
 
 

PZ-INFOBULLETIN februari 2011, nummer 1 
 
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie telefoon (030) 600 12 11  
Postbus 3021, 3502 GA Utrecht fax (030) 601 44 06 
e-mail: cpd@fom.nl  http://www.fom.nl 
 
  **** FOM 65TH ANNIVERSARY PARTY 16 APRIL 2011  
      FOM AROUND THE WORLD **** 
 
What: party for FOM employees & partners 
When: Saturday evening, 16 April 2011 (from 18.30 hours to 23.30 hours) 
Where: Westergasfabriek, Amsterdam 
Who: for all FOM employees & partners, including workgroup leaders and 
members of the Board of Governors with their partners 
 
Powered by: 
Mark Brocken (FOM Central Office)  
Noortje Khan (Rijnhuizen) 
Frits Hekkenberg (Rijnhuizen) 
Anouk Nelissen (AMOLF) 
Lisa Hartgring (Nikhef) 
Pieter de Witte (FOM Central Office) 
Gabby Zegers (FOM Communication) 
 
   
  **** WAARDEOVERDRACHT BIJ ABP WEER MOGELIJK **** 
 
ABP start weer met het verwerken van waardeoverdrachten. Het meenemen 
van pensioen dat bij een vorige baan was opgebouwd, was tijdelijk niet 
mogelijk omdat de dekkingsgraad van het ABP was gedaald tot onder de 
100%. In dat geval mag van de Nederlandsche Bank niet worden meegewerkt 
aan waardeoverdracht van pensioenrechten. 
 
Op 31 januari 2011 was de dekkingsgraad van het ABP 108%. Daarom mogen 
weer nieuwe aanvragen voor waardeoverdracht bij het ABP worden 
ingediend. Indien u al een aanvraag voor waardeoverdracht had ingediend, 



 
ontvangt u daarover vanzelf bericht van het ABP. Uw aanvraag hoeft u dus 
niet opnieuw in te sturen.  
 
Meer informatie is te vinden op www.abp.nl. 
 
 

  

 *** VALUE TRANSFER POSSIBLE AGAIN WITH ABP ***  
   
ABP has once again started to work with value transfers. Transferring a 
pension accrued in a previous job was temporarily not possible because ABP’s 
coverage ratio had fallen to less than 100%. In that case the Nederlandsche 
Bank does not permit participation in the value transfer of pension 
entitlements. 
 
On 31 January 2011, ABP’s coverage ratio was 108%. Therefore requests for 
value transfer may once again be submitted to ABP. If you had already 
submitted a request for value transfer then you will automatically receive a 
notification from ABP. Therefore you do not have to resubmit your request.  
 
Further information can be found at www.abp.nl. 

 
 

   **** INZAGE IN PENSIOENAANSPRAKEN **** 
 
De website www.mijnpensioenoverzicht.nl maakt het vanaf 6 januari 2011 
voor iedereen met een DigiD1 mogelijk om een overzicht te krijgen van de 
opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en  
-verzekeraars. Dit geldt ook voor de opgebouwde AOW-rechten.  
 
De dienstverlening van het Pensioenregister is gratis en is een initiatief van de 
Stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband van de gezamenlijke  
 
Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB).  
 
                                                           
1 Om een DigiD te kunnen aanvragen, moet u staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en een 
burgerservicenummer (BSN) hebben. 



 
Omdat via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl alleen bruto 
pensioenbedragen worden weergegeven, is door Pardon Consult als 
aanvulling hierop de website www.mijnnettopensioen.nl opgericht. 
Mijnnettopensioen.nl is bedoeld voor de netto pensioenberekeningen voor u 
en/of uw partner. De pensioenbedragen die u verkrijgt via 
mijnpensioenoverzicht.nl kunt op mijnnettopensioen.nl gebruiken als invoer.  
 
Meer informatie is te vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl en 
www.mijnnettopensioen.nl. 
 
 

 **** INSPECTION OF PENSION ENTITLEMENTS ****  
 
Since 6 January 2011, the website www.mijnpensioenoverzicht.nl has made it 
possible for everybody with a DigiD2 to gain an overview of the accrued and 
yet to be accrued pension entitlements from pension funds and insurers. This 
also applies to the accrued AOW (state pension) entitlements.  
 
The service from the Pensions register is free and is an initiative from Stichting 
Pensioenregister, a partnership of the joint Dutch pension funds, the pension 
insurers and the Sociale Verzekeringsbank (SVB).  
 
As only gross pensions are given on the www.mijnpensioenoverzicht.nl 
website, Pardon Consult has set up the complementary website 
www.mijnnettopensioen.nl. Mijnnettopensioen.nl shows the net pension 
calculations for you and/or your partner. The pension figures that you obtain 
from mijnpensioenoverzicht.nl can be used as input for mijnnettopensioen.nl.  
 
For further information please see www.mijnpensioenoverzicht.nl and 
www.mijnnettopensioen.nl. 
 
 
 
 
 
                                                           
2 You can only request a DigiD (Digital Identity) if you are registered in the municipal personal records database (GBA in 
Dutch) and you have a Dutch national insurance number (BSN in Dutch). 



 
 
   **** EXTRA KORTINGACTIES OHRA **** 
 
FOM heeft collectieve contracten met Centraal Beheer Achmea (CBA) en 
OHRA voor verschillende verzekeringen zoals de autoverzekering, 
reisverzekering etc.  
OHRA heeft op dit moment extra kortingacties. Deze acties hebben betrekking 
op de Permanente Reisverzekering en de Auto Internet Verzekering.  
Als u vóór 7 maart 2011 de Permanente Reisverzekering afsluit, ontvangt u 
naast de collectiviteitskorting van 10% een extra korting van 15% op de 
eerstejaarspremie.  
Besluit u de Auto Internet Verzekering af te sluiten vóór 1 januari 2012 met 
een ingangsdatum van uiterlijk 31 december 2012, dan ontvangt u het eerste 
jaar 28% korting op uw premie.  
 
Voor meer informatie of het afsluiten van één van de genoemde verzekeringen 
kunt u gebruikmaken van het internet: http://www.ohracollectief.nl\sfom. 
 
 

 **** EXTRA DISCOUNTS OHRA ****  
 

FOM has collective contracts with Centraal Beheer Achmea (CBA) and OHRA 
for various insurances such as car insurance, travel insurance, etc.  
OHRA has extra discount offers at the moment. These offers are for the 
Continuous Travel Insurance and the Car Internet Insurance.  
If you conclude the Permanent Travel Insurance before 7 March 2011 then 
besides the collective discount of 10% you will receive an additional discount 
of 15% on the first year’s premium.  
If you decide to conclude the Car Internet Insurance before 1 January 2012, 
with a start date of no later than 31 December 2012 then you will receive a 28% 
discount on your premium for the first year.  
 
For further information or for concluding one of these insurances please see: 
http://www.ohracollectief.nl\sfom. Please note: Dutch only.  



 
 
   **** ADMINISTRATIEVE VERWERKING BELAST DEEL   
     KILOMETERVERGOEDING DIENSTREIZEN **** 
 
Sinds 1 december 2009 geldt een nieuwe, hogere kilometervergoeding van  
€ 0,28 per kilometer voor dienstreizen die (na expliciete toestemming van de 
werkgever) met de auto worden gemaakt. De hoogte van deze 
kilometervergoeding die aan u wordt uitbetaald is € 0,28 per kilometer. Van de 
fiscus mag echter slechts €0,19 per kilometer onbelast worden vergoed. Dat 
betekent dat per gedeclareerde kilometer € 0,09 als loon wordt gezien en de 
verschuldigde loonheffing hierover (achteraf) via het salaris wordt verrekend. 
U kunt dit zien op uw salarisstrook.  
 
Het kan voorkomen dat u géén of slechts over een deel van die € 0,09 
loonheffing moet betalen. Dit komt omdat in sommige gevallen sprake is van 
een extra (groeiende) fiscale ruimte. Het salarisverwerkingsprogramma zal 
dan de teveel berekende loonheffing weer aan u 'terugbetalen'.  
Voor iemand die incidenteel een kleine kilometerdeclaratie indient gaat het 
hier om beperkte bedragen (van enkele centen tot enkele euro's). Bij 
aanzienlijke declaraties kan het fiscale voordeel voor een werknemer door 
deze verwerking oplopen tot € 150,- of € 200,- euro per jaar. 
 
Indien u vragen heeft over de berekening in uw situatie, neemt u dan contact 
op met de Salarisadministratie van het FOM-bureau. 
 
 

 **** ADMINISTRATIVE PROCESSING TAXED PART OF KILOMETRE       
ALLOWANCE FOR BUSINESS TRIPS **** 

 

 
Since 1 December 2009 a new, higher kilometre allowance of € 0.28 per 
kilometre has applied to business trips made by car (after explicit permission 
from the employer). The size of this kilometre allowance paid to you is € 0.28 
per kilometre. However, the tax office only allows a tax-free payment of € 0.19 
per kilometre. This means that for each kilometre declared, € 0.09 is treated as 
salary and the wages tax payable over this in retrospect is deducted from your 
salary. You can see this on your salary slip.  
 



 
 
 
In certain cases, you might pay no wages tax or only pay it over a part of € 0.09 
per kilometre. That is due to the extra (growing) fiscal allowance. The salary 
processing programme will then ‘pay back’ the excess wages tax to you.  
For an individual who occasionally submits a small travel claim, the amounts 
involved are minimal (from a few cents to a few euros). However, for sizable 
declarations the fiscal advantage for an employee can be up to € 150 or € 200 
per year. 
 
Please contact the Salary administration of the FOM office about any questions 
you may have concerning the calculations that apply to you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


