PZ-INFOBULLETIN

december 2011

nummer 6

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
**** REISKOSTENVERGOEDING & AVOM 'EXTRA REISKOSTENVERGOEDING' ****
Zoals in de FOM-Uitvoeringsregelingen is bepaald (UR-3, artikel 2 lid 3),
wordt de reisafstand van uw huis- naar uw werkadres jaarlijks opnieuw
berekend in december. Mogelijk heeft deze herberekening invloed op de
hoogte van uw reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
Mocht u gebruik maken van de regeling AVOM 'extra reiskostenvergoeding':
als de hoogte van uw reiskostenvergoeding is veranderd, dan is ook de aan u
toegekende AVOM 'extra reiskostenvergoeding' herberekend en gewijzigd.
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 2012
alsnog aan te vragen. Dit is namelijk 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 dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ilias
Papadopoulos (ilias.papadopoulos@fom.nl, (030) 600 12 38), of Jeroen de Vree
(jeroen.de.vree@fom.nl, (030) 600 12 36).

*** TRAVEL ALLOWANCE
ALLOWANCE' ***

AND

AVOM 'ADDITIONAL

TRAVEL

As stated in the FOM Implementation Regulations (IR-3, article 2 para 3), the
travel distance between your home and your work address is recalculated
each year in December. This recalculation might affect the size of your
commuting expenses.
If you use the AVOM 'additional travel allowance' regulation then if the size of
your commuting expenses has changed, the AVOM 'extra travel allowance'
awarded to you has also been recalculated and changed. The altered
allowance(s) can be found on your salary slip.
If you do not use the AVOM 'additional travel allowance' regulation yet then
we advise you to consider applying for this with effect from 1 January 2012

because this has fiscal advantages. Participation in this regulation can give you
a net monthly benefit. The net benefit depends upon the distance travelled and
the number of days per week you travel on. Participation does not affect your
pension accrual.
For further information about this subject please contact Ilias Papadopoulos
(ilias.papadopoulos@fom.nl, +31 30 600 1238), or Jeroen de Vree
(jeroen.de.vree@fom.nl, +31 30 600 1236).
**** SLUITING FOM-BUREAU TUSSEN KERST EN OUD & NIEUW ****
Vanaf vrijdag 23 december 2011 tot maandag 2 januari 2012 is het FOM-bureau
gesloten. Ziek- en herstelmeldingen kunt u doorgeven via het e-mailadres:
ziekmelding@fom.nl.
Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig & gezond 2012 toe!

*** FOM OFFICE CLOSED BETWEEN CHRISTMAS AND NEW YEAR ***
The FOM Central Office will close on Friday 23 December 2011 and reopen on
Monday 2 January 2012. Sickness and recovery notifications can be reported
via the e-mail address: ziekmelding@fom.nl.
We wish you a Merry Christmas and a Happy and Healthy 2012!

