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***** SALARISSTROOK JANUARI 2010 ***** 
 
In het algemeen gaat elke FOM-werknemer er in netto loon er iets op vooruit in 2010, in vergelijking 
met bijvoorbeeld november 2009, maar de omvang is afhankelijk van de individuele situatie. 
 
Verhoging bruto loon 
Conform de CAO-OI is per 1 januari 2010 uw bruto salaris verhoogd met 1,6%.  
 
Premies ABP 2010 
De premie voor het Ouderdoms- en Nabestaandenpensioen voor 2010 daalt met 0,285%.  
Deze -kleine- daling is mogelijk doordat de "herstelopslag" die was ingevoerd per 1 juli 2009 komt te 
vervallen. Bovendien hoeft de per 1 januari 2010 aangekondigde opslag (voorlopig) niet te worden 
doorgevoerd. 
De overige premies (AOP en Premie VUT/FPU) blijven gehandhaafd op het niveau van 2009. Meer 
informatie is te vinden op www.abp.nl. 
 
AVOM-reiskosten 
FOM berekent voor de werknemers die via de AVOM-regeling met fiscaal voordeel hun reiskosten-
vergoeding 'ophogen' een jaarbedrag dat vervolgens wordt gedeeld door 12. Het salarisprogramma 
van RAET past evenwel een andere rekenregel toe, nl. per kalendermaand waardoor een klein deel 
van de vergoeding als ‘belast’ afgerekend kan worden. Dit wordt door de cumulatieve verwerking 
in de loop van het jaar automatisch door het systeem gecorrigeerd.  
 
Basisgegevens 
Helaas is door het computerservicebureau RAET op de salarisstrook van januari 2010 een foute 
regel afgedrukt: links onderaan staat op alle stroken bij anciënniteit (salaristrede) 6 vermeld. Het is 
gelukkig alleen een tekstuele fout want het aan u uitbetaalde salaris klopt wél. Het salarisbedrag 
zelf staat juist vermeld op de strook. RAET kon dit niet meer tijdig corrigeren. Naar verwachting zal 
in februari voor iedereen wel de juiste anciënniteit worden weergegeven op de salarisstrook. 
 
 

 ****** Payslip January 2010****  
 
Generally every FOM-employee will receive some more net(t) salary in 2010, comparing with the 
amount of November 2009 for instance, how much is depending on the individual situation.  
 
Raise gross salary 
Per January 1st 2010 gross salaries will be raised structurally with 1.6%.  
 
 
 



ABP Premiums 2010 
The premium for the Retirement and Dependant's pension for 2010 is lowered by 0.285%. The 
reason for this small decrease is that the recovery surcharge, introduced per July 1st 2009 and the 
announced recovery surcharged per January 1st 2010 are, tentatively, lapsed. The premium for the 
AOP (the Incapacity Pension) and the VUT/FPU (early retirement premium) will be kept at the 2009 
level. More information can be found on the ABP website: www.abp.nl 
 
 
AVOM-(extra) commuting allowance 
For those employees who make use of the (additional) commuting allowance FOM calculates the 
amount you are entitled to on a yearly base. This yearly amount is paid out on a monthly term. Our 
payroll-system however, calculates this allowance on a monthly base. For this reason a small part of 
the allowance is regarded as income and therefore taxable. 
The payroll-system will correct this automatically during the year. 
 
General 
Unfortunately an error occurred in printing the particular step of the pay scale on the payslip. On 
each payslip the number 6 is printed. However, the amount paid to you is based on the correct 
salary amount. This amount is printed correctly on your payslip. As from February the correct step 
of the pay scale will be printed on your payslip. 
 
 
 

***** AVOM ***** 
 
AVOM-uren 
Onlangs is de COR akkoord gegaan met het voorstel om ook voor 2010 het maximum aantal via 
AVOM te verkopen verlofuren te verhogen van 80 naar 120 verlofuren, bij een fulltime 
dienstverband. Dit is ook een mogelijkheid om een eventueel verlofstuwmeer te verkleinen! 
 

 ***** AVOM*****  
 
The Central workers council has approved that the number of holiday hours which can be sold 
through "AVOM" will be raised from 80 to 120 hours for 2010 (for a full timer). A nice way to lower 
a high leave balance! 
 
 
 

***** TEGEMOETKOMING (MOBIEL) INTERNET/ADSL-KOSTEN ***** 
 
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 *****  

 
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. 
 
 
 


