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Jaarlijkse nieuwsbrief 

Personeelsfondsaanvraag  

    

 

Geachte deelnemer in het Personeelsfonds  

 

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal zaken van het Personeelsfonds in het afgelopen jaar 

en verhoging van de bijdrage per 1 januari 2011. 

 

Het Personeelsfonds kan een financiële tegemoetkoming toekennen als een deelnemer geconfronteerd wordt 

met ziektekosten die onevenredig zwaar drukken op het gezinsinkomen. 

Het gaat dan om ziektekosten die niet door de zorgverzekeraar of via andere regelingen worden gedekt, 

bijvoorbeeld voor kosten gezinshulp(thuiszorg). Ook kan het Personeelsfonds een lening verstrekken bij ernstige 

financiële nood, bijvoorbeeld door een echtscheiding of werkloosheid van de partner. 

 

Zoals u weet wordt het geld voor de uitkeringen en leningen voor de helft door de deelnemers bijeengebracht, de 

andere helft wordt door de werkgever betaalt.  

Met ingang van het jaar 2009 zijn echter veel ziektekosten niet langer meer aftrekbaar, waardoor de uitkeringen  

voor ziektekosten niet langer meer belastingvrij kunnen worden verstrekt. Hierdoor heeft het Personeelsfonds  

over het jaar 2009 een naheffingsaanslag loonbelasting ontvangen van bijna € 16.000,--. Om over het jaar 2010 

deze uitkeringen weer belastingvrij te kunnen verstrekken heeft het bestuur van het Personeelsfonds besloten om 

het Personeelsfonds om te vormen tot een werknemersfonds.  

Met ingang van het jaar 2010 is de werkgeversbijdrage hierdoor komen te vervallen, waardoor de bijdrage van de 

deelnemers omhoog moet. Volledig compenseren is niet nodig, het inkomstenverlies kan voor de helft 

opgevangen worden met onze reserves. De maandelijkse bijdrage d.m.v. inhouding op het salaris zal daarom per 

1 januari 2011 voor actieve deelnemers € 1,50 worden en voor postactieve deelnemers wordt de jaarlijkse 

bijdrage d.m.v. automatische overschrijving € 18,00. 

 

Met deze informatie hopen wij u voldoende te hebben ingelicht. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op 

met Erwin Burger op ons secretariaat, of via Erwin.burger@alliander.com 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, 

 

 

 

E.R.S. Groot, 

voorzitter 



 

.BIJLAGE: Jaarlijkse informatie Personeelsfonds 

Deelnemers 

Liandyn en Enexis Lighting zijn gefuseerd. De nieuwe naam van het per 1 januari 2010 gefuseerde bedrijf is Ziut. 

Als gevolg van de afsplitsing van Ziut zal de deelname van de Ziut deelnemers aan het Personeelsfonds Alliander 

per 1 januari 2011 worden beëindigd. 

Per 1 december  2010 bedroeg het aantal deelnemers bij Alliander 3.435 (eind 2009: 3.452).  

In dienst van Alliander waren 1.696 (eind 2009: 1.660) en in dienst van Ziut 79 (eind 2009: 83) deelnemers en tot de 

categorie “post-actieven” behoorden 1.660 (eind 2009: 1.709) deelnemers. 

Er is dus sprake van een daling van het deelnemersbestand bij Alliander met 17 personen. 

  

Bestuur  

In 2010 heeft het bestuur afscheid genomen van Arian Lodder, die 4 jaar lang  voorzitter was en van  

Derk Jan de Jong die 8 jaar lang 2
e
 voorzitter was. Zij zijn respectievelijk opgevolgd door Edwin Groot (voorzitter) 

en Chris de Ruiter (2
e
 voorzitter).  

Het bestuur bestaat verder uit Elvira Wieseman (secretaris), Henk Keur (penningmeester) en Henk Fidder  

(2
e
 secretaris).  

Verwacht financieel resultaat jaar 2010 

Naar verwachting zal het fonds over het jaar 2010 een negatief resultaat behalen van ruim 30.000 euro, in het jaar 

2009 was het negatief resultaat bijna 5.000 euro. 

We zouden het liefst willen dat de inkomsten en uitgaven elkaar elk jaar in evenwicht houden, zodat het 

reservevermogen zoveel mogelijk in stand kan blijven als buffer voor slechte jaren. 

 

Voor het opmerkelijke te verwachten negatieve resultaat over 2010 zijn vooral als redenen aan te wijzen: 

 de werkgeversbijdrage (verdubbeling  bijdrage) van Alliander is per 1 januari 2010 komen te vervallen. 

Hierdoor zullen deze inkomsten naar verwachting met ruim  40.000 euro dalen.   

 verwacht wordt dat de rentebaten  over het jaar 2010 op onze depositogelden bij Alliander ruim  2.500 euro 

lager zullen zijn door de daling van de rentevergoeding (van 3,5%  naar 3%) en lager saldo.    

 over het jaar 2009 is er een naheffingsaanslag loonbelasting ontvangen van  bijna 16.000 euro, over het 

jaar 2010 kunnen de uitkeringen door omvorming tot werknemersfonds weer belastingvrij worden verstrekt. 

Tot en met november 2010 zijn er 12 (eind: 2009 9) leningen verstrekt voor een totaalbedrag van ca 39.000 euro 

(eind 2009 : 34.000 euro) waarvan 11 (eind 2009: 9) leningen aan medewerkers Alliander en 1 (eind 2009: 0) 

lening aan een postactieve deelnemer. Van de 12 verstrekte leningen hadden 5 betrekking op 

herinrichtingskosten en advocaatkosten i.v.m. echtscheiding en de overige 7 voor het inlopen van 

betalingsachterstanden en het voorkomen van afsluiting van energie of huisuitzetting.   

Voorzover mogelijk binnen de grenzen van het fonds wordt het verstrekken van de gevraagde leningen gekoppeld 

aan verplichtingen tot sanering en begeleiding. Terugbetalingsverplichtingen worden veilig 

gesteld via looninhoudingen.  

Naast de 12 leningsaanvragen heeft het bestuur over het jaar 2010 ongeveer 120 (eind 2009: 112) aanvragen  

behandeld voor een tegemoetkoming in ziektekosten, die niet via andere regelingen worden vergoed.   

Hiervan werden 6 (eind 2009:8) aanvragen afgewezen. De overige 114 aanvragen voor uitkeringen, waarvan 17 

aanvragen  medewerkers Alliander, 2 aanvragen medewerkers Ziut en 94 aanvragen postactieve deelnemers 

hadden betrekking op de volgende situaties: 

 tegemoetkoming i.v.m. kosten voor huishoudelijke hulp/thuiszorg (55 aanvragen) 

 tegemoetkoming in een combinatie van kosten, huish.hulp, dieet, therapie e.d. (25 aanvragen) 

 tegemoetkoming bezoek-en reiskosten, meerkosten dieet (6 aanvragen) 

 overige tegemoetkomingen (hoortoestellen, brillen e.d.) (28 aanvragen) 

 

Naar verwachting zal over het jaar 2010 voor deze tegemoetkomingen een bedrag  van ruim 75.000 euro (eind 

2009: 78.000 euro) uitgekeerd gaan worden. Hiervan vormen de kosten voor huishoudelijke hulp/thuiszorg de 

grootste uitgavenpost namelijk ruim 40.000 euro (eind 2009:  43.000 euro). 


