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   *****  BRUTO-NETTO TRAJECT 2012 ***** 
 
Per 1 januari 2012 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd die van invloed 
zijn op uw netto-salaris.  
 
Premies ABP 
Per 1 januari 2012 blijven de pensioenpremies (ondanks een te lage 
dekkingsraad) vooralsnog vrijwel gelijk, hoewel reeds is aangekondigd dat op 
1 februari a.s. bekend zal worden of niet alsnog een premieverhoging moet 
worden doorgevoerd.  
Meer informatie is te vinden op www.abp.nl. 
 
Loonheffing en Premies ZVW/WGA 
De vaststelling van de nieuwe sociale lasten en loonheffingen zorgt er 
enerzijds voor dat FOM-medewerkers met een inkomen tot ± € 3.000,- bruto 
per maand er iets op vooruit gaan en anderzijds dat FOM-medewerkers met 
een inkomen boven ± € 3.000,- bruto per maand vanaf deze maand een lager 
netto-salaris ontvangen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een wijziging 
in de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De procentuele 
(ZVW)-premie is per 1 januari 2012 verlaagd van 7,75% naar 7,1% maar 
tegelijkertijd is het maximumbijdrageloon waarover deze premie wordt 
geheven verhoogd van € 33.427,- tot een maximumbijdrageloon van € 50.064,-.  
 
Vanwege het feit dat de verhoogde arbeidskorting voor ouderen is komen te 
vervallen per 1 januari 2012 is het netto-inkomen van werknemers vanaf 57 
jaar in (bijna) alle gevallen lager dan in 2011. 
 
 

 ***** GROSS-NET BALANCE 2012 *****  
 
With effect from 1 January 2012, a number of changes have been implemented 
that affect your net salary.  
 
Premiums ABP  
With effect from 1 January 2012, the pension premiums (despite the coverage 
ratio being too low) remain more or less the same for the time being, although 
it has been made known that on 1 February it will be announced whether or 
not an increase to the premium must still be implemented.  
Further information can be found at www.abp.nl. 
 
 
 
 



 
Payroll tax and ZVW/WGA premiums  
The setting of the new social security contributions and payroll taxes means 
that FOM employees with a gross income of up to about € 3000 per month will 
take home slightly more and those with a gross income above about € 3000 per 
month will receive a lower net salary from this month onwards. This is largely 
due to a change in the income-dependent contribution under the Care 
Insurance Act (ZVW). The percentage ZVW premium was lowered on 1 
January 2012 from 7.75% to 7.1% but at the same time the maximum 
contributing salary over which this premium is levied has been increased from 
€ 33,427 to € 50,064. 
 
As the increased tax credit for older employees expired with effect from 1 
January 2012 then the net income of most employees aged 57 years and older 
is lower than it was in 2011. 
 
 
  **** FOM-SPORTDAG 7 JUNI 2012 **** 
 
De jaarlijkse FOM-Sportdag vindt plaats op donderdag 7 juni. De sportdag 
wordt dit jaar georganiseerd door FOM-instituut Nikhef en zal daarom in 
Amsterdam plaatsvinden. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Noteer 
de datum 7 juni in ieder geval alvast in uw agenda!  
   
   

 **** FOM SPORTS DAY 7 JUNE 2012 ****  
   
This year the annual FOM Sports Day will be held on Thursday 7 June. FOM 
Institute Nikhef is organising the event and so it will be held in Amsterdam. 
Further information will follow as soon as possible. Please note 7 June in your 
diary! 
 
 
  **** VERKOOP VAKANTIEVERLOFUREN 2012 **** 
 
FOM biedt ook in 2012 de mogelijkheid om via AVOM maximaal 120 
vakantieverlofuren per jaar te laten uitbetalen (voor deeltijders: naar rato van 
omvang van het dienstverband).  
 
 
 
 
 
 



 
Als u vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, kunt u dit eenvoudig en snel 
regelen via MyFOM-People, het portal voor alle FOM-medewerkers. Daarnaast 
kunt u dit nog steeds op papier aanvragen. Hiervoor moet u het AVOM-
formulier "Kopen en uitbetalen van vakantie-uren" van de FOM-website 
(http://www.fom.nl/live/personeelsinformatie/formulieren/avom.pag) 
downloaden, invullen en ondertekend inleveren bij uw personeelsfunctionaris 
(medewerkers instituten) of bij de salarisadministratie van het FOM-bureau 
(medewerkers FOM-bureau en universitaire locaties).  
 
Als u dit jaar vakantieverlofuren wilt laten uitbetalen, heeft u hiervoor overigens 
tot 1 december 2012 de tijd. Vóór die datum moet het formulier via MyFOM-
People zijn ingediend of in het bezit zijn van de salarisadministratie van het 
FOM-bureau. 
   
   

 **** SELLING HOLIDAY LEAVE HOURS 2012 ****  
 
In 2012, FOM once again offers you the opportunity to have a maximum of 120 
holiday hours per annum paid out in the form of salary via the AVOM 
regulation (for part-timers: proportionate to the number of hours you work for).  
 
If you would like holiday hours to be paid out then you can quickly and easily 
arrange this via MyFOM-People, the portal for all FOM employees. 
Alternatively, you can download a copy of the AVOM form "Purchasing and 
paying out holiday hours" from the FOM website 
(http://www.fom.nl/live/english/personnel/forms/artikel.pag?objectnumber
=28756), complete and sign this and then submit it to your personnel officer 
(institute employees) or to the payroll administration of the FOM Office (FOM 
Office staff and university locations).  
 
This year the deadline for requesting holiday hours to be paid out is 1 December 
2012. By this date you must have submitted the form via MyFOM-People or the 
form must have reached the payroll administration of the FOM Office. 
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