantieverlofuren 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 doen. 
Hiervoor moet u het AVOM-formulier 'Kopen en uitbetalen van vakantie-uren' van de FOM-web-
site downloaden, invullen en ondertekend inleveren bij uw personeelsfunctionaris (medewerkers 
instituten) of bij de salarisadministratie van het FOM-bureau (medewerkers FOM-bureau en univer-
sitaire locaties). 
 
Als u in 2014 nog vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, moet uw aanvraag vóór 1 december 
a.s. in het bezit zijn van de salarisadministratie van het FOM-bureau. 
 
De AVOM-regeling biedt daarnaast ook de mogelijkheid om uw vakbondscontributie met uw bru-
tosalaris te laten verrekenen. Ook dit kunt u eenvoudig en snel via MyFOM-People doen. 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 personeelsfunc-
tionaris (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 2014. Formulieren die na deze datum 
worden ontvangen, worden verrekend met het salaris van januari 2015. De uiterste inleverdatum 
daarvoor is 5 januari 2015. 
 
We wijzen u erop dat het vakantieverlof in principe moet worden opgenomen in het kalenderjaar 
waarin het is toegekend. Volgens de cao kunt u bij een fulltime dienstverband in de regel niet meer 
dan 80 uren vakantie meenemen naar een volgend jaar. 
 

FISCALE FIETSREGELING 
Wellicht heeft u via de media vernomen dat de fiscale fietsregeling per 1 januari 2015 komt te ver-
vallen. Dit betekent echter niet automatisch dat dit ook voor onze AVOM-fietsregeling binnen onze 
cao geldt. Wij voeren op dit moment overleg met de bonden over een nieuwe cao per 1 januari 2015 
en het is onze insteek om de fietsregeling ook na 1 januari 2015 te blijven faciliteren. Zodra hierover 
meer bekend is, laten wij u dit uiteraard weten. 

 
OVERLEG CAO-OI VÓÓR 1 JANUARI 2015 

Afgelopen maanden zijn WVOI-werkgevers en de vakbonden een aantal keren bij elkaar gekomen 
om te overleggen over de Collectieve Arbeidsovereenkomst Onderzoekinstellingen (CAO-OI). De 
cao had een looptijd tot 1 januari 2014 en is vanaf die datum automatisch voor een jaar verlengd. De 
overlegpartijen zetten zich in om vóór 1 januari 2015 tot een resultaat te komen. 
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NIEUWE PREMIES OHRA ZORGVERZEKERING PER 1 JANUARI 2015 
FOM heeft een collectief contract met OHRA voor de Zorgverzekering. Bij deelname verloopt de 
premieverrekening via uw salaris en als werknemer krijgt u korting op de premies voor de basis-
verzekering en de aanvullende verzekeringen van de OHRA Zorgverzekering. 
 
Premies 
Onlangs zijn de premies van de OHRA Zorgverzekering voor 2015 bekendgemaakt. Als gevolg van 
een wijziging in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft OHRA de premie met 4,2 
procent moeten verhogen. Ook de premies van de aanvullende verzekeringen zijn licht gestegen. 
 
Inclusief drie procent jaarbetalingskorting zijn de premies als volgt: 
Soort verzekering Netto-premie 2015 (per maand) Netto-premie 2014 (per maand) 
Basisverzekering € 88,92 € 85,36 
Aanvullende verzekeringen   
 OHRA Sterk € 5,58 € 5,24 
 OHRA Aanvullend € 9,54 € 9,10 
 OHRA Extra Aanvullend € 18,57 € 17,18 
 OHRA Uitgebreid* € 35,54 € 32,21 
Tandartsverzekeringen   
 OHRA TandSterk € 9,22 € 8,97 
 OHRA TandenGaaf € 250 € 14,53 € 14,32 
 OHRA TandenGaaf € 500 € 26,28 € 25,49 
* Incl. de FOM-afspraak over de vergoeding brillen/lenzen van € 150,00 per kalenderjaar. 
 
Het verplichte eigen risico - het bedrag dat u zelf moet betalen voor u een vergoeding krijgt - heeft 
de overheid voor 2015 vastgesteld op € 375,00 (2014: € 360,00). Als service biedt OHRA de mogelijk-
heid het jaarbedrag voor het eigen risico in maandtermijnen te betalen mits deze keuze voor 1 janu-
ari 2015 wordt doorgegeven. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid te kiezen voor een hoger eigen 
risico tegen een lagere premie. 
 
Overstappen naar OHRA 
Heeft u nog geen OHRA Zorgverzekering en wilt u overstappen? Dan kunt u deze nog tot en met 
31 januari 2015 afsluiten. Uw OHRA Zorgverzekering gaat dan (eventueel met terugwerkende 
kracht) in op 1 januari 2015. Vergeet in dat geval niet om uw huidige zorgverzekering uiterlijk op 
31 december 2014 schriftelijk op te zeggen (sommige verzekeraars kennen andere opzegtermijnen). 
 
Voor meer informatie raadpleeg de collectieve FOM-OHRA-website of neem contact op met OHRA 
op telefoonnummer: (026) 400 48 48. 
 

SLUITING FOM-BUREAU TUSSEN KERST EN OUD & NIEUW 
Vanaf woensdag 24 december 2014 tot en met vrijdag 2 januari 2015 is het FOM- bureau gesloten. 
Ziek- en herstelmeldingen kunt u doorgeven via het e-mailadres: ziekmelding@fom.nl. 

  

De collega's van het FOM-bureau wensen je  
Fijne Feestdagen! 
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Rondleiding COR in nieuw 
gebouw DIFFER 
Op 21 oktober kreeg de COR een 
rondleiding in het nieuwe gebouw 
van DIFFER op de TU/e campus in 
Eindhoven. Het gebouw is nog niet 
klaar, maar het wordt zeker een 
prachtig gebouw om in te werken! 
Ook mooi: het gebouw is zeer 
energiezuinig! 
 
 

 
Straks meer zaken regelen via MyFOM-People 
In de afgelopen maanden is de COR geïnformeerd over een aantal voorgenomen wijzigingen in 
MyFOM-People. De COR-commissie Personeelszaken heeft feedback gegeven op de plannen en in 
oktober stemde de COR in met een aantal wijzigingen en uitbreidingen. Zo is het vanaf begin 2015 
bijvoorbeeld mogelijk om verslagen van functioneringsgesprekken via MyFOM-People te bewaren 
en kun je kosten voor het drukken van je proefschrift via de portal declareren. Voor de COR zijn de 
bescherming van privacygevoelige gegevens van medewerkers en gebruikersgemak belangrijke 
aandachtspunten. 
 
COR 2015-2016: wordt vervolgd! 
Op 11 november sloot de kandidaatstelling voor de COR-verkiezingen. Als er meerdere kandidaten 
zijn in een kiesgroep vinden daar verkiezingen plaats. We hopen jullie zo snel mogelijk te informe-
ren over de samenstelling van de COR 2015-2016! 
 
Contactgegevens COR 
Wilt u meer weten over de COR en de COR-leden? Kijk dan op www.fom.nl/cor. 
E-mail: cor@fom.nl 
Twitter: @FOM-COR 
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