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  *****  VRIJVALLEN SPAARLOON VANAF 15 SEPTEMBER 2010 ***** 
 
Als gevolg van een overheidsmaatregel kunt u vanaf 15 september a.s. vrij 
beschikken over het spaarloon dat u heeft opgebouwd van 2006 tot en met 
2009.  
 
Bedragen die u heeft gespaard in 2010 kunt u alleen opnemen voor de 
wettelijk erkende bestedingsdoelen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een 
woning, kinderopvang of het volgen van een studie.  
 
FOM biedt haar werknemers een spaarloonregeling bij Centraal Beheer 
Achmea (CBA) aan. Als u hiervan gebruik maakt, dan krijgt u vóór 15 
september a.s. automatisch bericht van CBA over de wijze waarop u het 
spaarloon kunt opnemen.  
 
U bent overigens niet verplicht om uw spaarloon op te nemen. De keuze is aan 
u. Er is geen einddatum voor deze opname. Wel vallen tegoeden die vier jaar 
gespaard zijn, nog steeds automatisch vrij. Het tegoed dat u dus in 2006 heeft 
gespaard, valt in 2011 automatisch vrij. 
 

 SAVE-AS-YOU-EARN FUNDS RELASED ON 15 SEPTEMBER 2010   
  

 

The Dutch goverment has decided that, from 15 September, you can freely 
access the money you built up over the period 2006 through to 2009 under the 
save-as-you-earn scheme. 
 



 
Money that you contributed to the scheme in 2010 can only be used for legally 
recognised purposes such as the purchase of a house, child care and study.  
 
FOM offers its employees the opportunity to take part in a save-as-you-earn 
scheme administered by Centraal Beheer Achmea (CBA). If you participate in 
the scheme, CBA will automatically notify you before 15 September about how  
to access the money. 
 
Please note that you are under no obligation to withdraw the money you have 
saved under the scheme. The choice is entirely yours. There is no end date to 
the access period. Also note that money saved under the scheme will be 
automatically released after four years, which means that the money you 
saved in 2006 will still be automatically released in 2011. 
 
 ***** WIJZIGING ABP-PREMIE PER 1 AUGUSTUS 2010 ***** 
 
Per 1 augustus 2010 heeft het ABP de premie voor ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen met 1%-punt verhoogd. Het gaat om een tijdelijke 
"herstelopslag" die nodig is omdat de lage rente het ABP-pensioenfonds 
parten speelt. De dekkingsgraad, die aangeeft of het vermogen van het 
pensioenfonds groot genoeg is om op termijn aan de verplichtingen te 
voldoen, is in de maand mei gedaald tot 96% (in de eerste maanden van 2010 
schommelde de dekkingsgraad nog tussen 100 en 105 procent).   
 
De premieverhoging valt in feite iets lager uit omdat tegelijkertijd met de 
verhoging van de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen de FPU-
premie wordt verlaagd. ABP-deelnemers zullen hierdoor gemiddeld ongeveer 
8 euro per maand meer gaan betalen.  
 
Meer informatie is te vinden op www.abp.nl. 
 

 ADJUSTMENT TO ABP PENSION PREMIUM EFFECTIVE 1 AUGUST 2010   
 

On 1 August 2010, ABP increased the old-age pension and survivor pension 
premium by one percentage point. The increase, which is temporary, was 
necessitated by the low interest rate environment that ABP Pension Fund finds 



 
itself in. The coverage ratio, which indicates if the Fund’s assets are sufficient 
to meet future obligations, decreased to 96% in May (in the first months of 
2010, the coverage ratio hovered between 100 and 105 percent).    
 
The actual premium increase will be a bit less, since, alongside the increase in 
the old-age pension and survivor pension premium, the FPU premium will be 
decreased. Participants in the ABP Fund will, on average, pay a monthly 
increase of around 8 Euro. 
  
More information is available at www.abp.nl.  
 
  ***** PENSIOENDATUM ABP ***** 
 
Regelmatig wordt aan FOM de vraag voorgelegd: "Wat is bij het ABP mijn 
pensioendatum?" Het is terecht dat deze vraag wordt gesteld omdat er soms 
onduidelijkheid over is. 
 
Het uitgangspunt is: 
 

• geboren vóór 1-1-1950  
Bent u geboren voor 1-1-1950 dan gaat het ouderdomspensioen in per de 1e 
van de maand volgend op de maand waarin u 65 jaar wordt (dus geboren 19-
9-1949 dan ABP pensioen per 1-10-2014). U heeft, bijzondere situaties daar 
gelaten, recht op FPU-uitkering en ABP-ouderdomspensioen. 
 
Als u geen gebruik maakt van de FPU-regeling op een eerder moment dan 
ontvangt u tijdig van het ABP informatie over de keuzemogelijkheid om 1 
maand voorafgaande aan uw pensionering toch gebruik te gaan maken van de 
FPU hetgeen een zeer gunstig resultaat heeft voor uw daadwerkelijke ABP-
ouderdomspensioen omdat gereserveerde (FPU)garantiebedragen worden 
toegevoegd aan uw ABP-ouderdomspensioenuitkering (zgn. "motie Vendrik"). 
 

• geboren ná 31-12-1949  
Dan heeft u geen recht meer op FPU en ABP-ouderdomspensioen maar wél 
recht op ABP-keuzepensioen. Het reguliere ABP-keuzepensioen gaat in per de 
1e van de maand waarin u 65 jaar wordt. Echter, de term keuzepensioen zegt 



 
het al, u heeft de mogelijkheid om voor keuzepensioen te kiezen tussen het 55e 
en 65e levensjaar. Uiteraard heeft het vroegtijdig gebruikmaken van het 
keuzepensioen gevolgen voor de hoogte van uw pensioen vanaf 65 jaar.  
Bij het keuzepensioen zijn ook variaties mogelijk in hoogte en deeltijd. 
 
Méér informatie over ABP-ouderdomspensioen en ABP-keuzepensioen kunt u 
vinden op de website van het ABP. U kunt daar ook uw eigen gegevens online 
raadplegen via mijn abp. 
 

 ABP PENSION DATE    
 
FOM is often asked the question: "When is my ABP pension date?". This is a fair 
enough question because the situation is not always clear.  
 
It works as follows: 
 

• born before 1 January 1950 
If you were born before 1 January 1950, the date on which your old-age 
pension begins is the first day of the month following the month in which you 
turn 65 (so, if you were born on 19 September 1949, your ABP pension will 
start on 1 October 2014). With the exception of special circumstances, you will 
be entitled to receive FPU benefits and an ABP old-age pension.  
 
If you have not used the FPU scheme before, ABP will send you timely 
information about the possibility to enter the scheme one month before you 
retire. Choosing this option will have a positive effect on the size of your ABP 
old-age pension since reserved guarantee (FPU) funds will be added to your 
ABP old-age pension payments (the so-called "motie Vendrik").   
 

• born after 31 December 1949 
If you were born after 31 December 1949, you are no longer entitled to receive 
FPU and an ABP old-age pension; instead, you are entitled to the ABP flexible 
pension (“ABP-keuzepensioen”). The standard ABP flexible pension begins on 
the first day of the month in which you turn 65. But, as the term ‘flexible 
pension’ suggests, you can choose to take your pension between age 55 and 65. 



 
Of course, if you take your pension early, the size of your pension at age 65 
will be affected.  
The ABP flexible pension also offers options in terms of pension size and part-
time work. 
  
You can find more information about the ABP old-age pension and the ABP 
flexible pension on the ABP website. Through mijn abp you can access your 
personal pension data.  
 
 ***** TOELICHTING OP VERREKENING KILOMETERVERGOEDING OP  
 SALARISSTROOK***** 
 
We hebben van diverse werknemers vragen gekregen over de salarisstrook en 
de verrekening van het belaste deel van de kilometervergoeding bij gebruik 
van de auto bij dienstreizen.  
 
Verhoging vergoeding van 0,19 cent naar 0,28 cent per kilometer 
Sinds december 2009 is het te declareren bedrag per kilometer bij gebruik van 
de auto namelijk verhoogd van € 0,19 per km naar € 0,28 per km, mits de 
leidinggevende toestemming heeft gegeven om met de eigen auto te reizen.   
Werknemers die deze kosten declareren krijgen in eerste instantie het bedrag 
rechtstreeks door de Financiële Administratie op hun bankrekening 
overgemaakt. 
Echter, aangezien slechts € 0,19 per km belastingvrij mag worden vergoed, 
wordt achteraf het gedeelte boven de € 0,19 per km via de salarisadministratie 
belast.  
 
Hoe werkt dit?  
Om een en ander administratief correct te kunnen verwerken moet het reeds 
ontvangen totaalbedrag aan kilometerkosten binnen de salarisadministratie 
opgeboekt worden als voorschot (op uw salarisstrook vermeld onder de 
noemer: "Verg dienstreis") én (aangezien dit reeds is uitbetaald) tegelijkertijd 
worden ingehouden (op uw salarisstrook vermeld onder de noemer: "Inh vs 
km verg"). Naast het ontvangen bedrag wordt ook het aantal daadwerkelijk 
gereden kilometers ingevoerd en op basis van deze gegevens wordt door het 



 
salarissysteem automatisch berekend welk gedeelte van de vergoeding belast 
moet worden.  
 
Het salarissysteem berekent per werknemer de fiscale ruimte alsmede welk 
deel van de fiscale ruimte door de werknemer al gebruikt is doordat er eerder 
dit kalenderjaar kilometers zijn gedeclareerd of doordat de werknemer de 
fiscale ruimte reeds inzet door het gebruik van AVOM extra 
reiskostenvergoeding.  
Doordat de fiscale jaarruimte door het salarissysteem wordt herrekend naar 
maandniveau (het is dus een momentopname), kan in de rest van het jaar 
alsnog "ongebruikte" jaarruimte ontstaan waarna het salarissysteem weer 
automatisch een correctie uitvoert.  
 
U vindt het uiteindelijke bedrag dat niet netto vergoed had mogen worden, 
bovenaan uw salarisstrook onder de noemer: "Reisk.dnstrs.bel". 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Linda Borghi 
(linda.borghi@fom.nl, +31 30 600 1241) of Jeroen de Vree 
(jeroen.de.vree@fom.nl, +31 30 600 1236). 
 
 

 MORE INFORMATION ABOUT THE KILOMETRE REIMBURSEMENT 
AMOUNTS AS MENTIONED ON YOUR SALARY SLIP   

 

 
We received questions from a number of employees about the salary slip and 
the taxed portion of the kilometre reimbursement amount for business use of a 
personal car. 
 
Reimbursement increase from 0.19 cents to 0.28 cents per kilometre  
Effective December 2009, the rate claimable for use of a private car for business 
travel was raised from € 0.19 per km to € 0.28 per km, provided the direct 
supervisor gives permission for the employee to travel for business by car.  
In the first instance, the Financial Administration Unit will transfer the amount 
claimed directly to the employee’s bank account. However, since only € 0.19 
per km can be reimbursed tax-free, the portion exceeding € 0.19 per km will be 
taxed in arrears through the payroll system.  



 
 
How does this work? 
To do this process correctly, Payroll must enter the total amount you received 
into the system as an advance payment (listed on your salary slip under "Verg 
dienstreis") and, at the same time, (since payment has already been made) 
withhold this amount for taxes (listed on your salary slip under "Inh vs km 
verg"). In addition to the amount received, the actual number of kilometres 
travelled will be entered into the system and based on this data the system will 
automatically calculate the reimbursement portion that is subject to tax.  
 
For each employee, the payroll system calculates the available so-called 
“fiscale ruimte” as well as the “fiscale ruimte” portion they have used up by 
claiming kilometre expenses earlier in the calendar year or by using the 
“fiscale ruimte” for additional reimbursement of travel expenses under the 
AVOM scheme.  
Since the payroll system recalculates the “fiscale jaarruimte” to month level (so 
it is no more than a snapshot at a given time), unused “fiscale ruimte” may 
become available in the remainder of the year, after which the payroll system 
will automatically make another correction. 
 
The amount that should not have been reimbursed on a pre-tax basis is listed 
at the top of your pay slip under "Reisk.dnstrs.bel". 
  
If you have any further questions, please contact Linda Borghi 
(linda.borghi@fom.nl, +31 30 600 1241) or Jeroen de Vree 
(jeroen.de.vree@fom.nl, +31 30 600 1236). 
 
 
 


