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***** EINDEJAARSUITKERING 2009 / 13E MAAND ***** 
 
Het verheugt ons u de salarisstrook over december 2009 te zenden met een voor u waarschijnlijk 
opvallende hoge netto uitkomst. De reden hiervan is dat in 2009 conform de CAO-OI, de laatste 
verhoging van de eindejaarsuitkering tot 8,33% is doorgevoerd, waardoor u in 2009 (mits heel 2009 
in FOM-dienst) voor de eerste keer een eindejaarsuitkering ontvangt die gelijk is aan een "echte 13e 
maand".  
 

 ****** End of the year allowance 2009****  
 
We are pleased to be able to send you the salary slip for December 2009 with a net payment that is 
probably higher than you expected. This is because the last increase of the end of year allowance for 
2009, of 8.33%, has been implemented in accordance with the Collective Labour Agreement for 
Research Centres (CAO-OI). You will therefore now receive an end of year allowance equivalent to 
an extra month’s pay, providing you have been employed at FOM for the entire of 2009.  
 

***** REISKOSTENVERGOEDING EN AVOM "EXTRA REISKOSTENVERGOEDING" ***** 
 
Als gevolg van de nieuwe Uitvoeringsregelingen per 1 december 2009 zijn de 
reiskostenvergoedingen woon-werkverkeer voor iedere werknemer opnieuw vastgesteld en 
toegekend. In verband met deze nieuwe toekenning zijn ook alle reisafstanden woon-werkverkeer 
opnieuw bepaald. 
Mocht u gebruik maken van de regeling AVOM "extra reiskostenvergoeding": in samenhang met 
bovengenoemde wijziging hebben wij ook alle toegekende AVOM "extra reiskostenvergoedingen" 
herberekend. 
U vindt de gewijzigde tegemoetkoming(en) terug op uw salarisstrook. 
 
Wanneer u nog geen gebruik maakt van de regeling AVOM "extra reiskostenvergoeding" adviseren 
wij u te overwegen dit per 1 januari 2010 alsnog aan te vragen, dit is fiscaal aantrekkelijk. Deelname 
aan dit doel kan u maandelijks een netto voordeel opleveren. Het netto voordeel hangt af van de 
reisafstand en het aantal reisdagen per week. Deelname heeft geen gevolgen voor uw 
pensioenopbouw! 
 
Voor meer informatie over de nieuwe reiskostenvergoeding danwel een berekening van uw 
persoonlijke situatie voor de AVOM "extra reiskostenvergoeding" kunt u contact opnemen met 
Linda Borghi linda.borghi@fom.nl (030) 600 12 41), of Jeroen de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl, (030) 
600 12 36). 



 
 ****** COMMUTER ALLOWANCE AND CCE "Extra travel allowance *****  

 
As a consequence of the new Implementation Regulations the commuter costs for each employee 
have been recalculated and awarded with effect from 1 December 2009. For this new award all 
commuter distances have also been redetermined. 
 
If you make use of the CCE "extra travel allowance": in connection with the aforementioned change 
we have also recalculated all CCE "extra travel allowances". The altered allowance(s) is (are) stated 
on your salary slip. 
 
If you do not yet make use of the CCE "extra travel allowance" then we advise you to consider 
requesting this with effect from 1 January 2010 due to the fiscal benefit this provides. You can gain a 
net monthly benefit from participating in the scheme. The size of the net benefit depends on your 
commuting distance and the number of days per week you need to travel. Participation has no 
consequences for your pension accrual.  
 
For further information about the new commuter allowance or for a calculation of your personal 
situation for the CCE "extra travel allowance" please contact Linda Borghi 
(mailto:linda.borghi@fom.nl, +31 30 600 1241), or Jeroen de Vree (jeroen.de.vree@fom.nl +31 30 600 
1236). 
 

***** TEGEMOETKOMING (MOBIEL) INTERNET/ADSL-KOSTEN ***** 
 
Hierbij attenderen wij u er -nogmaals- op dat per 1 december 2009 het maximum van de 
tegemoetkoming (mobiel) internet/ADSL-kosten is verhoogd naar € 20,00 per maand. U bent als 
werknemer zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte informatie aan de 
werkgever.  
Wanneer u maandelijkse kosten van uw internetabonnement lager zijn dan € 20,00 verzoeken wij u 
dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven zodat wij u, ingaande met het salaris van december, 
het juiste bedrag kunnen uitbetalen. 
 
Attentie: De verplichting tot het insturen van een declaratie met bewijsstukken komt per 1 januari 
2010 te vervallen. Ook voor het jaar 2009 hoeft u geen declaratie en bewijsstukken meer in te sturen. 
 

 ****** CONTRIBUTION TOWARDS COSTS FOR MOBILE AND FIXED INTERNET / 
BROADBAND INTERNET ***** 

 

 
We would once again like to remind you that with effect from 1 December 2009, the maximum 
reimbursement for mobile and fixed Internet and broadband Internet has been increased to € 20.00 
per month. As the employee, you are responsible for ensuring that the information provided to the 
employer is correct.  
If the monthly costs for your Internet subscription are less than € 20.00 then please inform us of this 
as soon as possible, so that we can pay out the correct amount starting with your salary for 
December. 
 
NB: The requirement to submit a declaration including the appendices will lapse with effect from 1 
January 2010. Also for the year 2009 you no longer need to submit a declaration and appendices. 
 

***** PREMIEVERHOGING ABP INGETROKKEN ***** 
 
De vermogenspositie van het ABP is in 2009 verbeterd. Als positief gevolg hiervan wordt de 
aangekondigde premieverhoging van 2% die aanvankelijk per 1 januari 2010 zou ingaan, niet 
doorgevoerd.  



 
 

 ****** PREMIUM INCREASE ABP WITHDRAWN ******  
 
The financial position of ABP improved in 2009. Therefore the previously announced premium 
increase of 2% planned for 1 January 2010 shall no longer be implemented.  
 

***** NIEUWE UVR (UITVOERINGSREGELINGEN) EIND DECEMBER BESCHIKBAAR OP WEBSITE ***** 
 
Eind december is de nieuwe UVR 2009-2012 (Uitvoeringsregelingen) te raadplegen op onze website. 
De gedrukte versie komt begin januari beschikbaar.  
 

 ****** NEW IMPLEMENTATION REGULATIONS AVAILABLE END DECEMBER ON 
OUR WEBSITE ***** 

 

 
At the end of December the new Implementation Regulations 2009-2012 will be available for 
consultation on our website. The printed version will be made available in January 2010. 
 

***** SLUITING FOM-BUREAU ***** 
 
Vanaf donderdag 24 december 2009 tot maandag 4 januari 2010 is het FOM-bureau gesloten. Ziek- 
en herstelmeldingen kunt u doorgeven via het emailadres: ziekmelding@fom.nl 

 
Wij wensen u prettige kerstdagen en een heel goed 2010 toe. 

 
 

 ****** FOM OFFICE CLOSED FOR CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAYS *****  
 
The FOM Central Office shall be closed from Thursday 24 December 2009 to Monday 4 January 
2010. Sickness and recovery notifications can be reported via the e-mail address: 
ziekmelding@fom.nl. 

 
We wish you a merry Christmas and every happiness in 2010. 

 


