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Aangepaste betaling salaris van december en 
eindejaarsuitkering  
 

Tijdens de periode van surseance wordt het volledige salaris van december en de 

volledige eindejaarsuitkering gegarandeerd. Aan het eind van deze week (week 

51) wordt een deel hiervan uitbetaald. De betaling van het resterende deel volgt 

op een later moment. Met dit bericht wil ik jullie hier nader over informeren.  

 

Waarom nu slechts gedeeltelijke betaling? 

Zonnehuizen heeft op dit moment onvoldoende middelen om zowel de salarissen als 

eindejaarsuitkeringen volledig uit te betalen. 

Medewerkers uit de Kind- & Jeugdzorg, Volwassenenzorg en Staf & Ondersteunende diensten 

ontvangen deze week een betaling welke lager zal zijn dan een regulier bruto maandsalaris. Ik 

herhaal: het resterende deel gaan jullie gegarandeerd ontvangen. Alleen zal dat op een later 

tijdstip zijn. Voor medewerkers uit de eenheid Onderwijs geldt een specifieke situatie, 

waarover zij afzonderlijk geïnformeerd worden. 

 

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 deze week 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. Uitleg over de garantieregeling 

vind je in de vraag- en antwoordlijst. 

Medewerkers met een 0-urencontract krijgen hun uren die zij in november hebben gewerkt 

betaald in december evenals hun eindejaarsuitkering. 

  

Wanneer wordt het resterende bedrag uitbetaald? 

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 jij 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. 

 



Maar tijdens de informatiebijeenkomsten is toch verteld dat je het salaris en de 

eindejaarsuitkering zou krijgen? 

Klopt, dat heb ik verteld en dat zeg ik nu nog steeds: het salaris en de eindejaarsuitkering is 

gegarandeerd. Alleen is, hoe zeer me dit ook spijt, het tijdstip waarop je dit krijgt anders dan 

dat we ten tijde van de informatiebijeenkomsten konden voorzien.  

 

Vragen? 

Onderaan dit bericht vind je een lijst met vragen en antwoorden die betrekking hebben op dit 

bericht. Deze lijst wordt regelmatig geupdate. Blijft jouw vraag onbeantwoord, stuur je vraag 

dan per mail naar informatiepunt@zonnehuizen.nl. Dit mailadres wordt beheerd door HR. 

 

Hoe verder? 

Ik realiseer me dat dit het zoveelste bericht is dat onzekerheid en emoties zal oproepen. Ook 

ik vind het triest dit aan jullie te moeten berichten.  

Mocht het uitblijven van een volledige betaling op dit moment voor jou tot directe financiële 

problemen leiden, meld dit dan ook via bovengenoemd mailadres. 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. 

 

mede namens Marie-José Cools, bewindvoerder 

 

Charles Laurey     

Bestuurder a.i.  


