
 

Vragen en antwoorden m.b.t. de salarisbetaling in december 2011 voor de 

eenheden Kind & Jeugd, Volwassenenzorg en Staf & Ondersteunende diensten 

 

Vraag Antwoord 

Waarom worden de 

salarissen en 

eindejaarsuitkering op dit 

moment niet volledig 

betaald? 

Zonnehuizen heeft op dit moment onvoldoende middelen om 

zowel de salarissen en eindejaarsuitkeringen volledig uit te 

betalen. 

Zonnehuizen ontvangt tijdens de periode van surseance 

vanuit de zorgkantoren een financieel voorschot om de zorg 

uit te kunnen voeren. Hieruit moet ook de betaling van de 

salarissen en eindejaarsuitkeringen plaatsvinden. Maar dit 

voorschot is helaas niet voldoende om op dit moment zowel 

de salarissen als eindejaarsuitkeringen volledig te betalen.  

Wat wordt nu uitbetaald: het 

salaris of de 

eindejaarsuitkering?  

 

In december ontvang je je eindejaarsuitkering aangevuld met 

een klein deel van je bruto salaris. Hoe het netto bedrag eruit 

ziet verschilt van persoon tot persoon i.v.m. fiscale redenen. In 

de samenstelling van het bedrag dat in week 51 wordt 

uitbetaald, hebben we rekening gehouden met het belang van 

de medewerkers. We hebben besloten om in ieder geval dat 

deel te betalen dat niet onder de garantieregeling van het UWV 

valt. Het UWV  zou de eindejaarsuitkering maar voor een  

¼ deel uitbetalen bij betalingsonmacht van Zonnehuizen. 

Doordat Zonnehuizen nu de eindejaarsuitkering zelf betaalt, is 

dat volledig zeker gesteld. 

Wat betekent de 

garantieregeling van het 

UWV in dit kader? 

Mocht Zonnehuizen niet in staat blijken om de 

salarisverplichtingen aan de medewerkers te voldoen dan 

neemt het UWV die verplichting over. Onder de 

garantieregeling van het UWV valt echter maar een klein deel 

van de eindejaarsuitkering. De rest zouden medewerkers in 

dat geval niet meer betaald krijgen. Doordat Zonnehuizen nu 

zelf de eindejaarsuitkering uitbetaalt, wordt deze situatie 

voorkomen. De verplichting tot het betalen van het 

resterende deel van het salaris van december wordt in het 

geval dat Zonnehuizen zelf niet meer kan betalen, volledig 

overgenomen door het UWV. 

Hoe kan ik op mijn 

salarisstrook zien welk 

bruto bedrag ik niet heb 

ontvangen? 

Dit staat weergegeven onder de post “bruto diversen”.  

Wie gaat het bedrag dat ik 

nu niet betaald krijg dan 

betalen? 

Zonnehuizen gaat dit bedrag of een deel ervan alsnog betalen. 

Als dit niet lukt, zal het UWV dit bedrag gaan betalen.  

Wanneer wordt het 

ontbrekende bedrag 

betaald? 

Helaas kunnen we op dit moment geen garantie geven over het 

tijdstip van betaling van het resterende deel. Zodra we nieuws 

hebben, informeren we jullie hierover. 

Moet ik nu actie ondernemen 

om de betaling van het 

resterende deel veilig te 

stellen? 

Nee, dat hoeft nu nog niet. Zonnehuizen heeft met het UWV 

een zogenaamde verkorte procedure afgesproken. Zonnehuizen 

levert alle relevante informatie aan bij het UWV. Medewerkers 

dienen daarvóór dan een verklaring te tekenen dat zij akkoord 



 

 zijn met de opgegeven bedragen. Deze verklaring wordt door 

ons opgesteld en voor goedkeuring en ondertekening aan jou 

voorgelegd, waarna betaling door het UWV kan plaatsvinden. 

Dit betekent dat er helaas ook tijd mee gemoeid is om dit 

allemaal te realiseren. Laten we er met elkaar alles aan doen 

om de informatie zo spoedig mogelijk aan te leveren. 

Hoe zit het met de IZZ-

premie? 

De IZZ-premie is door Zonnehuizen nog niet voor alle locaties 

afgedragen. Dit heeft geen consequentie voor de dekking van 

de verzekering voor medewerkers. Er is namelijk een 

“uitloopperiode” van 6 maanden. Dit betekent dat de 

zorgverzekeringen tenminste 6 maanden na de laatste 

betaling nog op de gewone voet doorlopen. Er is dan ook geen 

acuut probleem.  

Hoe zit het met de 

pensioenpremie? 

Zonnehuizen heeft het grootste gedeelte van de 

pensioenpremies over 2011 betaald. Het UWV zal het gedeelte 

dat nog niet betaald is alsnog aan de pensioenuitvoerder 

betalen. Hierdoor ontstaat er geen gat in de opbouw van het 

pensioen. 

Zijn de wijzigingen in de 

CAO GGZ doorgevoerd in 

december? 

Ja, deze worden in december doorgevoerd. Het betreft de 

volgende wijzigingen van de CAO GGZ: 

- Een verhoging van de schaalbedragen met 0,75% met 

terugwerkende kracht tot 1-8-2011 voor werknemers 

in dienst op 1 december 2011. 

- Een eenmalige uitkering van 0,25 % van twaalf maal 

het op 1 november 2011 geldende maandsalaris met 

een minimum van €25,- euro. (Voor de werknemer 

die in de periode vanaf 1 december 2010 tot en met  

30 november 2011 in deeltijd heeft gewerkt of een deel 

van die periode in dienst is geweest en/of onbetaald 

verlof heeft genoten, vindt een berekening naar 

evenredigheid plaats. )  

- Verhoging van de eindejaarsuitkering per  

1 december 2011 met 0,5% structureel naar 6,25%. 

Ik heb me opgegeven voor 

de regeling fiscale uitruil 

van reiskosten. Is deze 

regeling uitgevoerd in 

december? 

Ja, de regeling fiscale uitruil van reiskosten is volledig 

uitgevoerd in december. Dit betekent dat medewerkers die 

zich daarvoor hebben opgegeven gewoon zoals gepland 

profiteren van een netto voordeel.  

Ik heb me opgegeven voor 

deelname aan de 

spaarloonregeling of een 

extra storting in de 

spaarloonregeling in 

december. Is deze regeling 

uitgevoerd in december? 

Ja, alle opgegeven stortingen in de spaarloonregeling zijn 

uitgevoerd in december. Dit kon alleen maar in december 

omdat de spaarloonregeling per 1 januari 2012 komt te 

vervallen. Het was dus de laatste mogelijkheid om hier nog 

gebruik van te maken. 



 

 
Ik heb me opgegeven voor 

het fiscale voordeel van 

mijn vakbondscontributie. 

Is dit meegenomen in de 

salarisbetaling van 

december? 

Ja, dit is uitgevoerd in december. Dit betekent dat 

medewerkers die zich hiervoor opgegeven hebben een netto 

voordeel hebben. 

Ik heb me opgegeven voor 

het fiscale voordeel van een 

beroepsvereniging. Is dit 

meegenomen in de 

salarisbetaling van 

december? 

Ja, dit is uitgevoerd in december. Dit betekent dat 

medewerkers die zich hiervoor opgegeven hebben een netto 

voordeel hebben. 

Ik heb me opgegeven voor 

een storting van PBL-/LFB-

uren naar een 

levenslooprekening. Is dit 

uitgevoerd in december? 

Ja, voor de medewerkers die hiervoor gekozen hebben, is dit 

uitgevoerd. 

Worden declaraties betaald 

in december? 

Declaraties die tijdig ingeleverd zijn en door de 

leidinggevenden voor akkoord ondertekend zijn, worden in 

december uitbetaald. Dit betreft onder andere declaraties van 

reiskosten of scholing die door de medewerker vooruit 

betaald is.  

Krijgen medewerkers met 

een 0-urencontract hun 

gewerkte uren betaald? 

Medewerkers met een 0-urencontract krijgen hun uren die zij 

in november hebben gewerkt, betaald in december evenals 

hun eindejaarsuitkering. De uren die nu in december gewerkt 

worden door medewerkers met een 0-urencontract worden in 

januari uitbetaald. Indien Zonnehuizen niet meer in staat zou 

zijn om deze betaling te garanderen, neemt het UWV deze 

betaling over. 

Worden meeruren/overuren 

die in december worden 

gemaakt uitbetaald? 

Alle meeruren/overuren die medewerkers in loondienst in de 

maand december draaien op verzoek van hun leidinggevende 

om continuïteit van zorg te waarborgen, worden uitbetaald. 

Uitbetaling hiervan vindt plaats in de maand januari. Indien 

Zonnehuizen niet meer in staat zou zijn om deze betaling te 

garanderen, neemt het UWV deze betaling over. 

Tijdens de 

informatiebijeenkomsten is 

toch verteld dat het salaris en 

de eindejaarsuitkering 

uitbetaald zouden worden? 

 

Klopt, dat is verteld en dat  geldt nu nog steeds: het salaris en 

de eindejaarsuitkering zijn gegarandeerd. Alleen is het tijdstip 

waarop je dit krijgt  anders dan dat ten tijde van de 

informatiebijeenkomsten kon worden voorzien.  

 

Door het uitblijven van de  

betaling kan ik niet aan 

mijn verplichtingen voldoen 

Mocht het uitblijven van een volledige betaling op dit 

moment voor jou tot directe financiële problemen leiden, 

meld dit dan via het mailadres  

informatiepunt@zonnehuizen.nl. Wij kunnen je in dat geval 

voorzien van een brief waarin de ontstane situatie wordt 

uitgelegd. Deze brief kun je overhandigen aan bijvoorbeeld je 

eigen hypotheekverstrekker of verhuurder. 



 

Waar kan ik terecht met 

vragen? 

Indien je vraag na het lezen van dit overzicht nog niet 

beantwoord is, stuur je vraag dan per mail naar 

informatiepunt@zonnehuizen.nl. Dit mailadres wordt door 

HR bemand. 

 


