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Bedrijfsregelingen Alliander            

Onder dit hoofdstuk zijn alle thans geldende regelingen opgenomen die in gezamenlijk 
overleg tussen de Directie en de COR tot stand zijn gekomen. De bedrijfsregelingen hebben 
we onderverdeeld in een 7 tal hoofdstukken. Onder de kolom gerelateerd kun je per 
hoofdstuk "doorklikken" om uiteindelijk de verschillende regelingen per hoofdstuk te kunnen 
raadplegen.

HOOFDSTUK 1: Woon-werk verkeer

• 1.1 Reizen met openbaar vervoer 
• 1.2 Reizen met eigen vervoer 
• 1.3 Reizen bij tijdelijke wijziging standplaats 

HOOFDSTUK 2: Zakelijk reizen

• 2.1 Reizen met privé auto tijdens diensttijd 
• 2.2 Reizen met de auto van de zaak 
• 2.3 Mobiliteitsbudget 
• 2.4 Mobility Mixx 

HOOFDSTUK 3: Declaraties en Consumpties

• 3.1 Declaraties 
• 3.2 Structurele vergoedingen 

HOOFDSTUK 4: Werken combineren met thuis

• Telewerken 

HOOFDSTUK 5: Ziekte en bedrijfshulpverlening 

• 5.1 Personeelsfonds 
• 5.2 Collectieve Ongevallenverzekering 
• 5.3 Bedrijfshulpverlening en EHBO 
• 5.4 Zorgverzekering 

HOOFDSTUK 6: Spaarvoordelen

• 6.1 Spaarloonregeling 
• 6.2 Levensloopregeling 

HOOFDSTUK 7: Korting op verzekeringen en financiële diensten

• 7.1 Personeelskorting Centraal Beheer 
• 7.2 Hulp bij je financiële planning 
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Hoofdstuk 1: Woon-werkverkeer

In dit hoofdstuk vind je onder meer regelingen/afspraken over reizen met openbaar vervoer; 
reizen met eigen auto; regeling betreffende de tegemoetkoming reiskosten woon werk.

1.1 Reizen met openbaar vervoer

1.1 Reizen met openbaar vervoer

Voor het tweedeklas reizen van en naar je werk met het openbaar vervoer kun je gebruik 
maken van het collectieve contract dat Alliander hiervoor met Connexxion 
(stadsstreekvervoer) en NS (treinvervoer) heeft gesloten. Voor het verstrekken van een 
gratis abonnement dien je een mail te sturen naar hr.servicedesk@alliander.com met 
vermelding van je personeelsnummer en naam. Graag dan duidelijk aangeven van waar naar 
waar je wilt reizen en of je wilt reizen met Connexxion, de NS of allebei. Voor vragen kun 
je contact opnemen met de HR Servicedesk, telefoon 12-900 (optie 1) of 026-3243845.

Vergoeding fietsenstalling

Houders van een OV-jaarkaart/trajectkaart voor het woon-werkverkeer, die met de fiets van 
huis naar station en vice versa rijden, krijgen de kosten van de fietsenstalling vergoed tot 
het fiscaal toegestane maximum van € 6,94 per maand (€ 83,33 per jaar). Ook 
voor vergoeding van de kosten van een fietsenstalling kun je contact opnemen met 12-900.
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Voorwaarden Openbaar Vervoer Alliander

1. Alliander verstrekt zelf openbaar vervoerbewijzen  
Voor het tweedeklas reizen van en naar je werk met het openbaar vervoer heeft
Alliander een collectief contract gesloten met Connexxion (stad- en streekvervoer),
NS (treinvervoer) en de busmaatschappijen BBA, Violia, Hermes, Novio en Q-buzz.

Met een Connexxion sterabonnement mag je met iedere 
busmaatschappij reizen.

Bedenk goed dat Alliander voor jou een contract met de vervoersmaatschappij
aangaat.

2. Voordeligste route kiezen
Je dient te kiezen voor de voordeligste route voor het woon-werkverkeer. De HR-
administratie controleert deze steekproefsgewijs en rapporteert eventuele 
onregelmatigheden aan je leidinggevende. 

3. Looptijden  
Je keuze voor een abonnement geldt voor de hele duur van dat abonnement: 
•  NS-kaarten lopen van 1 januari tot 1 januari.
• Connexxion-abonnementen lopen van 1 december tot 1 december.

4. Geen tussentijdse opzegging.  
Het abonnement kan niet tussentijds opgezegd worden. Uitzonderingssituaties zijn:
• je gaat uit dienst;
• je  standplaats en/of woonplaats wijzigt;
• je krijgt een leaseauto of een mobiliteitsbudget.

5. De volgende combinaties zijn niet toegestaan:  
• een tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer in combinatie met een door 

Alliander verstrekt Openbaar Vervoer abonnement
•     Een door Alliander beschikbaar gestelde leaseauto in combinatie met een door 
      Alliander verstrekt Openbaar Vervoer abonnement.

6. Verlies of diefstal  
Bij verlies of diefstal van de kaart is het mogelijk een duplicaat kaart aan te vragen 
bij NS en/of Connexxion. De kosten daarvan (€ 11,-) wordt op je salaris ingehouden. 

7. Voordeelurenkaart   
Als je een NS vervoerskaart via Alliander hebt kun je voor je gezinsleden een 
voordeelurenkaart aanschaffen. De kosten daarvan  worden bij de eerstvolgende 
salarisuitbetaling ingehouden op je salaris.

8. Alleen Tweede Klas reizen  
Alliander vergoedt alleen het reizen Tweede Klas. Reizen Eerste Klas wordt niet 
vergoed. Wil je    toch Eerste Klas reizen dan worden de meerkosten daarvan (het 
verschil tussen de kosten voor  Eerste – en Tweede Klas) bij de eerstvolgende 
salarisuitbetaling ingehouden op je salaris. Uitzondering op bovenstaande regel is als 
je standplaats wijzigt als gevolg van een reorganisatie. In dat geval mag Eerste Klas 
gereisd worden. Zie het Sociaal Plan.

9. Als je uit dienst gaat  
Als je uit dienst gaat moet je het verstrekte abonnement binnen een maand na 
uitdiensttreding  inleveren bij de HR Administratie. Eventuele kosten die aan 
Alliander worden doorberekend wegens te late retournering van de kaart worden 
ingehouden op de laatste uitbetaling van je salaris of eindafrekening. De 
eindafrekening kan dan pas worden uitbetaald nadat het abonnement is 
geretourneerd aan de HR Administratie.

10. Mobiliteitsbudget  
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Als je een Mobiliteitsbudget hebt worden de kosten van het verstrekte abonnement 
ten laste gebracht van dat budget(graag vooraf aangeven bij de aanvraag).
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1.2 Reizen met eigen vervoer

1.2 Reizen met eigen vervoer

Voor het reizen van en naar je werk met eigen vervoer ontvang je een maandelijkse 
tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten. De vergoedingen worden maandelijks als vast 
bedrag uitbetaald (op dit moment fiscaal onbelast). Tol- en parkeergelden vallen niet onder 
de tegemoetkoming in reiskosten en worden niet vergoed.

Hoogte van de vergoeding (per 1 juni 2008)

De hoogte van de tegemoetkoming in reiskosten wordt door je eigen afdeling HRM 
vastgesteld op basis van onderstaande tabel. Per individu wordt de afstand tussen 
woonplaats en standplaats bepaald met behulp van een geautomatiseerd 
routezoeksysteem. Hierbij wordt als criterium de snelste route gehanteerd (dus niet de 
kortste). Vanaf 1 juli 2007 wordt hiervoor gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van 
routezoeksysteem Webservices.nl. De fiscale berekening is gebaseerd op een zogenaamd 
"vlaktarief" x enkele afstand x 2 x 206 dagen per kalenderjaar. Gekozen is voor een tarief 
van € 0,12 per kilometer, vanaf 11 kilometer t/m 50 kilometer enkele afstand.

De bedragen genoemd in onderstaand tabel gelden per 1 juni 2008.    

Reiskostenvergoeding voor iedere werkdag 
Als je in deeltijd werkt, ontvang je afhankelijk van het aantal dagen dat je werkt een bedrag 
naar rato. Werk je bijvoorbeeld vier halve dagen per week, dan krijg je voor vier dagen een 
tegemoetkoming. Wanneer je een van de vijfdaagse werkweek afwijkend rooster hebt, 
bijvoorbeeld vier dagen van negen uur, dan geldt voor vier dagen een tegemoetkoming.

Vergoeding fietsenstalling
Houders van een OV-jaarkaart/trajectkaart voor het woon-werkverkeer, die met de fiets van 
huis naar station en vice versa rijden, krijgen de kosten van de fietsenstalling vergoed tot 
het fiscaal toegestane maximum van € 6,94 per maand (€ 83,33 per jaar).

Samenloop
Bij halve of hele samenloop van woon-werk kilometers en zakelijke kilometers op enige 
werkdag wordt de maandelijkse tegemoetkoming voor woon-werk verkeer gedeeld door 
17,17 (206 werkdagen : 12 maanden) respectievelijk 34,34.

Wie niet in aanmerking komen
Het spreekt voor zich dat medewerkers met een lease-auto, leenauto of dienstauto niet voor 
een tegemoetkoming in reiskosten in aanmerking komen. 
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1.2.1 Regeling vergoeding/tegemoetkoming kosten woon-
werkverkeer

1.2.1 Regeling vergoeding/tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer per 1 
januari 2008 

1. Toepasselijkheid
Voor een vergoeding/tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer komen in 
aanmerking alle medewerkers met een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd met 
inbegrip van stagiaires. Medewerkers die voor hun woon-werkverkeer gebruik maken van 
een lease-auto c.q. een dienstauto komen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. 

2. Afstandberekening
De afstand tussen woonplaats en plaats van tewerkstelling wordt bepaald met behulp van 
een geautomatiseerd routezoeksysteem o.b.v. postcodes en huisnummers (criterium: snelste 
route). Vanaf 1 juli 2007 wordt hiervoor gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van 
routezoeksysteem Webservices.nl.

3. Vergoeding/tegemoetkoming
3.1. Medewerkers die voor hun reguliere woon-werkverkeer gebruik maken van het 
openbaar vervoer ontvangen een vergoeding van de gemaakte reiskosten openbaar vervoer 
2e klas tegen overlegging van plaatsbewijzen (maand-/jaarkaart e.d.). 
3.2. Medewerkers die voor hun reguliere woon-werkverkeer geen gebruik maken van het 
openbaar vervoer ontvangen een maandelijkse tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten 
op basis van het aantal afgelegde kilometers woon-werk conform onderstaande tabel. 

Van 0 tot en met 10 km enkele reis: geen vergoeding

3.3. Er wordt geen tegemoetkoming verstrekt in de kosten van o.a. parkeren, tol, veerpont 
en verkeersboetes. 
3.4. Deeltijders ontvangen een bedrag naar rato, afhankelijk van het aantal dagen per 
maand dat zij werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor medewerkers met een van de vijfdaagse 
werkweek afwijkend rooster. 

4. Uitbetaling
De in 3.2 genoemde tegemoetkoming wordt maandelijks als vast bedrag uitbetaald.  

5. Arbeidsongeschiktheid
Bij onafgebroken arbeidsongeschiktheid van langer dan 20 werkdagen eindigt de 
tegemoetkoming per de eerste dag van de 2e maand volgend op die waarin de 
arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Na herstelverklaring vangt de tegemoetkoming weer aan 
per de eerste dag van de 2e maand volgend op de maand waarin herstelverklaring 
plaatsvond.  
De tegemoetkoming eindigt niet indien sprake is van een reeds betaald abonnement op het 

6



Arbeidsvoorwaarden & HR Systemen, versie 1 oktober 2012

openbaar vervoer 

6. Vergoeding fietsenstalling
Houders van een OV-jaarkaart/trajectkaart voor het woon-werkverkeer, die met de fiets van 
huis naar station en vice versa rijden, krijgen de kosten van de fietsenstalling vergoed tot 
het fiscaal toegestane maximum van € 6,94 per maand (€ 83,33 per jaar). 

7. Samenloop
Bij halve of hele samenloop van woon-werk kilometers en zakelijke kilometers op enige 
werkdag wordt de maandelijkse tegemoetkoming voor woon-werk verkeer gedeeld door 
17,17 (206 werkdagen: 12 maanden) respectievelijk 34,34.
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1.3 Reizen bij tijdelijke wijziging standplaats

1.3 Reizen bij tijdelijke wijziging standplaats 

Indien je, door Alliander gevraagd of opgedragen, tijdelijk een andere standplaats krijgt 
toegewezen, dan ontvang je voor de meerkilometers, die ten opzichte van de reisafstand 
naar de vaste standplaats moeten worden afgelegd, voor de duur van de wijziging **  een 
tegemoetkoming in de extra reiskosten volgens de onderstaande bepalingen.

1. Wijze van vervoer en hoogte van tegemoetkoming in de extra kosten van woon-
werk verkeer

• De meerkilometers worden op de meest doelmatige wijze - door gebruik van het 
openbaar vervoer - afgelegd. Zie Alliander bedrijfsregeling 1.1 Reizen met openbaar 
vervoer. 

• Voor bezitters van een OV-jaarkaart treden er geen wijzigingen op; bezitters van een 
OV-maandkaart of OV-trajectkaart dienen een aan de nieuwe afstand gerelateerde 
OV-kaart aan te vragen bij de eigen HRM afdeling, die de nieuwe woon-werk afstand 
opgeeft aan SSC HRA. 

• Bij gebruik van openbaar vervoer zonder OV kaarten, wordt de hoogte van de 
tegemoetkoming in de reiskosten vastgesteld op basis van de nieuwe afstand tussen 
de postcodes van woonadres en tijdelijk  gewijzigd werkadres. Zie Alliander 
bedrijfsregeling 1.2 Reizen met eigen vervoer. 

• Indien reizen per openbaar vervoer niet mogelijk is en je moet gebruik maken van 
eigen vervoer, dan blijft de bestaande woon-werkvergoeding voor de huidige 
standplaats ongewijzigd en ontvang je voor, de door de tijdelijke 
standplaatswijziging ontstane meerkilometers, een tegemoetkoming conform de 
geldende regeling tegemoetkoming kosten dienstreizen. Zie Alliander bedrijfsregeling 
2.1 Reizen met privé auto tijdens diensttijd. 

**Deze vorm van tegemoetkoming in de extra reiskosten geldt voor de duur van de 
(tijdelijke) standplaatswijziging tot maximaal 2 jaar na standplaatswijziging. Bij tussentijds 
vervallen van de tijdelijke standplaats, respectievelijk bij definitieve wijziging van de 
oorspronkelijke standplaats in een nieuwe, dan wel maximaal 2 jaar na standplaatswijziging 
wordt de tegemoetkoming in de kosten voor woon-werk verkeer conform de Alliander woon-
werk kilometertabel definitief aangepast aan de nieuwe afstand en vervalt de   
tegemoetkoming in de kosten voor de (tijdelijke) meerkilometers ingeval van eigen vervoer.

2. Vaststelling meerafstand en extra tegemoetkoming in de kosten van woon-werk 
verkeer

• De hoogte van de tegemoetkoming in de extra reiskosten wordt door je eigen 
afdeling HRM vastgesteld. Per individu wordt het verschil in afstand tussen de 
woonplaats en de tijdelijke standplaats, ten opzichte van die tussen de woonplaats 
en de vaste standplaats, bepaald met behulp van het door Alliander te hanteren 
geautomatiseerde routezoeksysteem. Hierbij wordt als criterium de snelste route 
gehanteerd (dus niet de kortste). Tol- en parkeergelden worden geacht te zijn 
begrepen in de tegemoetkoming van de kosten voor woon-werk verkeer en in de 
tegemoetkoming kosten dienstreizen ingeval van meerkilometers woon-werk 
verkeer. 

3. Uitbetaling extra tegemoetkoming in de kosten van de meerkilometers van 
woon-werk verkeer

• De tegemoetkoming in de extra reiskosten wordt gegeven voor elke werkdag die je 
naar de tijdelijke standplaats reist. Dat geldt zowel bij voltijd als deeltijd. 

• Bij gebruik van openbaar vervoer wordt naar rato van het aantal dagen per maand, 
de tegemoetkoming in de extra reiskosten naar de tijdelijke standplaats conform de 
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woon-werk kilometertabel maandelijks uitbetaald, naast de bestaande 
tegemoetkoming in de reiskosten naar de vaste standplaats.  

• De tegemoetkoming in de extra reiskosten bij eigen vervoer (meerkilometers v.v. 
per dag tegen tarief dienstreizen) die je bovenop de vaste maandelijkse 
tegemoetkoming voor het woon-werkverkeer ontvangt, kunnen voor de duur van de 
tijdelijke standplaatswijziging gedeclareerd worden via de daartoe bestaande 
procedure (E-declaratie).   

***Voorbeeld (tarieven ww tabel per 1 januari 2008).

Voorbeeld 1: 

• afstand woonplaats vaste standplaats 20 km; tegemoetkoming reiskosten OV € 82,- 
p/m 

• afstand woonplaats tijdelijke standplaats 30 km; tegemoetkoming reiskosten OV € 
124,-- p/m 

Voorbeeld 2:

• 3 dagen per week vaste standplaats 20 km; 3/5*€ 82,- = € 49,20 p/m 
• 2 dagen per week tijdelijke standplaats 30 km; 2/5*€ 124,- = € 49,60 p/m 
• Totaal € 98,80 p/m 

4.  Extra reistijd 

• Als je per enkele reis meer dan een uur extra moet reizen, ontvang je voor de duur 
van de tijdelijke standplaats over de meerdere reistijd een compensatie in tijd tot 
grens overwerk (max. schaal VIII). 

• De compensatie in tijd vervalt bij tussentijdse terugkeer naar de oorspronkelijke 
standplaats, respectievelijk bij definitieve wijziging van de standplaats in een nieuwe, 
dan wel na maximaal 2 jaar. 

5. Overige bepalingen

• Medewerkers met een lease-auto, huurauto, poolauto of dienstauto komen niet voor 
de extra tegemoetkoming in aanmerking. 

• Deze regeling, voorzover het extra reistijd betreft, geldt niet voor medewerkers met 
een functie ingedeeld boven de overwerkgrens (schaal IX en hoger). 

• Bepalingen ten aanzien van het verkrijgen van een OV-kaart uit de bedrijfsregeling 
1.1 Reizen met openbaar vervoer, het verkrijgen van een tegemoetkoming in de 
kosten van fietsenstalling, alsmede uitvoering van samenloop bij woon-werk verkeer 
en dienstreizen uit de bedrijfsregeling 1.2 Reizen met eigen vervoer, zijn onverkort 
van toepassing tijdens de periode van de tijdelijke standplaats. 

• Ingeval van kennelijk onredelijke toepassing/uitwerking van deze bedrijfsregeling (in 
geld en/of doorlooptijd), beslist Alliander ten aanzien van een eventueel aan de 
situatie van de betreffende medewerker(s) aangepaste (tijdelijke) regeling. 

• Deze regeling is evenals de overige Alliander bedrijfsregelingen onderhevig aan de 
Nederlandse (fiscale) wet- en regelgeving en kan dienovereenkomstig van 
bedrijfswege worden aangepast.
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Hoofdstuk 2: Zakelijk reizen

In dit hoofdstuk vind je allerlei informatie over dienstreizen met privé auto; de regeling 
leaseauto; Mobiliteitsbudget; alles over Mobility Mixx en hun producten. Ook de lease-
autoregeling geldig tot 1-1-2006 kun je hier vinden.

2.1 Reizen met privé-auto tijdens diensttijd

2.1 Reizen met privé-auto tijdens diensttijd 

Alliander gaat ervan uit dat medewerkers de privé-auto niet gebruiken voor het reizen 
tijdens werktijd en andere zakelijke reizen. Er wordt vanuit gegaan dat je voor dienstreizen 
gebruik maakt van het openbaar vervoer of van een door Alliander ter beschikking gestelde 
auto. Wanneer je toch je eigen auto wilt en moet gebruiken, heb je daarvoor de 
toestemming van je leidinggevende nodig.

Gereden dienstkilometers met de privé-auto tijdens werktijden en andere zakelijke reizen 
dienen in principe gedeclareerd te worden via e-declaratie (zie hiernaast). Wanneer je geen 
toegang hebt tot e-declaratie kun je het declaratieformulier gebruiken. Deze vind je in de 
rechterkolom onder gerelateerd. Hier vind je ook een nadere toelichting over 
samenloop. 

Het formulier is ook verkrijgbaar bij je eigen afdeling HRM. Op het formulier geef je de 
datum van de rit, de gereden route, het aantal kilometers, de eventuele samenloop en de 
reden van de rit aan. Het declaratieformulier laat je voor akkoord paraferen door je 
leidinggevende, die het formulier vervolgens doorstuurt aan de salariscontrol.  

Om voor jezelf het overzicht te houden, is het aan te raden je dienstkilometers maandelijks 
te declareren. Declaratieformulieren die de salarisadministratie voor de 20e van de maand 
ontvangen heeft, worden verwerkt voor uitbetaling in de daarop volgende maand.

Hoogte van de vergoeding

Fiscaal gezien mag € 0,19 netto per kilometer vergoedt worden. In combinatie met de 
verhoging van de tegemoetkoming in kosten woon-werkverkeer en de inzet van huurauto’s, 
is besloten tot een staffel in de kilometervergoedingen. Daarin wordt bij de lagere aantallen 
kilometers een lagere vergoeding uitgekeerd en bij de hogere aantallen kilometers een 
hogere vergoeding, die meer in evenwicht is met de vaste en variabele kosten.  
Om bovenmatige aantallen zakelijke kilometers te beperken, wordt vanaf de bovengrens 
(aantal kilometers per kalenderjaar) opnieuw een lagere vergoeding uitgekeerd. Deze grens 
is gelegd bij het kilometrage op grond waarvan een lease-auto kan worden toegekend 
(15000 km per jaar). 

Gerekend per 1 januari 2008 bedraagt de vergoeding voor zakelijke kilometers met eigen 
auto:  

Huurauto’s 
In plaats van de vergoeding voor zakelijke kilometers is het mogelijk om een auto te huren 
voor dienstritten ingeval men, al dan niet met meerdere collega’s gezamenlijk, naar een 
andere Alliander locatie moet reizen (bijvoorbeeld vanuit Friesland naar Alliander College in 
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Oosterbeek). Hiervoor wordt contact opgenomen met de leasemaatschappij die een 
verhuurbedrijf inschakelt.  

Fiscale verrekening

Woon-werk en zakelijke kilometers mogen fiscaal gezien met elkaar verrekend worden, 
inclusief de eerste 10 woon-werk kilometers, waarvoor Alliander geen vaste 
maandvergoeding kent. Volgens de fiscus mag vanaf 1 kilometer € 0,19 vergoedt worden, 
het volledige bedrag van woon-werk kilometers mag verrekend worden met de vergoeding 
voor zakelijke kilometers.

Basis voor de berekening van het bedrag is, rekening houdend met ziekte/verlof: 206 
dagen*woon-werk kilometerafstand*2 (vice versa)*€ 0,19. 
Deze fiscaal toegestane verrekening wordt toegepast bij declaraties van zakelijke kilometers.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling HRA.
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Toelichting op Samenloop dienstkilometers en woon-
werkverkeervergoeding. 

Medewerkers die met hun eigen auto naar het werk komen ontvangen daar maandelijks een 
vaste vergoeding voor overeenkomstig de Alliander-tabel woon-werkverkeer (zie intranet, 
mens en werk, arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen, woon-werkverkeer)
Indien deze medewerkers een dienstreis maken met hun eigen auto ontvangen zij daar een 
vergoeding voor van € 0,19 (onbelast) per gereden kilometer. 
Indien een medewerker een dienstreis maakt vanuit zijn woning treedt er een “samenloop” 
op.
Immers hij ontvangt voor die reis dan een vergoeding voor het woon-werkverkeer èn voor 
de dienstreis terwijl hij geen woon-werkverkeer kilometers aflegt. 
Dit kan ook plaatsvinden indien een medewerker vanuit een plaats (niet zijnde de 
standplaats) dienstkilometers naar zijn woning declareert.
Om deze dubbele (en door de fiscus niet toegestane) vergoeding te voorkomen zal de 
samenloop op het declaratieformulier moeten worden vermeld. Dit heeft tot gevolg dat  als 
een dienstreis in de plaats komt van woon-werkverkeer de vergoeding voor de dienstreis 
wordt verminderd met het bedrag dat men anders voor het woon-werkverkeer ontvangen 
zou hebben. 
 
In verband met de fiscale regelgeving moeten ook medewerkers die geen woon-
werkverkeervergoeding ontvangen omdat de afstand woonplaats/standplaats kleiner is dan 
10 kilometer deze samenloop vermelden. 
 
Deze regeling geldt niet voor medewerkers met OV-jaar/maandkaart.
 
Hieronder wordt de werkwijze met enkele voorbeelden verduidelijkt.

Voorbeeld 1

Een medewerker heeft als woonplaats A en als standplaats B.
De afstand woon-werk is 20 km. Daarvoor ontvangt hij volgens de tabel € 82,- per maand. 
Dit is per gewerkte dag 82/20 = € 4.10 (enkele reis € 2,05)
Hij rijdt vandaag met zijn eigen auto van woonplaats A naar een werkplek C en gaat vandaar 
uit naar standplaats B. Vanuit B rijdt hij weer naar zijn woonplaats A. 
In dit geval heeft hij morgens geen woon-werkverkeer kilometers afgelegd en kruist hij op 
het declaratieformulier “samenloop-half” aan. 
Hetzelfde gebeurt indien hij morgens naar zijn standplaats rijdt en vandaar uit naar werkplek 
C rijdt en vandaar uit weer naar zijn woonplaats.

De vergoeding voor de reiskosten van deze  dag bedraagt dan: woon-werkvergoeding 
(€ 4,10) + dienstreiskilometers x € 0,19 (onbelast) – halve samenloop (€ 2,05).

Voorbeeld 2.

De zelfde medewerker rijdt vanuit zijn woonplaats A naar werkplek C en reist vervolgens s
´avonds weer terug naar zijn woonplaats. Die dag heeft hij dan in het geheel geen woon-
werkverkeer kilometers gereden en daarom kruist hij dan op het declaratieformulier 
“samenloop-heel” aan. 
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De reiskosten vergoeding voor deze dag is dan:  de woonwerk-vergoeding  ( € 4,10) + 
dienstreiskilometers x € 0,19 (onbelast) – hele samenloop (€ 4,10).

Voorbeeld 3.

De medewerker reist morgens van zijn woonplaats naar zijn standplaats en maakt daar 
vandaan een dienstreis naar werkplek C. Vanuit werkplek C reist hij weer terug naar de 
standplaats en vandaar uit terug naar zijn woonplaats. In dit geval dient er geen samenloop 
ingevuld te worden.

De reiskostenvergoeding voor deze dag bedraagt de woon-werk vergoeding 
+ de dienstreis kilometers x € 0,19 (onbelast).
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2.2 Reizen met een auto van de zaak (incl. Mobiliteitsbudget)

2.2 Reizen met een auto van de zaak

Per 1 januari 2008 geldt bij Alliander de Lease-autoregeling 2008.

In deze regeling is duidelijk geregeld wie binnen de Alliander organisatie verantwoordelijk is 
voor het beleid en de uitvoering van de lease-autoregeling.

1. Beleidsbepalende taken en daarmee samenhangende bevoegdheden en coördinatie 
van het beleid zijn belegd bij Corporate Center HR (CC-HR) 

2. De beschikbaarstelling, beëindiging daarvan alsmede het toekennen van een 
mobiliteitsbudget geschiedt door het management van het bedrijfsonderdeel 

3. Facilitair Bedrijf-afdeling Fleet (FB-Fleet) is belast met toetsing van de 
toekenningscriteria,  toezicht en controle op de juiste uitvoering van de lease-
autoregeling en periodieke rapportages aan CC-HR en management van de 
bedrijfsonderdelen. FB-Fleet verzorgt de afhandeling van de procedures omtrent 
levering, exploitatie, inname van lease-auto’s, beheer van de autopool, inning van 
eigen bijdragen en eigen risico bij schades (zie verder het handboek 
Wagenparkbeheer).                               

Voor huidige berijders van een lease-auto wordt de lopende gebruikersovereenkomst en/of 
het lease-contract op basis van bestaande condities nagekomen.

FB-fleet is ook belast met het toezicht op en de naleving van de "uitvoeringsregeling 
Dienstauto's". Meer informatie kun je lezen op de intranetsite van FB. De tekst van de 
Uitvoeringsregeling dienstauto vind je hiernaast onder "gerelateerd".

Wanneer je in een lease-auto rijdt, vervalt het recht op een vergoeding voor de kilometers 
die je met je eigen privé-auto maakt. Dat geldt uiteraard ook voor de vergoeding voor 
kosten die je maakt bij het reizen van huis naar je werk (en andersom).

De medewerker die in aanmerking komt voor een lease-auto kan in plaats van deze auto 
opteren voor een mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget wordt namens Alliander beheerd 
en bewaakt door Mobility Mixx. Meer informatie over het mobiliteitsbudget en Mobility 
Mixx kun je hiernaast vinden  of kijk op Allianderonline.

Per 1 april 2008 zijn de normleasebedragen aangepast. De nieuwe bedragen tref je aan 
onder gerelateerde bedragen. Lopende leasecontracten worden uitgediend tegen 
bestaande normleasebedragen. Voor reeds bestelde auto's gelden eveneens de oude 
normleasebedragen. Vastgestelde mobiliteitsbudgetten voor 2008 blijven ongewijzigde, deze 
worden per 1 januari 2009 aangepast aan de dan geldende normleasebedragen. Nieuwe 
mobiliteitsbudgetten na 1 april worden gebaseerd op normleasebedragen per 1 april 2008.
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2.2.1 Bedrijfsregeling lease-auto's per 1 januari 2008

2.2.1 Uitvoeringsregeling lease-auto per 1 januari 2008

1. Begripsomschrijvingen

Dienstkilometers: de ten behoeve van de functie-uitoefening noodzakelijk te rijden zakelijke 
kilometers, niet zijnde kilometers voor woon-werkverkeer en kilometers voor privé-gebruik.
Lease-auto: een aan een medewerker door Alliander, mede voor privé gebruik, ter 
beschikking gestelde personenauto in verband met de te rijden dienstkilometers 
(kilometergebonden), dan wel op grond van arbeidsvoorwaarden en/of representatie 
(functiegebonden).
Fabrieksoptie: een op de door de fabrikant c.q. importeur uitgebrachte lijst voorkomende 
specificatie die af fabriek als extra op het standaardmodel leverbaar is (fiscaal belastbaar, 
want telt mee voor de cataloguswaarde).
Accessoires: alle overige toevoegingen, niet zijnde fabrieksopties (fiscaal alleen onbelast 
wanneer deze zijn aangebracht nadat de auto op kenteken is gezet, in dat geval tellen ze 
niet mee voor de cataloguswaarde).
Voorloopauto: een aan een medewerker tijdelijk ter beschikking gestelde (huur-/pool-)auto, 
voorafgaand aan de bestelde en af te leveren lease-auto.
Mobiliteitsbudget: een jaarlijks door Alliander vastgesteld budget, waarbinnen een 
medewerker op basis van persoonlijke voorkeur en mobiliteitsbehoefte kan kiezen voor 
alternatieve vervoersvormen in plaats van een lease-auto.

2. Beleid en uitvoering lease-regeling

• 2.1 Beleidsbepalende taken, daarmee samenhangende bevoegdheden en coördinatie 
van beleid inzake de lease-autoregeling zijn belegd bij Corporate Center HR (CC-HR). 
Wijzigingsvoorstellen c.q. consequenties ten aanzien van de leaseregeling of 
onderdelen daarvan, worden vooraf besproken met de COR. 

• 2.2 Beschikbaarstelling van een lease-auto, beëindiging daarvan alsmede het 
toekennen van een mobiliteitsbudget geschiedt door het management van het 
bedrijfsonderdeel.  

•
o A. Kilometergebonden lease-auto: toekenning geschiedt aan de hand van het 

geschatte aantal te rijden dienstkilometers op jaarbasis. 
o B. Functiegebonden lease-auto: onderdeel van het arbeidscontract waarin is 

opgenomen dat de medewerker gedurende de uitoefening van de in de 
arbeidsovereenkomst overeengekomen functie de beschikking kan krijgen 
over een lease-auto conform de bepalingen van een leaseregeling zoals de 
onderhavige binnen Alliander van toepassing is. Een functiegebonden lease-
auto kan eveneens ter beschikking worden gesteld uit het oogpunt van 
representatie. 

o C. De HR manager hanteert bij toekenning de in artikel 6 vermelde 
categorie-indeling inzake functionele salarisklassen, functiecontracten en Hay 
punten.                      

• 2.3 Facilitair Bedrijf-afd. Fleet (FB-Fleet) is belast met toetsing van de 
toekenningscriteria,  toezicht en controle op de juiste uitvoering van de lease-
autoregeling en periodieke rapportages aan CC-HR en management van de 
bedrijfsonderdelen. FB-Fleet verzorgt de afhandeling van de procedures omtrent 
levering, exploitatie, inname van lease-auto’s, beheer van de autopool, inning van 
eigen bijdragen en eigen risico bij schades (zie handboek Wagenparkbeheer). 

• 2.4 In alle gevallen waarin deze regeling niet of niet naar redelijkheid voorziet, 
beslist Alliander.                      

3. Toepassingscriteria
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• 3.1 Aan medewerkers die structureel meer dan 15000 dienstkilometers per jaar 
rijden (zie 2.2. punt A), kan een (kilometergebonden) lease-auto ter beschikking 
worden gesteld, zulks ter beoordeling en accordering door het management van het 
betreffende bedrijfsonderdeel. 

• 3.2 De directie kan ook aan medewerkers die daarvoor vanwege hun functie of 
representatie in aanmerking komen een (functiegebonden) lease-auto ter 
beschikking stellen (zie 2.2. punt B), als onderdeel van hun arbeidsvoorwaarden. 

• 3.3 Er is sprake van ‘structureel meer dan 15000 dienstkilometers per jaar’ indien 
voor de uitvoering van de desbetreffende functie onder normale omstandigheden per 
jaar meer dan 15000 dienstkilometers moet worden gereden. Voor medewerkers in 
categorie 1 (zie artikel 6.1) geldt een drempel van 12500 dienstkilometers per jaar. 

• 3.4 Bij toekenning van een aanvraag dient het management een prognose af te 
geven inzake het jaarlijks te rijden aantal dienst-, woon-werk- en privé-
kilometers. Alliander kan de medewerkers verplichten een registratie bij te houden 
van gereden (dienst-/woon-werk-/privé-) kilometers. 

• 3.5 Voor privé-gebruik (zie art. 8.8 en 8.9) geldt een bovengrens van 15000 
kilometer per jaar. Bij overschrijding hiervan kan een (verhoogde) eigen bijdrage of 
een andersoortige financiële sanctie worden opgelegd. 

• 3.6 In geval van een promotie met als gevolg een toekomstige hogere 
leasecategorie, wordt ingaande de maand na promotiedatum de eigen bijdrage van 
de bestaande berijdersovereenkomst aangepast aan de hogere leasecategorie. 
Hierdoor wordt de eigen bijdrage verlaagd van de bestaande berijdersovereenkomst 
gedurende de resterende looptijd.   

• 3.7 Indien er sprake is van een of meer omstandigheden genoemd in artikel 13.1 
van deze regeling, kan het management besluiten tot een tussentijdse beëindiging 
van de beschikbaarstelling van een lease-auto, dan wel na afloop van een 
gebruikers-overeenkomst besluiten om niet opnieuw een lease-auto ter beschikking 
te stellen. 

• 3.8 Berijders van een lease-auto ontvangen niet (langer) een vergoeding voor het 
gebruik van de privé-auto voor dienstdoeleinden en ontvangen niet (langer) een 
tegemoetkoming in de kosten van woon-werk verkeer.                      

4.   Gebruikersovereenkomst

• 4.1 Tussen Alliander en de medewerker wordt een overeenkomst gesloten inzake de 
bestelling van de auto en het gebruik, daaronder begrepen het privé-gebruik, van de 
ter beschikking gestelde lease-auto c.q. voorloopauto en de voorwaarden waaronder 
dit geschiedt. Zie hiernaast bijlage 2. 

• 4.2 De gebruikersovereenkomst dient door de medewerker getekend te worden 
voorafgaand aan de bestelling van een lease-auto, respectievelijk de inzet van een 
voorloop-/pool-auto. 

• 4.3 FB Fleet stelt per lease-auto de meest economische exploitatie (brandstofsoort: 
benzine, diesel, LPG) vast op basis van het te verwachten aantal te rijden kilometers 
alsmede de meest optimale contractperiode. De standaard looptijd waarover de 
maand-leaseprijs en de eigen bijdrage wordt berekend, bedraagt 48 maanden. De 
maximale kilometrages voor een lease-auto bedragen 150.000 (brandstof 
benzine/LPG) en 180.000 (brandstof diesel). 

• 4.4 Als de medewerker opteert voor een auto met een afwijkende brandstofsoort, 
zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor diens eigen rekening. Deze 
meerkosten worden door de medewerker aan Alliander vergoed als onderdeel van de 
eigen bijdrage (zie art. 6.3).
FB-Fleet kan de brandstofkeus eenzijdig bepalen als de voorkeur van de medewerker 
onverantwoord wordt geacht uit een oogpunt van kosten c.q. van milieu. 

• 4.5 Alliander is te allen tijde gerechtigd de gebruikersovereenkomsten tussentijds 
collectief of individueel aan te passen voor wat betreft looptijd en/of aantal 
kilometers per jaar, dan wel als gevolg van gewijzigde fiscale regelgeving. 

• 4.6 De gebruikersovereenkomst eindigt eerder als een van de omstandigheden zoals 
genoemd in artikel 13.1 of 13.2 aan de orde is.                       

5.   Model en uitrusting

16



Arbeidsvoorwaarden & HR Systemen, versie 1 oktober 2012

• 5.1 Met inachtneming van het in deze regeling bepaalde, kan door de medewerker 
met gebruikmaking van de geëigende procedure, een keus worden gemaakt uit door 
Alliander bepaalde voorkeur merken en typen auto’s, mits blijvend binnen de 
vastgestelde norm-maand-leaseprijzen. 

• 5.2 De door Alliander bepaalde voorkeur merken en typen auto’s worden vastgesteld 
aan de hand van de brandstofverbruikscategoriën A, B, C, zoals vermeld op de 
energielabels. 

• 5.3 De medewerker kan niet kiezen voor auto’s met grijs kenteken, terreinauto’s, 
sport utility vehicles, 4 wheel drive cars, cabriolets en auto’s uit de categorieën D, E, 
F, G. 

• 5.4 Alliander laat bomen planten ter compensatie van de CO2 uitstoot van het 
wagenpark. 

• 5.5 Nieuwe dieselauto’s dienen te worden voorzien van een roetfilter. 
• 5.6 Indien beschikbaar dienen lease-auto’s te worden voorzien van geluidsarme 

banden met een lage wrijvingsweerstand. Eventuele meerkosten hiervan zijn niet 
van invloed op de eigen bijdrage. Extra winterbanden kunnen besteld worden, mits 
de meerkosten vallen binnen de toepasselijke norm-maand-leaseprijs en/of de eigen 
bijdrage wordt verhoogd. 

• 5.7 Iedere lease-auto zal worden afgeleverd in de (standaard)uitvoering zoals 
vermeld op het bestelformulier van de leasemaatschappij, inclusief de daarop 
opgegeven fabrieksopties en accessoires. Gebruikers van een mobiele telefoon 
kunnen een car-kit bestellen, die in opdracht van FB-Fleet in de lease-auto wordt 
geïnstalleerd. 

• 5.8 Alliander kan de berijders verplichten om in de lease-auto een 
snelheids-/toerenbegrenzer of  een economymeter en/of een black box te plaatsen, 
ter bevordering van een verantwoorde rijstijl, dan wel voor kilometerregistratie. 

• 5.9 Bestelling van de lease-auto vindt plaats op basis van de daarvoor geëigende 
procedure. Als een medewerker een reeds bestelde auto niet afneemt, worden door 
Alliander de annuleringskosten aan hem in rekening gebracht, indien blijkt dat de 
auto niet ingezet kan worden in de Alliander brede pool. 

• 5.10  Prijswijzigingen die ontstaan tussen de datum van bestelling en datum van 
aflevering van de lease-auto, hebben consequenties voor de fiscale bijtelling. 

• 5.11 Accessoires: kunnen worden meegeleased alsmede de kosten van montage 
en/of demontage, echter met inachtneming van de navolgende voorwaarden: 

o de leaseprijs, inclusief de meegeleasede accessoires, mag de voor de 
medewerker geldende norm-maand-leaseprijs, onverminderd het gestelde in 
artikel 6.3 niet overschrijden 

o · accessoires die worden meegeleased, worden beschouwd als onderdeel van 
de auto en mogen bij inlevering niet worden gedemonteerd 

o accessoires mogen alleen door de leasemaatschappij of namens de 
leasemaatschappij worden aangebracht of verwijderd 

o privé-accessoires mogen slechts worden verwijderd indien demontage geen 
zichtbare beschadigingen achterlaat; voor privé-accessoires die als gevolg 
hiervan niet kunnen worden gedemonteerd wordt geen vergoeding gegeven 

o privé-accessoires die na aflevering worden aangebracht, dienen rechtstreeks 
door de medewerker met de dealer afgerekend te worden; wel moet eerst 
toestemming gevraagd worden aan FB-Fleet 

o privé-accessoires die later zijn aangebracht na toestemming door FB-Fleet en 
niet zijn meegeleased, zijn voor eigen rekening en risico van de medewerker 
ingeval van schade en diefstal                      

• 5.12 De medewerker is verplicht, de aanwijzingen door of namens Alliander c.q. de 
Lease-maatschappij verstrekt, op te volgen voor het gebruik van de 
auto.                      

6. Categorie-indeling

• 6.1 Er zijn 5 categorieën lease-auto’s:
· categorie 1: functionele salarisklassen 1 tot en met 6
· categorie 2: functionele salarisklassen 7 tot en met 9, inclusief functiecontracten 
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waarvan de functie in een van deze salarisklassen is ingedeeld
· categorie 3: functionele salarisklassen 10 tot en met 12, inclusief functiecontracten 
waarvan de functie is ingedeeld in een van deze salarisklassen
· categorie 4: functiecontracten vanaf 743 tot 876 Hay punten
· categorie 5: functiecontracten vanaf 877 tot 1034 punten
· indien voor functiecontracten vanaf 743 punten nog geen Hay punten zijn 
vastgesteld geldt categorie 3
· In bijlage 1 zijn de actuele norm-maand-leaseprijzen vermeld. 

• 6.2 De norm-maand-leaseprijzen worden periodiek getoetst en kunnen indien nodig 
worden aangepast aan de leaseprijsontwikkeling. Vanaf de wijzigingsdatum gelden 
aangepaste norm-maand-leaseprijzen voor nieuw af te sluiten 
gebruikersovereenkomsten. Lopende gebruikersovereenkomsten alsmede reeds 
getekende gebruikersovereenkomsten ten tijde van de aanpassingen, worden 
uitgediend tegen de oorspronkelijke voorwaarden. 

• 6.3 De medewerker kan kiezen voor een auto waarvan de norm-maand-leaseprijs 
met een maximaal percentage hoger is dan het bedrag in de toepasselijke categorie, 
genoemd in bijlage 1. De meerkosten ten opzichte van de norm-maand-leaseprijs 
zijn volledig voor rekening van de medewerker. Dat geldt zowel voor de meerkosten 
als gevolg van een persoonlijke keus voor een duurder autotype/-merk/-
uitvoeringsniveau alsook voor de meerkosten van een keuze voor een duurdere 
brandstofsoort, die niet overeenkomt met de voor Alliander meest economische 
brandstofsoort. Zie bijlage 1 voor maximum percentage. 

• 6.4 Bij overschrijding van de norm-maand-leaseprijs dient door de medewerker een 
eigen bijdrage voor het privé-gebruik van de lease-auto te worden betaald. De eigen 
bijdrage voor privé-gebruik is gelijk aan de overschrijding van de norm-maand-
leaseprijs (art.6.3).  

• 6.5 De medewerker aan wie voor het eerst een lease-auto ter beschikking wordt 
gesteld, is verplicht te gaan rijden in een lease-auto uit de Alliander-brede pool voor 
de duur van de daarop betrekking hebbende lease-overeenkomst. Primair wordt een 
lease-auto aangewezen uit de op de medewerker toepasselijke categorie. Als dat niet 
mogelijk is wordt een lease-auto uit een lagere of hogere categorie aangewezen, 
zonder dat een eigen bijdrage verschuldigd is. De lease-auto uit de pool wordt 
voorafgaand aan de ter beschikking stelling voor rekening van Alliander in- en extern 
gereinigd. 

• 6.6 Daar waar omstandigheden het noodzakelijk maken, kan voorafgaand aan het 
ter beschikking stellen van een lease-auto, een voorloopauto ter beschikking worden 
gesteld uit de toepasselijke categorie. Tijdens de periode van een voorloopauto wordt 
de vastgestelde eigen bijdrage voor de bestelde lease-auto ingehouden. 

• 6.7 Gedurende de wettelijke proeftijd van de medewerker wordt geen lease-auto 
ter beschikking gesteld; ter vervanging daarvan wordt op aanvraag van het 
management door FB-Fleet een huurauto of dienstauto ter beschikking gesteld. 
Ingeval een lease-auto besteld is, is er ook sprake van de bijbehorende eigen 
bijdrage gedurende de periode van de huur/dienstauto.                      

7. Fiscaliteit

• 7.1 De fiscale consequenties verband houdende met privé-gebruik van de lease-auto 
zijn voor rekening van de medewerker; indien de fiscaliteit met betrekking tot lease-
auto’s wijzigt kan Alliander niet voor de financiële gevolgen aansprakelijk worden 
gesteld door de medewerker. 

• 7.2 Alliander is wettelijk verplicht om maandelijks een twaalfde deel van de waarde 
van het privé gebruik op te tellen bij het salaris van de medewerker. De medewerker 
is hierover, conform de toepasselijke belastingschijf, loonheffing verschuldigd. De 
fiscale bijtelling wordt bepaald over de catalogusprijs van de auto, 
zoals voorgeschreven in de Wet Loonbelasting 1964. Het percentage van de fiscale 
bijtelling is vermeld in bijlage 1. Op deze bijtelling wordt de eigen bijdrage (zie art. 
6.4) in mindering gebracht. 

• 7.3 De medewerker die minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met de lease-
auto, kan bijtelling in de salarisadministratie voorkomen als een geldige verklaring 
‘geen privé gebruik’ van de Belastingdienst aan de salarisadministratie wordt 
overlegd. Alliander laat de bijtelling in de salarisadministratie alleen achterwege 
zolang de verklaring geldig is.   
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Tevens dient de medewerker een verklaring aan Alliander te ondertekenen.  
 In deze verklaring vrijwaart de medewerker Alliander voor alle (financiële) 
gevolgen voortvloeiende uit het achteraf blijken van een niet door de fiscus 
geaccepteerde kilometeradministratie gedurende de wettelijke naheffingtermijn van 
5 jaar. 

• 7.4 Op de ter beschikkingstelling van een auto uit de Alliander brede pool, een 
voorloopauto,  huurauto of dienstauto, is dezelfde wetgeving van toepassing als op 
de terbeschikkingstelling van de lease-auto. De fiscale consequenties zijn voor 
rekening van de medewerker.                      

8. Gebruik

• 8.1 De door het management aan de medewerker ter beschikking gestelde lease-
auto is primair bedoeld voor bedrijfsdoeleinden. 

• 8.2 Onderdeel van de gebruikersovereenkomst is de verplichting voor de berijder om 
een cursus zuinig rijden (‘Het nieuwe rijden’) te volgen. De kosten hiervan zijn voor 
rekening van Alliander; de cursus dient gevolgd te worden in eigen tijd van de 
medewerker. 

• 8.3 De lease-auto mag slechts worden bereden door de medewerker, diens partner 
en gezinsleden; men dient in het bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. 

• 8.4 Met toestemming van de medewerker mogen ook collega-medewerkers de lease-
auto berijden mits voor zakelijk gebruik (zie art. 8.1). 

• 8.5 De medewerker aan wie een lease-auto ter beschikking wordt gesteld is te allen 
tijde verantwoordelijk voor de lease-auto, ook als deze lease-auto door relaties, 
genoemd bij 8.3 en 8.4 wordt bestuurd; de medewerker is tevens verantwoordelijk 
voor een eventuele verplichte rittenregistratie, ook als de lease-auto door genoemde 
relaties wordt gebruikt. 

• 8.6 Het is de medewerker verboden de lease-auto aan derden ter beschikking te 
stellen, gevaarlijke stoffen te vervoeren en/of in enigerlei vorm personen of 
goederen tegen betaling te vervoeren. 

• 8.7 De medewerker mag de lease-auto niet vervreemden, belenen, verpanden, 
verhuren of in onderhuur geven. 

• 8.8 Privé-gebruik van de lease-auto door de medewerker en diens gezinsleden is 
toegestaan voor zover het gebruik voor bedrijfsdoeleinden hierdoor niet beperkt 
wordt. Zie art. 3.5 

• 8.9 Privé-gebruik van de lease-auto in het buitenland is toegestaan. Zie art. 3.5. 
Kosten van brandstof in het buitenland zijn voor rekening van Alliander. 

• 8.10  Kosten van parkeren, tol, veerpont in het kader van zakelijke dienstkilometers 
kunnen via de geëigende procedure worden gedeclareerd (geldt niet voor 
medewerkers met een vaste onkostenvergoeding). Boetes voor 
verkeersovertredingen en kosten voor stalling, wassen en dergelijke kunnen niet 
worden gedeclareerd. Ingeval er sprake is van nalatigheid bij het betalen van 
boetes   worden deze op het netto salaris ingehouden. Kosten als gevolg van verlies 
van kentekenbewijzen, autosleutels en/of brandstofpas worden door Alliander met 
het netto salaris van de medewerker verrekend. 

• 8.11 Het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend 
middel, het geven van rijlessen alsmede het gebruiken van de lease-auto voor 
betrouwbaarheids-, snelheids- of prestatieritten c.q. het rijden op gesloten circuits 
(met uitzondering van de cursus ‘Het nieuwe rijden’) is verboden. Eventueel hieruit 
voortkomende kosten worden verhaald op het netto salaris van de medewerker. 

• 8.12  Als de medewerker tijdens sabbatsverlof wil blijven beschikken over de lease-
auto, dan betaalt hij 50% van de lease-prijs en de volledige eigen bijdrage boven de 
norm- maand-leaseprijs. Tijdens het sabbatsverlof is de brandstof voor eigen 
rekening; de brandstofpas dient vooraf bij FB-Fleet te worden 
ingeleverd.                      

9. Brandstof

• 9.1 Medewerkers met een lease-auto en/of voorloopauto ontvangen een 
brandstofpas met pincode. Met deze brandstofpas moet worden getankt en moet 
gelijktijdig de kilometerstand worden geregistreerd. Hiertoe dient bij elke tankbeurt 
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de correcte kilometerstand opgegeven te worden. Ten aanzien van een medewerker 
die stelselmatig weigert om de kilometerstand op te geven of een willekeurige 
kilometerstand opgeeft, zal door FB-Fleet de brandstofpas worden geblokkeerd. De 
betreffende medewerker dient vervolgens zelf de brandstof te betalen, zonder dat 
hier enige compensatie tegenover staat. 

• 9.2 Er dient te worden getankt bij tankstations aangesloten bij de betreffende 
brandstofpas. 

• 9.3 Ingeval van verlies/diefstal van de brandstofpas geldt de daarvoor geëigende 
procedure. 

• 9.4 In die gevallen dat de aan de medewerker ter beschikking gestelde brandstofpas 
niet wordt geaccepteerd of dat noodzakelijk ergens anders moet worden getankt, 
dient de medewerker contant af te rekenen. Deze brandstofbonnen kunnen 
rechtstreeks bij de leasemaatschappij worden gedeclareerd. 

• 9.5 Ingeval het brandstofgebruik en –verbruik naar het oordeel van Alliander 
excessief is, zal doorbelasting van het bovenmatige deel aan de medewerker 
plaatsvinden.                  

10.   Onderhoud

De medewerker is verplicht: 

• de voorgeschreven periodieke onderhoudsbeurten volgens de door de fabrikant 
voorgeschreven intervallen te doen uitvoeren 

• reparaties en APK-keuringen tijdig te doen uitvoeren 
• het in- en uitwendige van de lease-auto regelmatig te reinigen, olie- en waterpeil 

alsmede het vloeistofpeil in de accu volgens de door de fabrikant van de lease-auto 
voorgeschreven intervallen te controleren en de bandenspanning te (laten) 
controleren 

• de lease-auto te gebruiken zoals een goed ‘huisvader’ betaamt 
• en in het algemeen zich te houden aan de richtlijnen van de fabrikant en de 

leasemaatschappij zoals vermeld in het instructieboekje.                      

11.   Schades 

• 11.1 Ingeval van schade dient de medewerker de leasemaatschappij, conform de 
instructies onmiddellijk op de hoogte te stellen. De medewerker is verplicht de door 
de leasemaatschappij gegeven instructies voor het doen herstellen van de schade 
op te volgen. Binnen 48 uur na de schademelding dient het aan de medewerker 
verstrekte schade-aangifteformulier door de medewerker volledig te worden 
ingevuld, ondertekend en ingediend bij de leasemaatschappij. Ingeval het schade-
aangifteformulier afwezig of vermist is, dient de medewerker deze zo spoedig 
mogelijk op te vragen bij de lease-maatschappij.  

• 11.2 De lease-auto is Casco- en WA verzekerd, met een eigen risico per gebeurtenis, 
zie bijlage 1. Het eigen risico per gebeurtenis is voor rekening van Alliander, met een 
maximum van eenmaal schuldschade per kalenderjaar. Bij meerdere schuldschades 
zal verrekening van het eigen risico of ingeval er sprake is van een lager 
schadebedrag met het netto salaris plaats vinden.
De polisvoorwaarden alsmede eigen risico bedragen zijn ter inzage op Alliander 
Intranet. 

• 11.3 vervallen. 
• 11.4 Schade aan de lease-auto en/of interieur van de lease-auto, welke het gevolg is 

van toerekenbaar tekortschieten en/of ondeskundig gebruik van de auto, komt 
volledig voor rekening van de medewerker.                      

12.    Vervangende auto

Bij reparaties en onderhoudswerkzaamheden die voorzienbaar langer dan 4 uur in beslag 
zullen nemen, zal de leasemaatschappij gedurende de tijd dat de lease-auto niet ter 
beschikking van de medewerker is, deze doen vervangen door een auto uit een 
lagere categorie. Tijdens de periode van vervanging blijven de eigen bijdrage en 
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de maandelijkse fiscale bijtelling voor de lease-auto ongewijzigd. Ter beschikkingstelling en 
inlevering van de vervangende auto vindt plaats op basis van de daarvoor 
geëigende procedure. Ingeval van niet tijdige inlevering worden de daardoor ontstane 
meerkosten aan de berijder doorbelast.                  

13.   Beëindiging gebruik

• 13.1 De beschikbaarstelling van een lease-auto kan door het  management worden 
beëindigd ingeval van: 

o benoeming van de medewerker in een functie die niet (meer) behoort tot de 
in artikel 2.2  genoemde functies waarvoor een lease-auto noodzakelijk 
wordt geacht; het gebruik van de bij de vorige functie behorende lease-auto 
eindigt na uiterlijk zes maanden of in overleg met de medewerker zoveel 
eerder als mogelijk is 

o zodanige inhoudelijke functiewijziging, fysieke overplaatsing of het vervallen 
van de functie, al dan niet op vrijwillige basis (reorganisatie versus eigen 
initiatief), waarbij niet meer voldaan wordt aan de norm van de minimaal 
vereiste aantallen dienstkilometers; de overeenkomst eindigt dan uiterlijk zes 
maanden nadat de wijziging heeft plaatsgevonden 

o wijziging van organisatie/werkwijzen/procedures en/of regionale 
grenswijzigingen, als gevolg waarvan een andere wijze van mobiliteit 
efficiënter wordt geoordeeld 

o het vanwege organisatorische en/of economische redenen ter beschikking 
stellen van een dienstauto                      

• 13.2 De beschikbaarstelling van een lease-auto wordt beëindigd ingeval van: 
o beëindiging van het dienstverband 
o op non-actief-stelling van de medewerker 
o een aaneengesloten ziekteperiode van meer dan 6 maanden 
o intrekking van medewerkers rijbewijs; de medewerker dient hierover het 

management en FB-Fleet direct in kennis te stellen 
o het niet langer verzekerd zijn van de lease-auto door toedoen van de 

medewerker 
o niet tijdig/behoorlijk nakomen van de verplichtingen van de medewerker uit 

hoofde van het gebruik van de lease-auto 
o indien er sprake is van structureel minder dan 12500/15000 dienst 

kilometers per jaar 
o het in diskrediet brengen van Alliander bij de fiscus door het niet nakomen 

van afspraken inzake de kilometerregistratie 
o bij het bereiken van het einde van de looptijd van 48 maanden of het 

bereiken van het maximale kilometrage                      
• 13.3 Onder een van de in artikel 13.1 en 13.2 genoemde omstandigheden heeft 

de medewerker het recht de lease-auto te kopen tegen een door de 
leasemaatschappij vastgestelde prijs. 

• 13.4 De gebruikersovereenkomst met de medewerker is eerst beëindigd, als de 
medewerker aan alle eruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan; eventueel 
nog openstaande financiële verplichtingen dienen door de medewerker met Alliander 
of de leasemaatschappij verrekend te worden.                      

14.   Inname auto

• 14.1  Bij het einde van de overeenkomst moet de medewerker de lease-auto in 
goede staat met alle bijbehorende bescheiden (kentekenbewijs deel 1 A/B, 
brandstofpas, (reserve)sleutels, frontje van meegeleasede autoradio, etc.) aanbieden 
op een door FB-Fleet aan te geven locatie.
Inlevering van de lease-auto geschiedt op basis van de daarvoor geëigende 
procedure. 

• 14.2  Indien de medewerker ervoor opteert de lease-auto over te nemen na afloop 
van de lease-overeenkomst, stelt de leasemaatschappij hiervoor een prijs vast. 

• 14.3  Indien binnen een periode van een jaar nadat (opnieuw) een lease-auto ter 
beschikking is gesteld, het dienstverband met de medewerker wordt beëindigd, hetzij 
op verzoek van de medewerker, hetzij door opzegging door Alliander om redenen die 
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aan schuld of toedoen van de medewerker zijn te wijten, worden de kosten 
voortvloeiend uit het tussentijds beëindigen van de lease-overeenkomst op de 
medewerker verhaald, als blijkt dat de lease-auto niet ingezet kan worden in de 
Alliander brede pool. Deze kosten omvatten het totaal van de eigen bijdragen over 
de resterende periode van de lease-overeenkomst of - ingeval geen sprake is van 
een eigen bijdrage - de volledige maand-leaseprijs over de periode van twee 
maanden. 

• 14.4 Ter voorkoming van de ad 14.3 vermelde (meer)kosten, kan de medewerker de 
lease-auto overnemen voor een door de leasemaatschappij vast te stellen prijs. 

• 14.5 Kostenconsequenties van het niet tijdig en niet volledig inleveren van de lease-
auto zijn voor rekening van de medewerker.                      

15.  Beslag en maatregelen van derden

• Indien beslag op de lease-auto wordt gelegd en in het algemeen indien derden 
maatregelen tegen de lease-auto treffen, of deze uit het bezit van de medewerker 
raakt of dreigt te raken,  zal hij de leasemaatschappij en FB-Fleet onmiddellijk en in 
ieder geval binnen  24 uur hiervan in kennis stellen, onverminderd zijn verplichting 
zelf voorzieningen te treffen.                      

16.  Wijziging/Beëindiging/Vervanging leasecontract en mutaties berijders

In verband met de maandelijkse fiscale verplichting van Alliander tot verwerking van de 
juiste gegevens in de salarisadministratie, dient bij iedere zich voordoende wijziging, op 
initiatief  van de medewerker, FB-Fleet daarover direct te worden geïnformeerd. Naast 
wijziging van gegevens van de ter beschikking gestelde lease-auto, moet ook gedacht 
worden aan wijziging in de gegevens van de medewerker. Bij nalatigheid hiervan is de 
medewerker verantwoordelijk voor de eventuele financiële en fiscale gevolgen.
FB-Fleet informeert Salariscontrol over de mutaties.

17. Mobiliteitsbudget

In plaats van het ter beschikking stellen van een lease-auto kan de medewerker opteren 
voor een mobiliteitsbudget. Daarop van toepassing is het Reglement Mobiliteitsbudget. 
Binnen het ter beschikking gestelde budget kan de medewerker op basis van 
persoonlijke voorkeur en mobiliteitsbehoefte kiezen voor alternatieve mobiliteitsvormen, 
zoals het gebruik van het openbaar vervoer en de eigen auto. Mits het budget wordt 
aangewend ter financiering van fiscaal gefaciliëerde mobiliteitsdoelen is hierover geen 
loonbelasting verschuldigd.
De hoogte van het budget wordt jaarlijks door Alliander bepaald en wordt afgeleid van 
de gemiddelde kosten van auto-lease. De budgetbedragen zijn vermeld in bijlage 1.

22



Arbeidsvoorwaarden & HR Systemen, versie 1 oktober 2012

Bijlage 1 bij uitvoeringsregeling lease-auto versie 
01/01/2008

Per 1 april 2008 gelden onderstaande norm-maand-leaseprijzen, percentages voor 
maximale meerkosten en fiscale bijtelling en bedragen van mobiliteitsbudgetten. 

De nummering verwijst naar het betreffende artikel in de Bedrijfsregeling Lease-auto.

      Art.6.1 De norm-maand-leaseprijs (op basis van een calculatie over 48 maanden, 
brandstof benzine en 30.000 km per jaar) bedraagt inclusief brandstofkosten en verzekering, 
exclusief BTW, per 1 april 2008 voor:

• categorie 1: € 550,- per maand
• categorie 2: € 630,- per maand
• categorie 3: € 750,- per maand
• categorie 4: € 860,- per maand
• categorie 5: € 940,- per maand
• medewerkers die direct rapporteren aan de Raad van Bestuur: een door de directeur 

HRM op basis van functiezwaarte en marktreferentie te bepalen maximum bedrag. 

Art. 6.3 Meerkosten aanschaf lease-auto tot maximaal 25% van de norm-maandlease-
prijs

             van de toepasselijke categorie.

Art. 7.2 Fiscale bijtelling: 25% (2008) van de catalogusprijs inclusief fabrieksopties. 14% 
voor auto’s met een CO2 uitstoot kleiner dan 110 gram per kilometer voor een benzine 
en 90 gram per kilometer voor een diesel uitvoering.

Art. 11.2 Eigen risico bij schade: € 136,- per gebeurtenis.

Art. 11.3 WA-dekking € 2.500.000,- 

Art.17 Mobiliteitsbudgetten: 12*norm-maandlease-prijs van de toepasselijke categorie.
Nieuwe mobiliteitsbudgetten per 1 april 2008

• categorie 1: € 6.600,-
• categorie 2: € 7.560,-
• categorie 3: € 9.000,-
• categorie 4: € 10.320,-
• categorie 5: € 11.280,-

ten aanzien van medewerkers die direct rapporteren aan de Raad van Bestuur, is de 
hoogte van het jaarbudget afhankelijk van de maand-leaseprijs van de ter 
beschikking te stellen lease-auto.

• Nieuwe mobiliteitsbudgetten vanaf 1 april 2008 worden gebaseerd op de in Art. 6.1 
genoemde norm-maand-leaseprijzen; bestaande mobiliteitsbudgetten worden 
ingaande 2009 aangepast aan deze bedragen.(deze hele zin kan volgens mij wel 
weg !!)
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Bijlage 2 bij uitvoeringsregeling lease-auto

Gebruikersovereenkomst inzake het gebruik van een lease-
auto

Ondergetekenden 

Alliander N.V., hierna te noemen Alliander

en

Naam:                                                                                           m/v      
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Pers.nummer:

hierna te noemen: medewerker,

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Algemeen
Medewerker verklaart dat hem/haar in bruikleen ter beschikking is gesteld de navolgende 
auto:

Merk:
Type:
Contractnummer:
Brandstofsoort:

(en iedere auto die hiervoor tijdelijk in de plaats wordt gesteld).
De terbeschikkingstelling vindt plaats op basis van de Alliander Bedrijfsregeling ‘Reizen met 
een auto van de zaak’ en de daarvan onderdeel uitmakende Uitvoeringsregeling lease-auto 
d.d. 01-01-2008, waarmee de medewerker door ondertekening van deze overeenkomst 
accoord gaat.

Bijzondere financiële bepalingen uit de Uitvoeringsregeling lease-auto
• De standaard looptijd waarover de maand-leaseprijs en de eigen bijdrage wordt 

berekend, bedraagt 48 maanden.
• Alliander is te allen tijde gerechtigd de gebruikersovereenkomsten tussentijds 

collectief of individueel aan te passen voor wat betreft looptijd en/of aantal 
kilometers per jaar, dan wel als gevolg van gewijzigde fiscale regelgeving.

• Prijswijzigingen die ontstaan tussen de datum van bestelling en datum van aflevering 
van de lease-auto, hebben consequenties voor de fiscale bijtelling.

• De fiscale consequenties verband houdende met privé-gebruik van de lease-auto zijn 
voor rekening van de medewerker; indien de fiscaliteit met betrekking tot lease-
auto’s wijzigt, kan Alliander niet voor de financiële gevolgen aansprakelijk worden 
gesteld door de medewerker.

Blad 2 Gebruikersovereenkomst lease-auto

• Om maandelijkse fiscale bijtelling via de loonadministratie te voorkomen, ingeval de 
lease-auto niet privé gebruikt wordt (< 500 kilometer per jaar), dient de 
medewerker een 
geldige verklaring ‘geen privé gebruik’ van de Belastingdienst te overleggen.

• Door ondertekening van deze gebruikersovereenkomst vrijwaart de medewerker
      Alliander voor alle (financiële) gevolgen, voortvloeiende uit het achteraf blijken van
      een niet door de fiscus geaccepteerde kilometeradministratie gedurende de 
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      wettelijke naheffingtermijn van 5 jaar.
• Boetes voor verkeersovertredingen en kosten voor stalling, wassen en dergelijke 

kunnen niet worden gedeclareerd. Ingeval er sprake is van nalatigheid bij het 
betalen van boetes worden deze op het netto salaris ingehouden. Kosten als gevolg 
van verlies van kentekenbewijzen, autosleutels en/of  brandstofpas worden door 
Alliander met het netto salaris van de medewerker verrekend.

• De lease-auto is Casco- en WA verzekerd, met een eigen risico per gebeurtenis.
      Het eigen risico per gebeurtenis is voor rekening van Alliander, met een maximum
      van eenmaal schuldschade per kalenderjaar. Bij meerdere schuldschades zal
      verrekening van het eigen risico of ingeval er sprake is van een lager schadebedrag 
met
      het netto salaris plaats vinden.
• Indien binnen een periode van een jaar nadat (opnieuw) een lease-auto ter 

beschikking is gesteld, het dienstverband met de medewerker wordt beëindigd, hetzij 
op verzoek van de medewerker, hetzij door opzegging door Alliander om redenen die 
aan schuld of toedoen van de medewerker zijn te wijten, worden de kosten 
voortvloeiend uit het tussentijds beëindigen van de lease-overeenkomst op de 
medewerker verhaald, als blijkt dat de lease-auto niet ingezet kan worden in de 
Alliander brede pool. Deze kosten omvatten het totaal van de eigen bijdragen over 
de resterende periode van de lease-overeenkomst of - ingeval geen sprake is van 
een eigen bijdrage - de volledige maand-leaseprijs over de periode van twee 
maanden. Ter voorkoming van deze (meer)kosten, kan de medewerker de lease-
auto overnemen voor een door de leasemaatschappij vast te stellen prijs.

Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van deze overeenkomst is gebaseerd op het met de leasemaatschappij 
door Alliander gesloten leasecontract. Alliander is als exploitant van het leasewagenpark 
gerechtigd om de geldigheidsduur van deze overeenkomst éénzijdig te verkorten dan wel te 
verlengen als dat een gunstig effect heeft op de exploitatiekosten.
Indien deze overeenkomst door medewerker niet wordt nagekomen, kan Alliander de 
overeenkomst ontbinden en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten doorberekenen aan 
medewerker.

Aldus overeengekomen te ……………………, d.d. ……………………..
Handtekening medewerker                                 Handtekening en firmastempel Alliander

…………………………...                                 ………………………………………
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’Uitvoeringsregeling dienstauto’

1. De dienstauto is primair bedoeld voor het vervoer van goederen ten behoeve van de 
functie-uitoefening door de medewerker.

2. Het is de medewerker verboden om de dienstauto te gebruiken voor privé-
doeleinden.

3. Alle door de medewerker gereden kilometers en ritten met de dienstauto dienen 
dagelijks vastgelegd te worden in een rittenadministratieboek, of het in de 
dienstauto geïnstalleerde ‘black box’ systeem. Per dag dient minimaal de 
beginkilometerstand en eindkilometerstand te worden vermeld. Bij indeling in 
categorie 1P is de volledige rittenregistratie van toepassing. FB-Fleet verzorgt de 
uitgifte en inname van de rittenadministratieboeken.

4. In alle gevallen is vereist dat de berijder bij het tanken de juiste kilometerstand 
registreert.

5. De ritten- respectievelijk kilometerregistratie dient periodiek (in principe een keer 
per jaar of tussentijds op aanvraag) door de leidinggevenden opgestuurd te worden 
aan FB-Fleet. 

6. Maandelijks vind(t)(en) op voorschrijven van de Belastingdienst door Alliander één of 
meerdere audit(s) plaats ten aanzien van de rittenregistratie en de kilometerstanden, 
teneinde aan de fiscale verplichtingen inzake het autokostenforfait te kunnen 
voldoen. Als blijkt dat de medewerker(s) de voorschriften met betrekking tot de 
rittenregistratie niet of onvoldoende heeft/hebben  nageleefd, moet Alliander, 
conform de voorschriften van de Belastingdienst, de waarde van het privé gebruik 
over het gehele kalenderjaar bijtellen in de salarisadministratie van de 
desbetreffende medewerker(s). 

7. De ter beschikkingstelling van de dienstauto geldt voor de duur van de periode 
waarin de medewerker genoemde functie uitoefent en wordt stilzwijgend voortgezet 
na afloop van de gebruiksduur van de dienstauto wanneer deze wordt vervangen.

8. De beschikbaarstelling van de dienstauto wordt beëindigd na een zodanige 
functiewijziging of overplaatsing, dat voor de uitoefening van de functie niet langer 
een dienstauto benodigd is. 

9. De beschikbaarstelling wordt eveneens beëindigd in geval van: 
• wijziging van organisatie/werkwijzen/procedures en/of regionale 

grenswijzigingen, als gevolg waarvan een andere wijze van mobiliteit 
efficiënter wordt geoordeeld; 

• beëindiging van het dienstverband; op non-actief-stelling van de 
medewerker; 

• ingeval van boventalligheid van de medewerker;
• intrekking van medewerkers rijbewijs; medewerker dient hierover het 

management en FB-Fleet direct in kennis te stellen; 
• het niet langer verzekerd zijn van de dienstauto door toedoen van de 

medewerker; 
• niet tijdig/behoorlijk nakomen van de verplichtingen van de medewerker uit 

hoofde van het gebruik van de dienstauto. 
2. Collega medewerkers zijn eveneens gerechtigd om de dienstauto voor zakelijke 

doeleinden te gebruiken, mits functioneel vereist. Voor het gebruik van de dienstauto 
dienen zij eveneens een verklaring ‘Verbod op privé-gebruik’ te ondertekenen.

3. Het is de medewerker niet toegestaan de dienstauto aan derden ter beschikking te 
stellen en/of in enigerlei vorm personen of goederen tegen betaling te vervoeren.

4. Kosten van parkeerboetes en verkeersovertredingen zijn voor rekening van de 
medewerker.

5. Exploitatie-, onderhouds- en brandstofkosten, alsmede de kosten van parkeren, tol, 
veerpont, stalling en wassen van de dienstauto zijn voor rekening van Alliander, voor 
zover Alliander deze kosten niet al op andere wijze vergoedt.

6. In gevallen waarin de Uitvoeringsregeling dienstauto niet voorziet, beslist Alliander.
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Begripsomschrijvingen

- Een Alliander dienstauto is een door het management, voor de uitoefening van de 
functie, ter beschikking gestelde personenauto (geel kenteken) of bestel-/vrachtauto 
(grijs kenteken), al dan niet uitgevoerd met Alliander logo en Alliander 
bedrijfskleuren, waarvoor een verbod op privé gebruik geldt.

- Rittenregistratie: (mede)berijders van een dienstauto zijn verplicht alle door hen met 
de dienstauto gereden zakelijke kilometers te registreren in een bij de dienstauto 
behorend rittenadministratieboek of, indien van toepassing, met behulp van een in 
de dienstauto geïnstalleerd ‘black box’ systeem.

- Kilometerregistratie: vereenvoudigde rittenregistratie waarbij volstaan kan worden 
met het vermelden van de begin- en eindkilometerstand per dag.
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2.3 Mobiliteitsbudget

2.3 Mobiliteitsbudget
De medewerker die in aanmerking komt voor een lease-auto kan in plaats van deze auto 
opteren voor een mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget wordt namens Alliander beheerd 
en bewaakt door Mobility Mixx. 

Binnen het ter beschikking gestelde budget kan de medewerker op basis van persoonlijke 
voorkeur en mobiliteitsbehoefte kiezen voor alternatieve mobiliteitsvormen, zoals het gebruik 
van het openbaar vervoer en de eigen auto. Mits het budget wordt aangewend ter 
financiering van fiscaal gefaciliteerde doelen is hierover geen loonbelasting verschuldigd. 

De hoogte van het budget wordt jaarlijks door Alliander bepaald en wordt afgeleid van de 
gemiddelde kosten van autolease. 

Op medewerkers met een mobiliteitsbudget is van toepassing het Reglement 
mobiliteitsbudget. Om in aanmerking te komen voor een mobiliteitsbudget dien je 
het Aanvraagformulier mobiliteitsbudget te gebruiken (zie hiernaast).

Voor meer informatie over de MobilityCard en Poolauto's 
raadpleeg de brochure Handleiding Mobility Card  en de brochure Handleiding Mobility Pool 
(zie hiernaast).
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2.3.1 Reglement mobiliteitsbudget

2.3.1 Reglement mobiliteitsbudget

Deze regels zijn van toepassing op alle medewerkers die kiezen voor het mobiliteitsbudget 
dat door Alliander wordt aangeboden. Deze medewerkers worden verder “budgethouder” 
genoemd. Achtereenvolgens komen aan de orde:
 
1. Inleiding
2. Hoogte budget
3. Modaliteiten binnen budget
4. Afrekening budget
5. Services Mobility Mixx
6. Aanmelden Mobility Mixx
7. Mutaties en afmelden

1. Inleiding
Voor alle medewerkers die recht hebben op een lease-auto, wordt een alternatief 
aangeboden: het mobiliteitsbudget. Uitgangspunt daarbij is dat het alternatief vervoer niet 
ten koste mag gaan van de flexibiliteit en inzetbaarheid van de medewerker. De medewerker 
die kiest voor een mobiliteitsbudget gaat dit aan voor minimaal één jaar. Het 
mobiliteitsbudget is een maximumbedrag dat jaarlijks aan reiskosten kan worden besteed. 
Dit bedrag is een administratief budget, wat wil zeggen, dat Alliander dit bedrag jaarlijks aan 
reiskosten ter beschikking stelt. Het budget wordt niet uitgekeerd, dus is ook niet direct 
fiscaal belast. Met het budget krijgt de budgethouder de mogelijkheid om op basis van 
persoonlijke voorkeuren, behoeftes en situaties in zakelijke mobiliteit te voorzien.

2. Hoogte budget
De hoogte van het budget is afgeleid van de lease-autoregeling. Het budget is gerelateerd 
aan het norm-leasebedrag per jaar, zoals dit staat beschreven in de lease-autoregeling. De 
jaarkosten van Mobility Mixx ad € 300,- worden hiervan afgetrokken.

De volgende indeling geldt (jaarbedragen; peildatum 1 april 2008):
Categorie 1: €  6.600,= 
Categorie 2: €  7.560,= 
Categorie 3: €  9.000,= 
Categorie 4: € 10.320,=
Categorie 5: € 11.280,=.

Ten aanzien van medewerkers die direct rapporteren aan de Raad van Bestuur, is de hoogte 
van het jaarbudget afhankelijk van de maand-leaseprijs van de ter beschikking te stellen 
lease-auto.

3. Modaliteiten binnen budget
Het mobiliteitsbudget kan worden aangewend voor zakelijk en woon-werkverkeer. Alliander 
heeft ter uitvoering en ondersteuning van de regeling een contract gesloten met Mobility 
Mixx. Alle mobiliteitsbestedingen dienen dan ook uitsluitend via Mobility Mixx plaats te 
vinden. Rechtstreekse declaratie van kosten bij Salariscontrol is niet mogelijk. Hieronder 
wordt beschreven wat met het mobiliteitsbudget mogelijk is en welke producten van Mobility 
Mixx daar een rol in spelen. Gebruik van de producten van Mobility Mixx wordt nader 
omschreven in de handleidingen die de budgethouder bij deelname ontvangt.

Kilometervergoeding
De kilometervergoeding is van toepassing op het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. 
Maandelijks wordt door Salariscontrol via het salaris de in die maand bij MobilityMixx 
gedeclareerde kilometers à € 0,19 netto (peildatum: 1 januari 2008) uitbetaald. De 
kilometervergoeding dekt alle kosten voor het eigen voertuig: representativiteit, onderhoud, 
verzekering, brandstof, schoonmaken, etc. Declareren van de kilometers door budgethouder 
en fiatteren door leidinggevende geschiedt met Mobility Expenses. 
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Rechtstreekse declaratie van kilometers bij Salariscontrol is niet mogelijk.

Trein
De trein voor zakelijk en woon-werkverkeer wordt vanuit het mobiliteitsbudget vergoed. De 
budgethouder kan op rekening rijden met de trein met behulp van de Mobility Card. De 
kosten worden inclusief boekingskosten, maar exclusief BTW, ten laste van het budget 
gebracht. De kosten zijn bij de boeking precies inzichtelijk. 

Rechtstreekse declaratie van treinkosten bij Salariscontrol is niet mogelijk. 

Strippenkaart, OV-abonnement
Indien de budgethouder frequent (4 of 5 keer per week) dezelfde afstand per trein aflegt, is 
een abonnement het voordeligst, bijvoorbeeld een (maand)trajectkaart. De budgethouder 
neemt hiervoor contact op met HRA (tel.: 020-5974084), die het abonnement rechtstreeks 
aan de budgethouder verstrekt. Vervolgens wordt door HRA Mobility Mixx geïnformeerd over 
de verstrekking van het abonnement, waarna Mobility Mixx de kosten van het abonnement 
ten laste van het mobiliteitsbudget brengt. 

Treintaxi, taxi, OV-fiets, P&R-lokaties en huurauto
Vanuit het budget worden bovengenoemde vervoersvormen voor het zakelijk en woon- werk 
verkeer vergoed. De budgethouder kan met behulp van de Mobility Card op rekening van 
deze modaliteiten gebruik maken. De kosten worden inclusief boekingskosten, maar exclusief 
BTW,ten laste van het budget gebracht.
Huurtarieven en -voorwaarden zijn op te vragen bij Mobility Mixx. Brandstofbonnen worden 
door budgethouder voorgeschoten en gedeclareerd bij MobilityMixx, zodat de kosten met het 
budget worden verrekend. Voor een huurauto voor langere periode kan desgewenst een 
brandstofpas geleverd worden. 

Afrekening van de kosten (inclusief brandstof) vindt plaats op basis van de werkelijke 
gebruiksperiode, het aantal werkelijk gereden kilometers en eventuele boetes (inclusief 
administratiekosten) en eigen risico’s bij schades. Nadere voorwaarden zijn op te vragen bij 
Mobility Mixx.

Rechtstreekse declaratie van kosten van treintaxi, taxi, OV-fiets, P&R-lokaties en huurauto 
bij Salariscontrol is niet mogelijk.

4. Afrekening budget
Op 31 december wordt bepaald hoeveel de budgethouder aan mobiliteitskosten dat jaar 
heeft besteed. Van dit totaalbedrag wordt het ter beschikking gestelde jaarbudget 
afgetrokken. De budgethouder heeft overigens iedere dag, actueel inzicht in zijn jaarbudget, 
reeds bestede kosten en geplande kosten. Bij de jaarafrekening kunnen zich de volgende 
twee situaties voordoen:

• Er is een budgetoverschot: dit overschot kan als een brutovergoeding uitgekeerd 
worden. Er kan ook gekozen worden om het overschot aan te wenden voor fiscaal 
toelaatbare zaken (bijvoorbeeld een extra pensioenstorting c.q. aanwending in het 
cafetariasysteem). Aanwending van het overschot stemt de budgethouder af met de 
eigen afdeling HRM. 

• Er is een budgettekort: het tekort wordt op het nettosalaris ingehouden. Indien door 
de budgethouder kan worden aangetoond dat het aantal zakelijke en woon-
werkkilometers in het betreffende jaar groter is dan 37.500 kilometer, dan wordt het 
te verrekenen budgettekort verminderd met het aantal meerkilometers volgens 
onderstaande model.          

Categorie 1               :   € 0,12 per km
Categorie 2               :   € 0,15 per km
Categorie 3 en hoger :   € 0,18 per km

De leidinggevende dient deze berekening goed te keuren alvorens deze naar afdeling HRM 
gaat.
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De volgende situaties leiden tot een directe afrekening of herberekening van het budget.

• Indien de budgethouder uit dienst treedt, wordt het mobiliteitsbudget tijdsevenredig 
afgerekend. De jaarkosten van Mobility Mixx worden in zijn geheel afgerekend. 
Overschot dan wel tekort wordt conform de jaarafrekening behandeld. 

• Indien een budgethouder van functie verandert waar een ander maandbudget bij 
hoort, wordt voor de resterende maanden van het kalenderjaar het ter beschikking 
gestelde jaarbudget herberekend. 

• Indien een budgethouder langer dan 2 maanden ziek is of met verlof is, dan wordt 
het ter beschikking gestelde jaarbudget verminderd met het maandbudget maal het 
aantal maanden ziekte of verlof.         

5. Services Mobility Mixx
De budgethouder krijgt door middel van een loginnaam en wachtwoord toegang tot zijn 
eigen mobiliteitspagina op internet. Deze mobiliteitspagina biedt het volgende:
1. een profielpagina waarop informatie over de budgethouder staat weergegeven, inclusief 
de gebruikersrechten.
2. on-line budgetinformatie: hoogte van jaarbudget en overzicht van gerealiseerde kosten en 
verwachte kosten.
3. reisadvies en boekingspagina voor trein, taxi en huurauto. Boekingen kunnen ook 
telefonisch via het call centre gemaakt worden. Om zich tijdens de reis te identificeren en 
voor Treintaxi, P+R-terreinen en OV-fiets, ontvangt budgethouder een Mobility Card.
4. generieke informatie over vervoersmodaliteiten, NS-stremmingen, fiscale zaken, P&R-
locaties, stations en andere mobiliteitgerelateerde zaken.

6. Aanmelden Mobility Mixx
Een medewerker die gebruik wil maken van het mobiliteitsbudget, dient het 
aanmeldingsformulier voor Mobility Mixx volledig ingevuld en door de medewerker en de 
leidinggevende ondertekend op te sturen naar de afdeling HRM. Die zorgt ervoor dat Mobility 
Mixx wordt ingelicht. Mobility Mixx heeft ongeveer 10 werkdagen nodig om een 
budgethouder op te voeren, de Mobility Card aan te maken en de gebruikersinformatie 
(waaronder de loginnaam en wachtwoord) op te sturen. De budgethouder ontvangt deze 
informatie op het thuisadres.

7. Mutaties en afmelden
Mutaties en afmeldingen worden door de budgethouder doorgegeven aan Mobility Mixx. 
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2.4 Mobility Mixx (Mobility Card en Mobility Pool)

Wat is Mobility Mixx?

Alliander werkt samen met Mobility Mixx om het zakelijk reizen voor medewerkers 
makkelijker en aantrekkelijker te maken. Mobility Mixx is een dochteronderneming van 
Leaseplan. Zij biedt bedrijven diverse specialistische producten aan. Al deze producten 
hebben te maken met mobiliteit: reisinformatie, advies, budgetbeheer, poolauto's etc.

Een aanvraagformulier voor Mobility Mixx kun je hiernaast downloaden.

Voor het opgeven van mutaties kun je gebruik maken van het Mobility 
Mixx mutatieformulier.

Er zijn momenteel een drietal producten van Mobility Mixx beschikbaar:

1. Mobility Card

Medewerkers die willen reizen met het openbaar vervoer kunnen voortaan gebruik maken 
van een speciale reiskaart: de Mobility Card. Gemakkelijk en snel toegang tot verschillende 
vormen van vervoer, regie tijdens een reis en betalen met de card is allemaal mogelijk. Ook 
in combinatie met een auto van de zaak biedt de Mobility Card voordelen, zoals gemakkelijk 
gebruik maken van Parkeer en Reis (P+R) locaties. Je eigen HRM afdeling heeft Mobility 
Cards besteld en verspreid over de verschillende afdelingssecretariaten.Ga binnen je eigen 
bedrijfsonderdeel na waar Mobility Cards verkrijgbaar zijn. Klik hiernaast voor meer 
informatie over de Mobility Card.

2. Mobility Pool

Mobility Mixx biedt alternatieven bij de keuze voor het vervoermiddel. Ook voor 
medewerkers die met de trein, fiets, lopend of carpoolend naar het werk komen biedt 
Mobility-Mixx alternatieven bij de keuze voor het vervoermiddel voor een zakelijk afspraak. 
Medewerkers nemen dan voor hun zakelijke reizen via Mobility Mixx een poolauto (en 
slechts bij zéér hoge uitzondering een huurauto). Op de locaties Amsterdam, Arnhem 
(alleen Utrechtseweg), Haarlem, Leeuwarden, Duiven, Zutphen en Alkmaar is een 
aantal poolauto's van Mobility Mixx (de hybride-auto Toyota Prius) beschikbaar. Klik 
hiernaast voor meer informatie over Mobility Pool.

3. Mobiliteitsbudget

Het Mobiliteitsbudget is een alternatief voor medewerkers die in aanmerking kunnen komen 
voor een lease-auto. Meer informatie hieronder is te vinden onder bedrijfsregeling 2.2.

Voor het opvragen van allerlei reisadviezen m.b.t  onder meer afstandberekening, openbaar 
vervoer etc. kun je gebruik maken van de volgende internetsite: http://www.9292ov.nl/.
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2.4.1 Mobility Card

Mobility Card

Medewerkers die hun zakelijke reizen met het openbaar vervoer willen afleggen kunnen 
voortaan gebruik maken van een speciale reiskaart: de Mobility Card. Gemakkelijk en snel 
toegang tot verschillende vormen van vervoer, regie tijdens een reis en betalen met de card 
is allemaal mogelijk. Ook in combinatie met een auto van de zaak biedt de Mobility Card 
voordelen, zoals gemakkelijk gebruik maken van Parkeer en Reis (P+R) locaties. De Mobility 
Card is alleen bedoeld voor gebruik ten behoeve van het zakelijk verkeer, maar kan ook 
worden gebruikt voor het zakelijk verkeer in combinatie met woon-werkverkeer.

Het management bepaalt welke medewerkers in aanmerking komen voor een persoonlijke 
Mobility Card. Daarbij wordt rekening gehouden met de reisfrequentie die de functie naar 
verwachting met zich meebrengt 

Zelf de reis boeken zonder declareren 

Vooraf betalen is niet meer nodig. Treinkaartjes behoren tot het verleden. Als u een zakelijke 
reis wilt maken, meldt u dit aan bij de website www.mobilitymixx.nl of telefonisch via 0900-
6624649. Door vooraf te boeken kan Mobility Mixx de reis regisseren en bijvoorbeeld ervoor 
zorgen dat de taxi klaar staat. Het boeken is ook nodig voor de rekening. De gemaakte 
kosten worden bij Mobility Mixx geregistreerd en worden maandelijks met Alliander 
verrekend. 

De Mobility Card geeft toegang tot de volgende vervoermiddelen: 

Trein- Alle door NS Reizigers geëxploiteerde treinen in Nederland.

Treintaxi-. Vervoer van en naar ruim 115 stations in Nederland

Taxi-. Taxivervoer binnen heel Nederland

Huurauto- Afleveren en weer ophalen van een huurauto kan op elk gewenst 
adres in Nederland.

Parkeren- Besloten P+R locaties bij de NS-stations.

Twee soorten Mobility Cards 

Individuele Card
Deze card wordt verstrekt aan een individuele medewerker en staat op zijn/haar naam. 
Alleen deze medewerker is gerechtigd te reizen met de card. De card wordt uitgereikt aan 
medewerkers die met een zekere regelmaat gebruik maken van de card.

Afdelingscard
De Mobility Card op afdeling heeft dezelfde functie als de persoonlijke Mobility Card. Deze 
card staat op naam van de afdeling. In principe kunnen alle medewerkers van de betreffende 
afdeling gebruik maken van de card. De afdelingscards worden beschikbaar gesteld via het 
secretariaat van de afdeling. Deze coördineert het gebruik. 

Je kunt hiernaast de uitgebreide brochure (handleiding) over deze Mobility Card  
raadplegen.
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2.4.2 Mobility Pool

Mobility Pool

Mobility Mixx biedt alternatieven bij de keuze voor het vervoermiddel. Ook voor 
medewerkers die met de trein, fiets, lopend of carpoolend naar het werk komen. Voor een 
zakelijk afspraak hebben zij met het poolauto systeem de mogelijkheid om een auto te 
kiezen omdat dat sneller is.
Medewerkers nemen dan voor hun zakelijke reizen via Mobility Mixx een poolauto 
(en slechts bij zéér hoge uitzondering een huurauto). Op de locaties Amsterdam, Arnhem, 
Zutphen, Duiven, Alkmaar, Leeuwarden en Haarlem is een aantal poolauto's van 
Mobility Mixx beschikbaar. 

Reserveren via de website 

Een medewerker geeft van tevoren aan wanneer en waarheen hij wil reizen. De benodigde 
auto staat dan klaar op de gewenste locatie van Alliander. Op de website van Mobility 
Mixx  kunnen medewerkers een poolauto reserveren als de auto voor een bepaalde afspraak 
sneller is of als er veel materiaal meegenomen wordt. Zijn alle poolauto's bezet dan zijn er 
twee mogelijkheden. De afspraak verzetten of gebruik maken van een huurauto. 
De sleutels die toegang geven tot de poolauto's hangen in de Key Manager, een slim kastje 
dat de sleutels beheert. Alleen iemand die een poolauto heeft gereserveerd, heeft toegang 
tot de Key Manager. De Key Manager weet wie een poolauto heeft gereserveerd en wanneer. 
Door de Mobility Card te laten aflezen opent deze zich. De sleutel waarbij een lampje brandt, 
is bestemd voor deze medewerker. Een chip die in de sleutelhanger zit, onthoudt het aantal 
kilometers. De Key Manager leest deze gegevens uit als de sleutel wordt teruggehangen. De 
kosten worden automatisch via Mobility Mixx verrekend met Alliander. 

Je kunt hiernaast een uitgebreide brochure (handleiding) over Mobility Pool 
raadplegen.
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Hoofdstuk 3: Declaraties en Consumpties

In dit hoofdstuk is informatie te vinden over de declaratierichtlijnen en de 
koffiegeldvergoeding.

3.1. declaraties 

3.2 Structurele vergoedingen 

3.1. declaraties

 
Waarom zijn de declaratierichtlijnen aangepast?
De afgelopen jaren is gebleken dat een heldere, eenduidige richtlijn over vergoeding van 
zakelijke kosten ontbreekt binnen Alliander. Daarom is besloten de richtlijnen voor declaratie 
van zakelijke kosten te bundelen, te vereenvoudigen en beter toegankelijk te maken. Dat 
betekent ook dat voor sommige kosten nieuwe normbedragen zijn vastgesteld.
 
Voor wie gelden de declaratierichtlijnen?
De declaratierichtlijnen gelden voor alle medewerkers in vaste of tijdelijke dienst bij 
Alliander.
 
Vanaf wanneer gelden de nieuwe declaratierichtlijnen?
De declaratierichtlijnen gelden vanaf 1 juni 2012.
 
Waar kan ik de declaratierichtlijnen vinden?
De declaratierichtlijnen vind je terug hiernaast onder "downloads".
 
Wat kan ik declareren? 
 
De richtlijnen voor declaratie van zakelijke kosten zijn onderverdeeld in de volgende vijf 
categorieën:
 

       Mobiliteit (bijvoorbeeld parkeerkosten leaseauto’s);
       Representatie (bijvoorbeeld lunch/diner met zakenrelatie);
       Kennisbehoud- en verbreding (bijvoorbeeld lidmaatschap beroepsvereniging);
       Communicatie (bijvoorbeeld mobiele telefoon, computerprogramma’s);
       Buitenland (bijvoorbeeld verblijfskosten);
       Afscheid en jubileum.

Wat kan ik niet declareren?
In principe zijn alle kosten die niet terugkomen in de declaratierichtlijn niet declarabel. 
Echter, er bestaat een grijs gebied. Bij twijfel raden we je aan de zakelijke kosten, vóórdat je 
ze werkelijk maakt, eerst te bespreken met je leidinggevenden. In het document hiernaast 
onder "downloads"vind je alvast een beperkt overzicht met niet-declarabele kosten.
 
Ik heb veer- en tolgelden betaald. Krijg ik die kosten vergoed?
Veer- en tolgelden worden niet vergoed. Als voor jou het gebruik van een veer of tolweg de 
enige manier is om efficiënt te reizen, overleg dan voordat je die kosten maakt met je 
leidinggevende over die te declareren kosten.
 
Hoe kan ik declareren/mijn zakelijke kosten indienen ter declaratie?
Je declareert je zakelijke kosten via self service. Geef bij invoer van een declaratie in het 
opmerkingenveld duidelijk aan waarvoor de kosten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld:
 
       naam project;
       behalen targets;
       afdelingsuitje;
       reden diner (en wie waren de tafelgenoten).
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Jouw leidinggevende keurt je declaraties ook goed via self service. Als je alleen kilometers 
declareert, hoef je geen print van je declaraties uit self service op te sturen. Voor overige 
declaraties geldt dat je een print maakt van je declaraties uit self service. Daar niet je de 
originele bonnen en betaalbewijzen aan vast en deze stuur je op naar afdeling Salariscontrol 
(PAC code 2RA2222).
 
Wanneer worden mijn declaraties uitbetaald?
Als je het juiste proces van declareren volgt (zie vorige vraag) en jouw leidinggevende heeft 
de declaratie goedgekeurd, wordt de betaling zo snel mogelijk uitgekeerd.
 
Waarop worden mijn declaraties uitbetaald?
De zakelijke kosten die je declareert worden uitbetaald op het bij de personeelsadministratie 
bekende bankrekeningnummer.
 
Is er een richtlijn voor de termijn van het indienen van declaraties?
Declareer bij voorkeur binnen drie maanden en in elk geval binnen één jaar. Je 
leidinggevende kan anders geen juiste beoordeling meer maken.
 
Ik heb nog oude declaraties liggen. Tot wanneer kan ik die nog indienen?
Oude declaraties kun je vanaf 1 juni a.s. nog gedurende 3 maanden indienen. Zorg er dus 
voor dat je die declaraties uiterlijk op 1 september indient.
 
Is er een richtlijn voor het minimumbedrag van het indienen van declaraties?
Je wordt dringend verzocht om declaraties onder € 25 op te sparen tot een minimum van € 
25. Bedragen onder € 25 staan onvoldoende in verhouding tot de administratieve 
(proces)kosten die daarmee gepaard gaan.
 
Wat is een Alliander Company Card (AC-card)?
De AC-card is een persoonsgebonden, zakelijke, creditcard. Je kunt er zakelijke aankopen 
onder de € 2.000 per maand mee betalen. Deze kosten worden van de Alliander 
bankrekening afgeschreven. De transacties worden achteraf door je leidinggevende 
goedgekeurd.
 
Wanneer heb ik recht op een Alliander Company Card (AC-card)?
Je hebt recht op een AC-card als je als medewerker in vaste dienst bent, zakelijke uitgaven 
doet waarbij de AC-card het meest geschikte betaalmiddel is en je goedkeuring hebt van een 
MT-lid van je bedrijfsonderdeel.
 
Voor welke declaraties kan ik de Alliander Company Card (AC-card) gebruiken?
Voor de AC-card gelden dezelfde declaratiecategorieën die eerder genoemd zijn:
 

       Mobiliteit (bijvoorbeeld parkeerkosten leaseauto’s)
       Representatie (bijvoorbeeld lunch/diner met zakenrelatie)
       Kennisbehoud- en verbreding (bijvoorbeeld lidmaatschap beroepsvereniging)
       Communicatie (bijvoorbeeld mobiele telefoon, computerprogramma’s)
       Buitenland (bijvoorbeeld verblijfskosten)
       Afscheid en jubileum

 
Hoe gebruik ik de Alliander Company Card (AC-card)?
Als je de AC-card gebruikt hebt, stuur je de volgende zaken naar Salariscontrol (PAC code 
2RA2222):

       het thuis ontvangen afschrift van de bank
       originele bonnen
       korte toelichting waarvoor de uitgaven zijn gemaakt
       eigen paraaf voor akkoord
       paraaf leidinggevende voor akkoord.

 
Mijn vraag staat er niet bij!
Stuur je vraag dan per e-mail naar servicedesk.12900@alliander.com. We proberen dan zo 
snel mogelijk jouw vraag te beantwoorden.
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Richtlijn declarabele kosten E-declaraties en AC-card

Versie mei 2012

In deze richtlijn vind je een overzicht van zakelijke kosten die je achteraf kunt declareren en 
zakelijke kosten die op voorhand vergoed worden door Alliander. Salariscontrol beoordeelt 
uiteindelijk of er sprake is van zakelijke kosten. 

Indienen van declaraties

Declaraties dien je in via self service (e-declaratie) of met gebruik van een AC card (Alliander 
creditcard). Voordat je een declaratie indient, dient jouw leidinggevende te beoordelen of er 
sprake is van zakelijke kosten. Uit de declaratie moet blijken waarvoor de kosten gemaakt 
zijn, wat het doel van die kosten was en eventueel wie het betrof (bij kosten voor 
representatie). Ook dien je de originele bonnen bij de declaratie toe te voegen. 

Salariscontrol toetst of de declaratie voldoet aan de richtlijn en of onbelaste vergoeding kan 
plaatsvinden. Indien dat niet het geval is, dan wordt de declaratie niet uitbetaald en ontvang 
je deze terug van Salariscontrol.

Salariscontrol verwerkt wekelijks de ingediende declaraties. Let op: declaraties ouder dan 1 
jaar worden niet meer in behandeling genomen. Declareer bij voorkeur binnen 3 maanden en 
spaar declaraties op tot een minimum bedrag van € 25,- om zo de administratieve 
proceskosten te beperken. Voor de AC card geldt dat openstaande bedragen na 2 
herinneringsmails en een brief van je salaris worden ingehouden. 

Kostencategorieën

Er zijn zes kostencategorieën te onderscheiden als het gaat om zakelijke kosten die je kunt 
declareren of die Alliander op voorhand vergoedt, namelijk:

• Mobiliteit   (denk aan: parkeerkosten leaseauto’s en noodzakelijke taxikosten)
• Representatie   (denk aan: lunch of diner met zakenrelatie)
• Kennisbehoud en –verbreding   (denk aan: lidmaatschap beroepsvereniging)
• Communicatie   (denk aan: mobiele telefoon)
• Buitenland   (denk aan: verblijfskosten)

• Jubileum en afscheid  
Hieronder vind je per categorie de kosten die je kunt declareren en de kosten die Alliander 
zelf op voorhand vergoedt. 

Twijfel? Bespreek de kosten eerst met je leidinggevende!
Wil je kosten declareren die niet terug te vinden zijn in een van onderstaande categorieën? 
Bespreek deze dan, voordat je de kosten maakt, eerst met je leidinggevende. Eventueel kan 
Salariscontrol beoordelen of het om zakelijke kosten gaat en bij twijfel afstemmen met 
Fiscale Zaken.

1. Mobiliteit

De volgende kosten kun je declareren of vergoedt Alliander op voorhand:

Door jou achteraf 
te declareren

Betaalt Alliander 
op voorhand 

Parkeerkosten leaseauto’s/bedrijfsauto’s X
Parkeerkosten P&R als berijder 
leaseauto/bedrijfsauto reis vervolgt met OV

X

Parkeervergunning bedrijfsauto X
Noodzakelijke taxikosten X
Kosten klein onderhoud privéauto X Onderdeel van 

km-vergoeding
Parkeerkosten gebruik privéauto X Onderdeel van 

km-vergoeding
OV-bewijzen X Verstrekt door 

Alliander of via 
Mobility Card

Brandstofkosten leaseauto X Via brandstofpas 
of declareren bij 
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leasemaatschappij

2. Representatie

Voor managers en commerciële medewerkers kan het voorkomen dat er kosten gemaakt 
worden voor interne/externe representatie. Voor interne gelegenheden/representatie kan 
alleen een afdelingsmanager (en dus niet een directe collega!) een attentie aan zijn/haar 
medewerker(s) declareren. 

De volgende kosten zijn declarabel of worden vergoed door Alliander op voorhand (lees de  
fiscale toelichting):

Door jou achteraf te declareren Betaalt 
Alliander op 
voorhand 

Kosten lunches/
diners met zakenrelaties

X Expliciet melden welke relatie en 
organisatie

Ziekte/overlijden:
- Bloemen
- Kaart
- Cadeau 

X
X
X max € 25,-

Geboorte/ziekte:
- Wenskaarten (via 

afdelingssecretaresses)
X

Target halen (voor afdeling):
- Cadeau(bon)
- Eten met afdeling
- Taart

X max € 50,-
X
X

Maaltijd, versnapering:
- Bij overwerk
- Kantooruitje

X
X

Feestdagen:
- Versiering afdeling X

3. Kennisbehoud- en verbreding

Alliander is gebaat bij medewerkers waarvan de (vak)kennis op peil blijft. De volgende 
kosten kun je declareren of vergoedt Alliander op voorhand:

Door jou 
achteraf te 
declareren

Betaalt Alliander 
op voorhand 

Lidmaatschap beroepsvereniging (contributie op 
jouw naam)

X 

Noodzakelijk geachte vakliteratuur X
Tijdschriften X
Kranten X
Lidmaatschappen van beroepsverenigingen X
Studiekosten X

4. Communicatie

De volgende kosten vergoedt Alliander op voorhand:

Door jou 
achteraf te 
declareren

Betaalt Alliander 
op voorhand 

Mobiele telefoon X
Printers met toebehoren (papier, cartridges) X
Computers/laptops + benodigdheden (USB 
stick)

X

Computerprogramma’s + updates X
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5. Buitenland

De volgende kosten kun je declareren of vergoedt Alliander op voorhand:

Door jou achteraf te 
declareren

Betaalt Alliander 
op voorhand 

Kosten van vliegreizen X
Kosten van hotelovernachtingen X
Overige verblijfkosten X mits op vertoon van originele 

bonnen

6. Jubileum en afscheid

Vanuit fiscaal oogpunt is het alléén mogelijk voor een leidinggevende om kosten in verband 
met jubilea of vertrek van collega’s te declareren. 

Naast de uit te keren gratificaties bij jubilea en uitkering bij vertrek wegens pensionering 
(conform de CAO Netwerkbedrijven), kunnen de volgende kosten gedeclareerd worden (lees 
de fiscale toelichting):

Door leidinggevende 
achteraf te 
declareren

Betaalt Alliander 
op voorhand 

Viering dienstjubileum 25/40 jaar (max. 20 
genodigden):

- Receptie in bedrijfsrestaurant
- Lunch lokaal restaurant

- Diner lokaal restaurant

X
X max. € 40,- per 
couvert
X max. € 65,- per 
couvert

Afscheidscadeau bij:
- Dienstverband 2 t/m 10 jaar
- Dienstverband 11 t/m -20 jaar
- Dienstverband 21 t/m-30 jaar
- Dienstverband 31 t/m 40 jaar
- Dienstverband 41 t/m 50 jaar
- (Vervroegde) pensionering 
- Invaliditeitspensioen 

X max. € 75,-
X max. € 100,-
X max. € 150,-
X max. € 175
X max. € 200
X max. € 175
X max. € 200,-

Cadeau bij jubileum:
- 10 jaar
- 20 jaar
- 30 jaar
- 40 jaar
- 50 jaar

X max. € 75,-
X max. € 150,-
X max. € 200,-
X max. € 200,-
X max. € 200,-
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Fiscale achtergrondinformatie voor declarabele kosten 

Versie mei 2012

In dit document vind je fiscale achtergrondinformatie op het gebied van declareren van 
zakelijke kosten. In de richtlijn “Declarabele kosten E-declaraties en AC-card” vind je een 
overzicht van zakelijke kosten die je achteraf kunt declareren en zakelijke kosten die op 
voorhand vergoed worden door Alliander. Salariscontrol beoordeelt uiteindelijk of er sprake is 
van zakelijke kosten. Bij twijfel met betrekking tot de fiscaliteit (belast of onbelast) kun je 
contact opnemen met Harry Klomp van Fiscale Zaken (06-29625084).

Kostencategorieën
Er zijn zes kostencategorieën te onderscheiden als het gaat om zakelijke kosten die je kunt 
declareren of die Alliander op voorhand vergoedt. Hieronder volgt per categorie extra 
informatie op fiscaal gebied.

• Mobiliteit (denk aan: parkeerkosten leaseauto’s en noodzakelijke taxikosten)
o Geen extra informatie op fiscaal gebied.

• Representatie (denk aan: lunch of diner met zakenrelatie)
o Externe representatiekosten mogen belastingvrij worden vergoed, mits er 

sprake is van “kosten met een aantoonbaar zakelijk karakter”. Daarom moet 
op de nota/declaratie expliciet gemeld worden welke zakelijke relatie het 
betreft voor welke onderneming hij/zij werkt.

o Interne representatiekosten mogen belastingvrij worden vergoed, mits het 
kosten zijn die voortkomen uit “ de aard van de functie van de medewerker”. 
Denk bijvoorbeeld aan een manager die een jubilerende medewerker een 
cadeau schenkt. Een directe collega kan dit echter niet declareren. In de 
laatste situatie is er namelijk fiscaal gezien sprake van een “persoonlijke blijk 
van waardering.”

o Voor een cadeau(bon) wanneer een target op de afdeling is gehaald geldt dat 
tot een waarde van € 136,- eindheffing afgedragen wordt tegen max. tarief  
van 108%. De leidinggevende dient de naam van de ontvangende 
medewerker door te geven aan Salariscontrol.

• Kennisbehoud en –verbreding (denk aan: lidmaatschap beroepsvereniging)
o Vakliteratuur, opleidingen, lidmaatschappen en overige studiekosten mogen 

belastingvrij worden vergoed of verstrekt, voor zover ze dienen “ter 
behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.”

• Communicatie (denk aan: mobiele telefoon)
o Geen extra informatie op fiscaal gebied.

• Buitenland (denk aan: verblijfskosten)
o Kosten van zakelijk verblijf in het buitenland mogen belastingvrij worden 

vergoed, mits de originele bonnen overlegd worden. 

• Jubileum en afscheid
o Vanuit fiscaal oogpunt is het niet mogelijk voor andere personen dan de 

leidinggevende om kosten in verband met jubilea of vertrek van collega’s te 
declareren of op een andere manier ten laste van Alliander te brengen. 

o Het verstrekken van geschenken aan medewerkers is belast voor de 
loonbelasting. Daarmee is over de waarde van het geschenk loonbelasting 
verschuldigd. De loonbelasting (20%) is tot € 70,- per persoon op jaarbasis 
voor rekening van Alliander. Als een medewerker voor meer dan € 70,- 
geschenken ontvangt binnen een jaar, dan geldt het gebruteerde tarief voor 
het deel boven de € 70,-. Feitelijk wordt daarmee de kostprijs van het 
geschenk verdubbeld. De loonbelasting komt daarbij niet voor rekening van 
de medewerker. De waarde van het kerstpakket moet worden meegeteld om 
te bepalen of de grens van € 70,- wordt overschreden. De verschuldigde 
belasting wordt door Salariscontrol afgedragen en doorbelast aan de 
betrokken bedrijfsonderdelen. 
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Beperkt overzicht van niet-declarabele kosten
Versie mei 2012

Onderstaande kosten kunnen in ieder geval niet gedeclareerd worden. Wil je kosten 
declareren die niet terug te vinden zijn in een van onderstaande categorieën? Bespreek deze 
dan, voordat je de kosten maakt, eerst met je leidinggevende. Eventueel kan Salariscontrol 
beoordelen of het om zakelijke kosten gaat en bij twijfel afstemmen met Fiscale Zaken.

1. Kosten van kantoorinrichting e.d. (regelt Alliander via Shared Services - Facilities);
2. Kosten van kleding, bedrijfskleding (wordt verstrekt door Alliander);
3. Bijdragen personeelsverenigingen, lief- en leedpot e.d.;
4. Maaltijden met collega's, tenzij – na toestemming vooraf van de leidinggevende - de 

medewerkers overwerken;
5. Kosten (verlenging) paspoort, ID-bewijs, rijbewijs, pasfoto’s; 
6. Contributie van zogenaamde serviceclubs en sociëteiten (o.a. Rotary, Lions) en van 

sport- en spelverenigingen (o.a. roeiverenigingen, golfclubs, fitnessclub);
7. Kaartbijdrage privé creditcard;
8. Kosten werkruimte thuis;
9. Boodschappen voor de afdeling. Uitzonderingvoor koffie voor onderstations
         zonder koffievoorziening van Alliander. Idem voor schoonmaakartikelen; 
10. Fooien (met uitzondering van fooien die inbegrepen zijn in lunches/diner met zakelijke 

relaties, voor zover verantwoord op de nota en niet disproportioneel);
11. Bloemen en/of cadeaus bij verhuizing, huwelijk en verjaardag.
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3.2 Structurele vergoedingen

3.2 Structurele vergoedingen

Als je de maaltijd tijdens je werk doorgaans niet kunt gebruiken in een vestiging van 
Alliander en je zelf moet zorgen voor je kopje koffie, thee of broodje, ontvang je met ingang 
van 1 januari 2008 een vaste maandelijkse vergoeding van € 62,40 fiscaal 
onbelast. Wanneer je van deze vergoeding gebruik maakt, kun je geen incidentele 
consumpties meer declareren. Alleen de kosten voor consumpties tijdens overwerkuren kun 
je uiteraard wel declareren via het e-Declaratie programma. Je leidinggevende bepaalt of je 
in aanmerking komt voor een structurele vergoeding voor consumpties.

Parttimers

Werk je in deeltijd, dan ontvang je afhankelijk van het aantal dagen dat je per maand werkt 
een bedrag naar rato.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je eigen HR afdeling.
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Hoofdstuk 4: Werken combineren met thuis

In dit hoofdstuk kun je alles lezen over het begrip Telewerken, de Telewerkregeling en alle 
benodigde formulieren en informatie omtrent de voorwaarden en voorschriften. Ook kun je 
hier alles lezen over de regeling Kinderopvang, de voorwaarden en de benodigde 
aanvraagformulieren.

Telewerken 

SIT (Snelle Internetverbinding Telewerkers)

Met ingang van 1 januari 2008 kunnen incidenteel of structureel thuiswerkende 
medewerkers voor het maken van verbinding met het informatienetwerk van Alliander 
uitsluitend nog gebruik maken van ADSL of kabel. Dat maakt de verbinding met Alliander 
sneller dan een ISDN- of analoge verbinding en voorkomt kosten voor Alliander.

Medewerkers die van hun leidinggevende incidenteel of structureel thuis mogen werken 
ontvangen voor hun privé ADSL-/kabelaansluiting een vaste fiscaal onbelaste 
internetvergoeding. Die vergoeding wordt verstrekt op voorwaarde dat de telewerker 
schriftelijk verklaart dat hij de privé ADSL-/kabelaansluiting voor minimaal 10% gebruikt 
voor zakelijke telewerkactiviteiten ten behoeve van Alliander. 

Thans al structureel of incidenteel telewerkende medewerkers worden van de veranderingen 
door hun eigen afdeling HRM schriftelijk in kennis gesteld.

Structurele telewerkers krijgen daarnaast een telewerkovereenkomst aangeboden. Daarin 
staat o.a. vermeld op welke dagen/dagdelen zij telewerken en welke telewerkvergoeding zij 
ontvangen voor het ter beschikking stellen van een telewerkruimte thuis. 

Kijk hiernaast voor meer informatie over : 

• Telewerkregeling Alliander  
• Uitgangspunten structureel telewerkers   
• Instructie contractovername telefoonverbinding   
• Realisatie Snelle Internetverbinding Telewerkers         
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Instructie contractovername telefoonverbinding

Contractovername telefoonverbinding

In het kader van de vernieuwde telewerkregeling wordt  de mogelijkheid van het verbinding 
maken met het informatienetwerk van Alliander gewijzigd van een analoge- of ISDN 
verbinding in een breedband internetverbinding via ADSL of kabel. Ten gevolge hiervan 
vervallen de telefoonverbindingen op naam van Alliander die bedoeld zijn om via het speciale 
0800 inbelnummer te kunnen telewerken.

Wanneer je een telefoonaansluiting op naam hebt van Alliander en deze wilt behouden dan 
zal het Alliander abonnement op je eigen naam moeten worden overgezet en ga je voortaan 
zelf de abonnements- en gesprekskosten betalen. De kosten voor de overname van het 
abonnement bedraagt € 30 en wordt via je telefoonnota verrekend. Door het retourneren 
van het contractovernameformulier geeft je aan het contract over te willen nemen. 
Graag ontvangen wij in dat geval het formulier zo spoedig mogelijk retour op de KPN Service 
Desk Alliander. Per adres: KPN EnterCom TelecomManagement, A. Hofmanweg 1  2031 BH 
Haarlem

De keuzes in geval van overname zijn de volgende:

1. de analoge lijn op naam van Alliander wordt overgenomen en hierop wordt door de 
medewerker zelf de ADSL voorziening geregeld. Kosten overname € 30,-.

2. de ISDN 2 lijn die op naam van Alliander staat wordt overgenomen en hierop wordt door 
de medewerker zelf de ADSL voorziening geregeld. Kosten overname € 30,-.

1. de ISDN 2 lijn die op naam van Alliander staat wordt omgezet in een analoge verbinding 
op de eigen naam. Kosten overname € 30,-. Bij deze optie moet ook rekening worden 
gehouden met eenmalige kosten van circa € 120,- door de medewerker zelf te betalen. 

NB
KPN biedt de mogelijkheid om een bestaande ISDN 2 verbinding om te zetten naar een 
zogenaamde ISDN 1 verbinding. De kosten hiervan zijn € 30,-. In dit geval vervallen de 
eenmalige kosten van € 120,-. De extra abonnementkosten t.o.v. een analoge verbinding 
bedraagt ca. € 3,-. per maand. 

Bij het omzetten van een ISDN lijn waarop reeds een ADSL verbinding is aangebracht naar 
een analoge telefoonverbinding zal eerst de ADSL voorziening moeten worden verwijderd 
voordat de migratie naar een analoge lijn kan worden gedaan. Dit betekent minimaal 15 
werkdagen zonder ADSL verbinding.

Het contractovernameformulier kun je hiernaast onder gerelateerd downloaden.
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Uitgangspunten structureel telewerken:

1. Je  regelt zelf een breedband internetabonnement, ADSL of kabel, met een minimale 
verbindingsnelheid van 416Kbs/160Kbs bij een provider naar keuze. Vanwege 
beveiligingsredenen is een draadloze verbinding vooralsnog niet toegestaan.

2. Verbinding met het informatienetwerk van Alliander is enkel mogelijk en toegestaan 
met Alliander apparatuur.

3. Wanneer je beschikt over een ISDN- of analoog telefoonabonnement op naam van 
Alliander o.a. voor het maken van verbinding met het informatienetwerk van 
Alliander, dan zal deze komen te vervallen.

4. De mogelijkheid bestaat om het ISDN- of analoog telefoonabonnement van Alliander 
over te laten zetten op je eigen naam voor een bedrag van € 30,-.

5. Alliander stelt een maandelijkse netto internetvergoeding beschikbaar als 
tegemoetkoming in de abonnementskosten van een privé breedband 
internetverbinding. De vergoeding is met instemming van fiscus forfaitair bepaald op 
€ 11,50 per maand en wordt toegekend zo lang de noodzaak tot het vanuit  huis 
werken blijft bestaan. De regeling geldt per 1 januari 2008. Na toekenning van de 
internetvergoeding zal de eventuele vergoeding voor de meerkosten van een privé 
ISDN-abonnement en andere communicatiegerelateerde vergoedingen komen te 
vervallen.

6. Het privé ADSL- of kabelabonnement moet, om in aanmerking te komen voor 
genoemde internetvergoeding , minimaal 10% zakelijk worden gebruikt. 

7. Je verklaart om fiscale redenen schriftelijk dat je minimaal 10% zakelijke 
telewerkactiviteiten voor Alliander verricht. Het formulier hiervoor kun je vinden op 
Allianderline, Mens & werk, Arbeidsvoorwaarden, Bedrijfsregelingen, 4.1 en moet je 
ondertekend retour zenden aan je eigen afdeling HRM. Zonder een ondertekende 
naar HRM teruggestuurde verklaring ontvang je geen internetvergoeding. 

8. Het aanschaffen van het benodigde modem en eventuele aansluit-/installatiekosten 
komen voor rekening van je zelf, net als mogelijke afwijkende wensen en het 
demonteren van eventueel bestaande telewerkvoorzieningen, zoals ISDN-
aansluitkastjes e.d.

9. Via de Diensten- en Productencatalogus van ICT (zie hiervoor Allianderline, 
Infocentrum Winkelcentrum) kun je software voor het modem en de beveiliging 
aanvragen. Deze software (VPN-Client) wordt vervolgens op afstand naar je laptop 
verzonden en geïnstalleerd. Vanwege beveiligingsredenen wordt een  zogenaamde 
“token” gehanteerd bij de connectie naar het Alliander informatienetwerk, die je nu 
ook al gebruikt.

10. Je gaat een telewerkovereenkomst met Alliander aan. Als je al een 
telewerkovereenkomt hebt, wordt deze geactualiseerd. Deze overeenkomst wordt 
verstrekt door je eigen afdeling HRM. Door de (geactualiseerde) 
telewerkovereenkomst ondertekend retour te zenden aan je eigen afdeling HRM, heb 
je officieel de status van telewerker zoals bedoeld in de telewerkregeling.

NB.
• Wanneer gebruik wordt gemaakt van een kabelmodem zal er ook gebruik moet worden

gemaakt van een router. De VPN dienst werkt namelijk niet als de laptop rechtstreeks op  
een kabelmodem wordt aangesloten. De  prijs van een dergelijke router is circa € 30,-. 
en wordt vergoed op declaratiebasis tegen overlegging van de nota  en het 
betalingsbewijs.
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Uitgangspunten incidenteel telewerken:

11. Je  regelt zelf een breedband internetabonnement, ADSL of kabel, met een minimale 
verbindingsnelheid van 416Kbs/160Kbs bij een provider naar keuze. Vanwege 
beveiligingsredenen is een draadloze verbinding vooralsnog niet toegestaan.

12. Verbinding met het informatienetwerk van Alliander is enkel mogelijk en toegestaan 
met Alliander apparatuur.

13. Wanneer je beschikt over een ISDN- of analoog telefoonabonnement op naam van 
Alliander o.a. voor het maken van verbinding met het informatienetwerk van 
Alliander, dan zal deze komen te vervallen.

14. De mogelijkheid bestaat om het ISDN- of analoog telefoonabonnement van Alliander 
over te laten zetten op je eigen naam voor een bedrag van € 30,-.

15. Alliander stelt een maandelijkse netto internetvergoeding beschikbaar als 
tegemoetkoming in de abonnementskosten van een privé breedband 
internetverbinding. De vergoeding is met instemming van fiscus forfaitair bepaald op 
€ 11,50 per maand en wordt toegekend zo lang de noodzaak tot het vanuit  huis 
werken blijft bestaan. De regeling geldt per 1 januari 2008. Na toekenning van de 
internetvergoeding zal de eventuele vergoeding voor de meerkosten van een privé 
ISDN-abonnement en andere communicatiegerelateerde vergoedingen komen te 
vervallen.

16. Het privé ADSL- of kabelabonnement moet, om in aanmerking te komen voor 
genoemde internetvergoeding , minimaal 10% zakelijk worden gebruikt. 

17. Je verklaart om fiscale redenen schriftelijk dat je minimaal 10% zakelijke 
telewerkactiviteiten voor Alliander verricht. Het formulier hiervoor kun je vinden op 
Allianderline, Mens & werk, Arbeidsvoorwaarden, Bedrijfsregelingen, 4.1 en moet je 
ondertekend retour zenden aan je eigen afdeling HRM. Zonder een ondertekende 
naar HRM teruggestuurde verklaring ontvang je geen internetvergoeding. 

18. Het aanschaffen van het benodigde modem en eventuele aansluit-/installatiekosten 
komen voor rekening van je zelf, net als mogelijke afwijkende wensen en het 
demonteren van eventueel bestaande telewerkvoorzieningen, zoals ISDN-
aansluitkastjes e.d.

19. Via de Diensten- en Productencatalogus van ICT (zie hiervoor Allianderline, 
Infocentrum Winkelcentrum) kun je software voor het modem en de beveiliging 
aanvragen. Deze software (VPN-Client) wordt vervolgens op afstand naar je laptop 
verzonden en geïnstalleerd. Vanwege beveiligingsredenen wordt een  zogenaamde 
“token” gehanteerd bij de connectie naar het Alliander informatienetwerk, die je nu 
ook al gebruikt.

NB.
• Wanneer gebruik wordt gemaakt van een kabelmodem zal er ook gebruik moet worden

gemaakt van een router. De VPN dienst werkt namelijk niet als de laptop rechtstreeks op  
een kabelmodem wordt aangesloten. De  prijs van een dergelijke router is circa € 30,-. 
en wordt vergoed op declaratiebasis tegen overlegging van de nota  en het 
betalingsbewijs.
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Regeling Telewerken (vanaf 1-1-2008)

4.1 Telewerkregeling ALLIANDER

1. BELEID EN UITGANGSPUNTEN
Alliander is van mening dat telewerken past in moderne arbeidsverhoudingen. Telewerken 
maakt het mogelijk de persoonlijke voorkeuren van medewerkers en de doelstellingen van 
Alliander met elkaar in overeenstemming te brengen en zo tot betere afstemming van werk 
en privé te komen. Het verhoogt de flexibiliteit van het werk, zowel voor wat betreft plaats 
als tijd, en heeft positieve effecten op reiskosten en reistijden. Om deze redenen wordt 
telewerken door Alliander gefaciliteerd.

Telewerken vindt altijd in overleg en op basis van vrijwilligheid plaats. Daarnaast zijn er een 
aantal criteria die bepalen of telewerken in bepaalde situaties mogelijk is. Niet elke functie is 
geschikt om thuis uit te oefenen. En een medewerker zal over bepaalde persoonlijke 
vaardigheden moeten beschikken om in een telewerksituatie te kunnen functioneren. 
Bovendien vereist telewerken de mogelijkheid om thuis een werkplek in te richten in 
overeenstemming met de eisen van de Arbo-wetgeving.
Een medewerker die telewerkt, heeft dezelfde rechtspositie als een niet-telewerkende 
collega.

Naast voordelen kan telewerken voor zowel de medewerker als voor Alliander ook nadelen 
hebben. Door het maken van duidelijke afspraken vooraf kunnen teleurstellingen voor beide 
partijen worden voorkomen.

Telewerken heeft ook een juridische kant. Medewerker en werkgever zijn gebonden aan wet- 
en regelgeving die ook voor de thuiswerksituatie toepasbaar gemaakt moet worden. Te 
denken valt daarbij aan onder andere de Arbo-wetgeving, en Arbeidstijdenwet (zie bijlage 
2), maar ook aan fiscale wetgeving.

2. Algemeen

2.1. Reikwijdte
Deze regeling is van kracht per 1 januari 2008.

2.2. Definitie telewerken
Onder telewerken wordt in het kader van deze regeling verstaan: een werkvorm waarbij 
gedurende minimaal een dag per week thuis wordt gewerkt, zonder dat tevens wordt 
gereisd, en waarbij voor informatie-uitwisseling gebruik wordt gemaakt van telematica. Niet 
onder de regeling vallen medewerkers die incidenteel gebruik maken van een 
ADSL-/kabelverbinding voor gegevensuitwisseling met Alliander. Deze medewerkers kunnen 
voor de internetvergoeding als vermeld onder punt 6.1.d in aanmerking komen als zij 
schriftelijk verklaren de ADSL-/kabelverbinding voor minimaal 10% zakelijk te gebruiken (zie 
bijlage 3).

2.3. Aard van de regeling
De afdelingschef kan besluiten de mogelijkheid te bieden om te gaan telewerken. Telewerken 
geschiedt zowel van de kant van Alliander als van de kant van de medewerker op basis van 
vrijwilligheid. De medewerker kan niet worden gedwongen om te gaan telewerken maar kan 
aan deze regeling ook geen recht op telewerken ontlenen.

2.4. Beslissing
Bij de beslissing of een medewerker in aanmerking komt om te gaan telewerken wordt in 
ieder geval rekening gehouden met de volgende factoren:
a) in hoeverre zijn de werkzaamheden geschikt om te telewerken (hierbij is te denken aan 
het vereist zijn van dagelijks visueel contact met collega´s c.q. medewerkers van de klant; 
het solisme van het werk, de kwantificeerbaarheid van de werkoutput, de meetbaarheid van 
taken in de tijd gezien en de mogelijkheid om tussendoelen aan taken te stellen); 
b) maakt de thuissituatie van de medewerker telewerken wel mogelijk (zijn er bijvoorbeeld 
voldoende technische hulpmiddelen thuis);
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c) in hoeverre zijn medewerker en afdelingschef van mening dat telewerken op een 
acceptabele manier mogelijk is; 
d) in hoeverre kan thuis een werkplek worden ingericht in overeenstemming met de eisen 
van de Arbo-wetgeving.

Gedurende de proeftijd en bij een tijdelijk contract van korter dan 1 jaar wordt telewerken 
niet toegestaan.

2.5. Aantal telewerkdagen per week
Telewerken vindt in principe gedurende hele werkdagen plaats. Per week dient minimaal een 
dag te worden getelewerkt. Medewerkers die regulier de gehele werkweek op een vaste 
werkplek bij Alliander zouden doorbrengen, dienen in een telewerksituatie minimaal twee 
dagen per week op die reguliere werkplek hun werkzaamheden te verrichten. Voor 
voltijdmedewerkers betekent dat dus een maximum van drie telewerkdagen per week.

2.6. Gemotiveerde afwijzing
Als een verzoek van een medewerker om te gaan telewerken wordt afgewezen, dan zal de 
afdelingschef dat schriftelijk moeten motiveren. Daarbij zullen minimaal de in paragraaf 2.4 
genoemde aspecten worden belicht.

3. Schriftelijke vastlegging

3.1. De telewerkovereenkomst
De afdelingschef en de medewerker maken in onderling overleg afspraken over de wijze 
waarop het telewerken vorm wordt gegeven. De volgende punten komen aan de orde tussen 
de afdelingschef en de medewerker te sluiten telewerkovereenkomt::
a) de plaats waar de telewerkzaamheden plaats vinden;
b) het aantal dagen waarop wordt getelewerkt;
c) de wijze waarop de medewerker thuis bereikbaar is en de manier waarop de 
communicatie met de afdelingschef plaatsvindt;
d) de verklaring waarin de medewerker bevestigt dat hij de privé internetverbinding voor 
minimaal 10% gebruikt voor zakelijke telewerkactiviteiten ten behoeve van Alliander.

Een telewerkovereenkomst (zie bijlage 4) wordt voor bepaalde tijd aangegaan. De 
telewerkovereenkomt maakt deel uit van deze telewerkregeling.

3.2. Beëindiging telewerkovereenkomst
De medewerker of de afdelingschef kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen met 
inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De overeenkomst eindigt op de 
laatste dag van de kalendermaand.
Zonder dat daarvoor opzegging nodig is, eindigt de overeenkomst bij beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst.

4. De telewerkplek

4.1. Inrichting
Alliander heeft geen directe bemoeienis met de inrichting van de telewerkplek. Dat wil 
zeggen: ofschoon Alliander als werkgever eigen verantwoordelijkheden heeft op grond van 
de Arbo-wetgeving, wordt de daadwerkelijke inrichting van de telewerkplek overgelaten aan 
de medewerker. Die dient er zorg voor te dragen dat de inrichting voldoet aan de eisen die in 
de Arbowet worden gesteld (zie bijlage 1).

4.2. Meubilair
Meubilair dat wordt gebruikt voor de inrichting van de telewerkplek dient te voldoen aan de 
eisen die de Arbo-wet hieraan stelt (zie bijlage 1).

4.3. Apparatuur
De afdelingschef bepaalt welke apparatuur noodzakelijk is om te kunnen telewerken. Het kan 
daarbij gaan om een internetaansluiting via ADSL of kabel, personal computer, modem, fax, 
printer en dergelijke. Met name apparatuur te gebruiken voor beeldschermwerk dient te 
voldoen aan de eisen die de Arbo-wet hieraan stelt (zie bijlage 1).
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4.4. Software
De afdelingschef bepaalt welke software voor het telewerken noodzakelijk is. De medewerker 
dient met de software om te gaan zoals hij daartoe, gelet op de Auteurswet, verplicht is.

4.5. Betreding privé-woning
In de telewerkovereenkomst wordt vastgelegd dat de medewerker toestemming geeft aan 
zijn/haar afdelingschef, of aan een door deze aangewezen persoon, om de privé-woning te 
betreden met als doel:
a) apparatuur en/of software te plaatsen, controleren, onderhouden, repareren of 
vervangen;
b) de werkplek te inspecteren in het kader van de Arbo-wetgeving.
De afdelingschef zal de medewerker tijdig inlichten over de datum en tijd van het bezoek.

5. Informatiebeveiliging

In overleg met de afdelingschef wordt bepaald welke veiligheidsmaatregelen de medewerker 
in acht dient te nemen. Onderstaande maatregelen dienen in elk geval te worden genomen.
a) Indien de medewerker niet aan het werk is dienen gegevens, brieven, 
documentatiemateriaal, diskettes en dergelijke opgeborgen te zijn in een afgesloten kast.
b) Er dient met de grootste zorgvuldigheid te worden omgegaan met wachtwoorden en 
dergelijke.
c) Alle bij Alliander bestaande regelingen met betrekking tot beveiliging, zoals het gebruik 
van computervirus-beschermingssoftware en het regelmatig maken van back-ups, moeten 
worden nageleefd.

6. Kostenvergoedingen en voorzieningen

6.1. Telewerkvergoeding

a) Als het naar het oordeel van de afdelingschef noodzakelijk is dat de telewerker kosten 
maakt voor het inrichten, onderhouden en exploiteren van de telewerkplek, betaalt Alliander 
bij aanvang van de telewerkovereenkomst een netto vergoeding van maximaal € 908,-. De 
vergoeding wordt uitbetaald op declaratiebasis tegen overlegging van de nota’s en 
betalingsbewijzen.
b) Deze vergoeding wordt alleen betaald bij de eerste keer dat de medewerker gaat 
telewerken.
c) Bij telewerken van minimaal 1 volle dag per week betaalt Alliander aan de telewerker een 
tegemoetkoming van € 10,- netto per maand gedurende de looptijd van de overeenkomst. 
Bij telewerken van 2 of 3 volle dagen per week betaalt Alliander aan de telewerker een 
tegemoetkoming van respectievelijk € 20,- en € 30,- netto per maand, gedurende de looptijd 
van de overeenkomst. Deze tegemoetkoming wordt geacht alle kosten te dekken die 
telewerken met zich meebrengt.
d) De telewerker ontvangt als tegemoetkoming in de abonnementskosten van ADSL of kabel 
een vaste internetvergoeding van € 11,50 per maand, zo lang dit fiscaal is toegestaan en zo 
lang de noodzaak tot telewerken blijft bestaan. Zulks op voorwaarde dat de telewerker 
schriftelijk verklaart (zie bijlage 3) minimaal 10% zakelijke telewerkactiviteiten voor 
Alliander te verrichten.De vergoeding wordt onbelast uitbetaald. Het beleid van Alliander is 
om bij het toekennen van vergoedingen binnen de wettelijke grenzen en fiscale 
mogelijkheden te blijven.
e) Indien op initiatief van de medewerker de telewerkovereenkomst binnen een jaar na 
aanvang wordt beëindigd en de medewerker heeft bij aanvang de netto vergoeding van max. 
€ 908,- ontvangen, dan dient voor elke resterende volle maand van het nog niet verlopen 
eerste jaar een twaalfde deel van deze vergoeding aan Alliander te worden terugbetaald.
f) Uitgaven ter zake van telewerken zijn (tenzij het uitgaven betreft ter voldoening aan eisen 
op grond van de Arbo-wetgeving) nooit separaat declarabel en worden op geen enkele 
andere wijze vergoed.

6.2. Mobiele telefoon
Als de afdelingschef heeft beslist dat voor het telewerken een telefoon nodig is, dan stelt 
Alliander, voorzover dit nog niet heeft plaatsgevonden, een mobiele telefoon ter beschikking. 
De nota´s zullen door het telecommunicatiebedrijf rechtstreeks aan Alliander worden 
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gestuurd en rechtstreeks door Alliander worden voldaan. De telefoon is bedoeld voor zakelijk 
gebruik. 

6.3. Apparatuur
Indien de medewerker niet over adequate apparatuur beschikt om te kunnen telewerken, 
dan wordt die voor de duur van de telewerkovereenkomst door Alliander in bruikleen 
gegeven. Aangezien Alliander eigenaar blijft van deze apparatuur is Alliander ook 
verantwoordelijk voor verzekering, onderhoud en eventuele reparaties.

6.4. Software
Software die nodig is ten behoeve van het telewerken wordt voor de duur van de 
overeenkomst door Alliander aan de medewerker in bruikleen verstrekt. De verstrekte 
software mag alleen zakelijk worden gebruikt.

6.5. Computerbenodigdheden
Computerbenodigdheden zoals printerpapier, inkt ten behoeve van de printer, 
tonercassettes, diskettes, opbergdozen, enzovoort, worden zo nodig door Alliander verstrekt 
en zijn dus niet declarabel. Deze artikelen mogen alleen voor het telewerken worden 
gebruikt. 

6.6. Ondersteuning
Bij technische problemen met apparatuur en software kan de medewerker van dezelfde 
faciliteiten (bijvoorbeeld ICT) gebruik maken die de medewerker ook ter beschikking zouden 
staan op de reguliere Alliander-werkplek.

6.7. Meubilair
De medewerker dient zelf te voorzien in meubilair voor de inrichting van de telewerkplek 
conform de eisen van de Arbo-wetgeving.

6.8. Gevolgen telewerken voor vergoeding woon-/werkverkeer
Voor de medewerker die een reiskostenvergoeding woon-/werkverkeer ontvangt geldt dat 
gedurende de looptijd van de telewerkovereenkomst geen vergoeding wordt verstrekt over 
de dagen dat de medewerker wegens telewerken geen woon-/werkverkeer heeft.

7. Aansprakelijkheid

7.1. In bruikleen gegeven goederen
a) De medewerker dient in bruikleen gegeven apparatuur en software zorgvuldig te 
gebruiken en te behandelen. Als schade is ontstaan door opzet of roekeloosheid van de 
medewerker of diens huisgenoten zal Alliander de schade niet vergoeden. Tevens kan 
Alliander niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van de ter beschikking 
gestelde middelen.
b) De ter beschikking gestelde apparatuur is door Alliander verzekerd gedurende transport 
en in de privé-woning.
c) Het is de medewerker niet toegestaan de in bruikleen gegeven apparatuur, bekabeling 
en/of software te vervreemden, belenen, verpanden, verhuren of aan derden in gebruik af te 
staan. Het is evenmin toegestaan in bruikleen gegeven software te kopiëren voor een derde 
of voor eigen gebruik. Bij overtreding van deze bepaling is de medewerker volledig 
aansprakelijk voor de schade die Alliander dientengevolge lijdt.

7.2. Arbowet
a) Voordat de telewerkovereenkomst ingaat zal de medewerker een Arbo-checklist 
ontvangen. Deze checklist is als bijlage B aan deze regeling toegevoegd. Met behulp van de 
checklist kan de medewerker zijn werksituatie thuis toetsen aan de Arbo-wet. Ook kan deze 
hiertoe de hulp van een Arbo- en Milieucoördinator inschakelen. De medewerker dient er 
voor te zorgen dat de telewerkplek bij aanvang van de telewerkovereenkomst voldoet aan de 
eisen die de Arbo-wet stelt.
b) Indien de medewerker hulpmiddelen nodig heeft (voetenbankje, documentenhouder), dan 
kunnen die bij Alliander in bruikleen worden verkregen. De medewerker is verplicht de 
verstrekte hulpmiddelen te gebruiken.
c) Alliander kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan personen die 
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veroorzaakt is door het niet gebruiken van beschikbaar gestelde hulpmiddelen en/of het 
weigeren van naleving van de Arbo-wet.
d) Het niet gebruiken van hulpmiddelen en/of het weigeren van naleving van de Arbo-wet 
kan tevens tot gevolg hebben dat de telewerkovereenkomst door Alliander wordt opgezegd.

Bijlage 1: Arbo checklist

Bijlage 2: Checklist arbeids-en rusttijden

Bijlage 3: Verklaring zakelijk gebruik internet

Bijlage 4: Telewerkovereenkomst
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Bijlage 1. Arbo-checklist telewerkplek (evt. te controleren 
door een Arbo-medewerker)

Werkplek
De werkplek dient te worden ingericht op een plaats waar rustig gewerkt kan worden.
Bureau

- De werkhoogte moet liggen tussen de 74 en 76 cm.

- Het werkblad moet minimaal 120 cm breed zijn en 80 cm diep.

- Het werkblad moet geheel vlak zijn.

- Het werkblad mag niet spiegelend zijn.

Stoel

- De zitting moet in hoogte verstelbaar zijn over een traject van 41 cm en 53 cm ten 
opzichte van de grond, gemeten aan de voorzijde van een belaste zitting.

- De rugleuning moet meer dan 37 cm hoog zijn.

- De armsteunen moeten in hoogte verstelbaar zijn tussen 20 en 27 cm boven de zitting.

- De afstand aan de voorzijde van de armsteunen tot de voorzijde van de zitting moet meer 
dan 20 cm zijn.

- De zitting moet minder dan 44 cm diep en 40 cm breed zijn.

- De zitdiepte moet tussen 40 en 44 cm verstelbaar zijn (door verstellen van de rugleuning), 
gemeten van de rugleuning naar de voorzijde van de zitting.

- Het onderstel moet minimaal 5 poten hebben.

Hulpmiddelen

- Indien nodig moet er de beschikking zijn over een voetensteun.

- Een voetensteun moet groter dan 40 cm breed en 30 cm diep zijn.

- De hellingshoek van een voetensteun moet instelbaar zijn tussen 5 en 15 graden.

- Een voetensteun moet slipvrij zijn.

- Een voetensteun moet goed te fixeren zijn.

- Indien nodig moet er de beschikking zijn over een documenthouder.

- De hellingshoek van de documenthouder moet instelbaar zijn tussen 25 en 75 graden ten 
opzichte van het horizontale vlak.

- Als gebruik wordt gemaakt van een notebook-pc dan moet er de beschikking zijn over een 
dockingstation, een regulier beeldscherm, toetsenbord en muis.

- Indien nodig mag de medewerker - op kosten van en in overleg met Alliander - een 
oogonderzoek laten verrichten voor de uitvoering van beeldschermwerk.

- De kosten voor de noodzakelijk geachte aanschaf van een bril - specifiek voor 
beeldschermwerk - zijn voor Alliander.

Werkopstelling
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- Het beeldscherm moet recht voor de medewerker zijn opgesteld.

- Het beeldscherm moet op ooghoogte opgesteld zijn.

- Het beeldscherm moet in verticale richting verstelbaar zijn.

- De horizontale afstand tussen medewerker en beeldscherm moet tussen 50 en 70 cm zijn.

- Het beeldscherm moet vrij zijn van hinderlijke spiegelingen van verlichting en raam.

- Beeldschermwerk moet bij gebruik langer dan 2 uur gemiddeld per dag aan dezelfde eisen 
voldoen als de eisen die gelden voor beeldschermwerk op kantoor (vanaf 2 uur gemiddeld 
per dag regulier beeldscherm; tot 2 uur gemiddeld per dag is scherm van laptop voldoende). 
Het betreft zowel de werkplekinrichting als de vereiste pauzes, tijdsduur van het werk en 
beeldschermbrillen. 

Indeling van het werk

- Beeldschermwerk moet minimaal elke twee uur met een kwartier worden onderbroken.

- Beeldschermwerk mag niet langer dan 6 uur per dag duren.
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Bijlage 2 Checklist arbeids- en rusttijden telewerken

Arbeids- en rusttijdnormen ten bate van telewerken
Normen voor werknemers van 18 jaar of ouder

Arbeidstijdenwet

Niet van toepassing voor werknemers die ten minste 3 maal het minimumloon verdienen 
(tenzij het gevaarlijk werk of nachtdienst betreft).

Minimum Rusttijden

• wekelijkse onafgebroken rust: 36 uren per periode van 7x24 uren
• dagelijkse onafgebroken rust: 11 uren per 24 uren (1x per periode van 7x24 uren in te 

korten tot 8 uren)

Zondagsarbeid

• arbeidsverbod: op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij:
• uitzondering 1 arbeidsverbod:

Tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit

• uitzondering 2 arbeidsverbod:
Tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en het 
medezeggenschapsorgaan, of bij het ontbreken daarvan de 
personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende 
werknemer, daarmee instemt.

• zondagsbepaling
In geval van arbeid op zondag: ten minste 13 vrije zondagen per 52 weken

Maximum arbeidstijden

• arbeidstijd per dienst: 12 uren
• arbeidstijd per week: 60 uren
• arbeidstijd per 4 weken: gemiddeld 55 uren per week
• arbeidstijd per 16 weken: gemiddeld 48 uren per week (768 uren)

Pauze

• arbeidstijd per dienst > 5½ uur: ½ uur of  2x ¼ uur
• arbeidstijd per dienst > 10 uren: ¾ uur of 3x ¼ uur
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Bijlage 3

Verklaring zakelijk gebruik internetverbinding

Ondergetekende,

wonende te ………………………………………..personeelsnummer ……………….,

werkzaam bij Alliander, onderdeel:  …………………………..,

verklaart als volgt:

“De privé breedbandverbinding via ADSL of kabel wordt minimaal 10% gebruikt voor 
zakelijke telewerkactiviteiten ten behoeve van Alliander”. 

Aldus verklaard op ……………………

Handtekening werknemer

………………………

NB:
De hiermee verband houdende vergoeding blijft bestaan zolang werknemer minimaal 10% 
zakelijke telewerkactiviteiten voor Alliander verricht. Alliander bepaalt of het noodzakelijk is 
dat werknemer zijn/haar internetverbinding zakelijk gebruikt. Indien dit niet het geval is zal 
Alliander de vergoeding stopzetten. Indien blijkt dat werknemer de vergoeding ten onrechte 
heeft genoten zal Alliander de vergoeding met terugwerkende kracht terugvorderen.

Alléén voor SSC/SPA:  voor uitbetaling checken op aanwezigheid VPN-account!
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Bijlage 4

Telewerkovereenkomst 

De ondergetekenden,
nv Alliander, verder aangeduid als ´werkgever´

en

wonende te personeelsnummer ……………….,
in dienst bij Alliander onderdeel …………………………..
verder aangeduid als ´werknemer´

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Algemeen
Werknemer zal met ingang van ............. gedurende .......... dagen/dagdelen per week gaan 
telewerken. Werknemer werkt op de volgende dag/dagen/dagdelen....... …………..thuis op het 
hierboven genoemde adres:

telefoonnummer:……………….. (mobiel ).

Werknemer verklaart dat de telewerkplek bij aanvang van de telewerkovereenkomst voldoet 
aan de eisen die de Arbo-wet stelt.

Werkgever behoudt zich het recht voor om werknemer - indien noodzakelijk – een 
telewerkdag te doen wisselen met een kantoordag.

Het telewerken zal in principe tijdens de gebruikelijke werktijden moeten plaatsvinden.. 
Werknemer moet tijdens de telewerkdagen op kantooruren telefonisch bereikbaar zijn.

Vergoedingen
Voor de duur van deze overeenkomst gelden de volgende vergoedingen:

1)Reiskosten
De vergoeding voor kosten woon-/werkverkeer wordt gebaseerd op ....reisdagen per week 
en bedraagt  
€ ...  per maand.(Zie Alliander bedrijfsregeling).

2)Internetvergoeding
De vergoeding voor ADSL of kabel bedraagt € 11,50 netto per maand. De door werknemer 
getekende “Verklaring zakelijk gebruik” is aanwezig.

3)Vergoeding telewerkplek
De vergoeding is gebaseerd op ……..dag/dagen thuiswerk per week en bedraagt € ….. per 
maand.

Betreden woning
Werknemer geeft toestemming aan diens afdelingschef, of aan een door de deze 
aangewezen persoon, om de privé-woning te betreden met als doel:
· apparatuur en/of software te plaatsen, controleren, onderhouden, repareren of vervangen; 
· de werkplek door een Arbo-medewerker te laten inspecteren in het kader van de Arbo-
wetgeving.
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De afdelingschef zal werknemer tijdig inlichten over de datum en tijd van het bezoek.
Het beleid van Alliander is bij het toekennen van vergoedingen binnen de wettelijke grenzen 
en fiscale mogelijkheden te blijven.
Alliander behoudt zich daarom te allen tijde het recht voor de vergoeding tussentijds aan te 
passen en/of te wijzigen als fiscale en/of andere wetgeving, van toepassing op de 
Telewerkregeling, verandert. Dit geldt ook bij wijziging van technieken.

De Telewerkregeling, inclusief bijlagen, maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. De 
regeling staat 
vermeld op Allianderline, Mens &  werk, Arbeidsvoorwaarden, Bedrijfsregelingen, 4.1. 
Telewerken.
Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de werknemer zich akkoord met de 
Telewerkregeling.

Aldus verklaard op ……………………………..

Handtekening werknemer, Handtekening 
werkgever,
……………………………. …………………………..

cc. kopie aan: afdeling HRM 
     kopie aan: HR-administratie
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Hoofdstuk 5: Zorg en Bedrijfshulpverlening

In dit hoofdstuk is informatie te vinden over: Personeelsfonds, collectieve 
ongevallenverzekering, de zorgverzekering en de vergoedingsbedragen voor de 
Bedrijfshulpverlening.

5.1 Personeelsfonds

5.1 Personeelsfonds voor financiële tegemoetkomingen

Deelnemers van het Personeelsfonds Alliander kunnen bij financiële problemen een beroep 
doen op het fonds. Dit geldt ook voor gepensioneerden die tijdens hun dienstverband met 
Alliander deelnemer zijn geworden van het fonds en de deelname na hun uitdiensttreding 
hebben voortgezet. Onder het Personeelsfonds vallen bijvoorbeeld tegemoetkomingen in 
kosten vanwege ziekte die niet door reguliere voorzieningen worden gedekt. Hierbij kun je 
denken aan bezoekkosten bij opname   in een ziekenhuis (buiten de regio) van een 
familielid, kosten van thuiszorg, meerkosten van een dieet op medische indicatie, kosten van 
(alternatieve) geneeswijze of een bijdrage in de extra kosten ten gevolge van invaliditeit 
voorzover wettelijke regelingen niet toereikend zijn. Ook een lening bij ernstige financiële 
nood valt onder het Personeelsfonds.

De bijdrage aan het Personeelsfonds is € 1,50 per maand en wordt maandelijks van het 
salaris ingehouden. Via het secretariaat van het Alliander Personeelsfonds kun je een 
brochure over deze bedrijfsregeling aanvragen inclusief een aanmeldingsformulier. Je kunt 
het secretariaat telefonisch bereiken via 026-3243153. Je kunt ook direct de brochure 
met aanmeldingsformulier Personeelsfonds downloaden (zie hiernaast).

Hiernaast kun je de jaarrekening 2009 van het Personeelsfonds inzien
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5.1.1 Aanmelding Personeelsfonds
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5.2 Collectieve ongevallenverzekering

5.2 Collectieve ongevallenverzekering

In overleg met de COR is besloten tot één collectieve ongevallenverzekering voor Alliander.

Verzekeraar is per 1 januari 2008 Centraal Beheer/Achmea.

Verzekerden:

• vast en tijdelijk personeel van n.v. Alliander in Nederland 
• personeel van Nederlandse deelnemingen waarin n.v. Alliander een belang heeft van 

50%> 
• trainees, deelnemers werkervaringsplaatsen, stagiaires, uitzendkrachten   

Dekkingsgebied:

• wereldwijd, 24 uur per dag voor vast en tijdelijk personeel 
• functiedekking voor deelnemers werkervaringsplaatsen, stagiaires, uitzendkrachten 

(voor hen geldt dat zij verzekerd zijn tijdens de uitoefening van de functie)   

Verzekerde uitkeringen als gevolg van een ongeval:

• 1 x jaarsalaris bij overlijden met een minimum van € 30.000,- en maximum van € 
100.000,- 

• 2 x jaarsalaris bij blijvende invaliditeit met een minimum van € 60.000,- en 
maximum van € 200.000,-   

Overige polisbepalingen:

• inclusief activiteiten in het kader van bedrijfshulpverlening 
• uitsluiting voor opzet of bewuste roekeloosheid; idem voor ongeval als gevolg van 

onder invloed van drank, stimulerende of verdovende middelen; idem voor ongeval 
als gevolg van snelheidswedstrijden met motorrijtuigen of motorvaartuigen 

• letsel als gevolg van asbestosis wordt niet gezien als ongeval en is derhalve niet 
gedekt   

Een ongeval van een medewerker tijdens het autorijden valt automatisch onder de 
collectieve ongevallenverzekering en voortvloeiende medische kosten onder de normale 
basisverzekering ziektekosten. Het al dan niet afsluiten van een rechtsbijstandverzekering is 
een persoonlijke aangelegenheid en maakt geen onderdeel uit van de collectieve 
ongevallenverzekering. 

Een zakenreisverzekering wordt separaat afgesloten.

De volledige polisvoorwaarden (algemeen en de produktvoorwaarden) kun je hiernaast onder 
gerelateerd inzien.

 

60



Arbeidsvoorwaarden & HR Systemen, versie 1 oktober 2012

5.3 Bedrijfshulpverlening en EHBO

5.3 Vergoedingen bedrijfshulpverlening en EHBO

Onderstaand zijn in een tabel de bruto-vergoedingen weergegeven per 1 januari 2008 die 
gelden voor de medewerkers die Alliander heeft aangewezen om een cursus te volgen op het 
gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO en/of ontruimen. Je leidinggevende bepaalt of 
en voor welke vergoeding je in aanmerking komt.
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5.4 Zorgverzekering

Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Omdat Alliander N.V. een groot bedrijf is met veel werknemers, hebben we een korting 
bedongen op de premie voor de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Jij betaalt 
dus een lagere jaarpremie als je de basisverzekering afsluit bij Zilveren Kruis Achmea, de 
zorgverzekeraar die wij hebben uitgezocht – dat scheelt tien procent. Daarnaast betaal je 
voor de zorgverzekering een vast percentage van jouw bruto salaris aan de 
belastingdienst. Alliander N.V. vergoedt deze afdracht weer. Jij als werknemer betaalt over 
die vergoeding echter wel belasting.

Maar dat is niet het enige. Alliander N.V. vindt dat we ook allemaal een goede en betaalbare 
aanvullende verzekering moeten kunnen hebben. Zodat je (een deel van) de tandartskosten 
of de fysiotherapeut gewoon vergoed krijgt. Vandaar dat Alliander N.V. ook goede, 
aanvullende verzekeringspakketten heeft samengesteld met Zilveren Kruis Achmea, waarbij 
we een collectiviteitskorting hebben bedongen van vijftien procent voor onze werknemers. 
Daarnaast krijg je van Alliander N.V. als jij de basisverzekering en je aanvullende 
verzekering(en) afsluit  bij de collectieve ziektekostenverzekeraar van Alliander N.V., € 
360,-- bruto per jaar (vanaf 1 juli 2009). Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je een 
kopie van je polis te zenden naar de HR Administratie, PAC-code 2RA2223.

Bovendien is er naast de bestaande tandartspakketten, ook nog een speciale, door Alliander 
N.V. geinitieerde tandartsverzekering, de Beter Af Tandartspolis met vier sterren. Die 
vergoedt de kosten van de tandarts voor gezinsleden boven de 18 jaar – met een maximum 
van € 1.150 per jaar. 

De collectiviteitskode voor Alliander medewerkers is 207044755.

Een overzicht van alle nieuwe premies 2012, de nieuwe polisvoorwaarden 2012 en 
het vergoedingenoverzicht 2012 tref je hiernaast aan onder de link Premies ZKA 
voor 2012.

 

62



Arbeidsvoorwaarden & HR Systemen, versie 1 oktober 2012

Premies Collectieve Zorgverzekering 2011 ZKA

Zilveren Kruis Achmea heeft de premies voor 2012 bekend gemaakt. Voor de 
basisverzekering geldt in 2012 een verplicht eigen risico van € 250,-. Een totaaloverzicht van 
de premies van 2012 tref je hiernaast aan onder "Gerelateerd". De vermelde premies zijn 
inclusief de collectiviteitkorting van 10% op de basisverzekering en 15% op de aanvullende 
verzekeringen en gelden voor een eigen risico van € 250,-.

Tevens tref je onder "Gerelateerd" de polisvoorwaarden 2012 en het vergoedingenoverzicht 
2012 aan.

Als je al bij Zilveren Kruis Achmea bent verzekerd, ontvang je een nieuwe polis van Zilveren 
Kruis Achmea. Op de polis is de premie vermeld inclusief de collectiviteitkorting. Naast de 
polis krijg je een persoonlijke brief met de belangrijkste wijzigingen, een brochure en een 
vergoedingenoverzicht. Met behulp van de adviesmodule op de 
website www.personeelnuon.zilverenkruis.nl kun je een (aanvullende) verzekering afsluiten 
of wijzigen en de bijbehorende premie berekenen. Het collectiviteitnummer van Alliander 
N.V. is 207044755. 

Net als vorig jaar geldt dat zowel de medewerker als gezinsleden blanco worden 
geaccepteerd voor alle aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen. Alleen de Beter 
Af Plus Polis 4 sterren kent een beoordeling vooraf voor fysiotherapie. Als je kiest voor een 
van de aanvullende verzekeringen ontvang je van Alliander een bijdrage op basis van de 
CAO Energie van € 30,00 bruto per maand.
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Hoofdstuk 6: Spaarvoordelen

In dit hoofdstuk is alles te vinden over de levensloopregeling.

6.2 Levensloopregeling

6.2 levensloopregeling 

Met ingang van 1 januari 2012 is de levensloopregeling opgeheven. Alleen voor diegene die 
op 31 december 2011 een saldo had van € 3000,-- of meer, blijft de levensloopregeling 
onverkort van kracht.

6.2 Alliander Levensloopregeling

Let op dat je door HR medewerkers goed wordt geïnformeerd voordat je opteert voor 
levensloopverlof in een periode waarin een jubileumuitkering speelt. Een negatief effect op 
de jubileumuitkering kan worden voorkomen door ofwel de levensloopperiode wat in tijd te 
verschuiven ofwel door ervoor te zorgen dat de grondslag voor de jubileumuitkering tijdens 
de jubileummaand zelf 100% is. 

De definitieve versie van het levensloopreglement vindt je hiernaast.

De toelichting op het levensloopreglement, en de bijbehorende formulieren kun je 
ook hiernaast downloaden.

LET OP !  Medewerkers die een levenslooprekening willen openen bij de ABNAMRO 
dienen zich middels de hiernaast vermelde hyperlink aan te melden bij de ABNAMRO. Je 
dient bij het invullen van deze aanmelding de volgende Alliander spaararrangementscode 
te vermelden: 115.46.06.584. 

Medewerkers die een levenslooprekening willen openen bij een andere bank c.q. 
verzekeraar dienen het formulier dat je van de bank/verzekeraar hebt ontvangen na het 
indienen van de keuze Levensloop, op te sturen naar de afdeling Salariscontrol (PAC-code 
2PB2222). 

Sparen (veilig)                                         Beleggen (risico)

ABNAMRO  

Basisrente per 1-2-2012              : 2,5% (variabel)

Arrangementsopslag                   : 0,3%

Volumeopslag                             : 0,2%

Totale rente in 2012                    : 3,0%     

  

RABO                                         

Basisrente per 1-1-2011            : 2,5% (variabel)

Colllectiviteitsopslag (voor 2011): 0,7%

Totale rente in 2011                   : 3,2%
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Levensloopregeling van de AbnAmro

Zie voor de Levensloopregeling van de AbnAmro onder gerelateerd

LET OP !  Medewerkers die een levenslooprekening willen openen bij de 
ABNAMRO dienen zich middels een van  de hiernaast vermelde hyperlinks aan te melden 
bij de ABNAMRO. Je dient bij het invullen van deze aanmelding de volgende Alliander 
spaararrangementscode te vermelden: 115.46.06.584. 

Levensloopregeling van de RABO

Zie voor de Levensloopregeling van de RABO onder gerelateerd

LET OP !  Medewerkers die een levenslooprekening willen openen bij de RABO dienen zich 
middels een van  de hiernaast vermelde hyperlinks aan te melden bij de RABO. Je dient 
bij het invullen van deze aanmelding de volgende Alliander spaararrangementscode te 
vermelden: 357.697.500. 
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LEVENSLOOPREGLEMENT

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

1.  Levensloopregeling een door Alliander gefaciliteerde regeling op grond van 
artikel 19g van de Wet op de Loonbelasting 1964 en de 
Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 artikel 61a en 
verder, die ten doel heeft het treffen van een 
voorziening in geld uitsluitend ten behoeve van het 
financieren van een periode van verlof.

2.  Arbeidsovereenkomst de arbeidsovereenkomst tussen Alliander en werknemer.
3.  Werknemer de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst 

werkzaamheden verricht voor Alliander.
4.  Deelnemer de werknemer die overeenkomstig artikel 3 van het 

reglement deelneemt aan de levensloopregeling.
5.  Brutoloon het loon zoals dat in kolom 6 van de loonstaat vermeld 

is. 
6.  Spaarperiode de periode waarin in het kader van deze 

levensloopregeling de voorziening in geld wordt 
opgebouwd.

7.  Kalenderjaar het tijdvak van 1 januari van enig jaar tot en met 31 
december van enig jaar.

8.  Inleg de maximale jaarlijkse inleg in de levensloopregeling.
9.  Levensloopvoorziening de ingevolge een levensloopregeling opgebouwde 

voorziening waarover mag worden beschikt ten behoeve 
van doorbetaling van loon tijdens een periode van verlof.

10. Uurloon het 1/165e deel van het bruto maandsalaris dat 
gebaseerd is op een volledige dagtaak.

11. Levensloopinstelling de door de deelnemer aan te wijzen kredietinstelling of 
verzekeraar die voldoet aan de voorwaarden zoals 
gesteld in artikel 19g, lid 4 van de Wet op de 
Loonbelasting 1964. 

12. Levenslooptegoed het totale tegoed op de levenslooprekening, dan wel het 
verzekerd bedrag bij alle levensloopinstellingen.

13. Levensloopperiode de periode waarin levensloopverlof wordt opgenomen en 
levenslooploon wordt verkregen

Artikel 2 Doel 

De levensloopregeling heeft ten doel de werknemer in staat te stellen een voorziening in geld 
op te bouwen die aangewend kan worden voor gehele of gedeeltelijke loondoorbetaling 
gedurende een door de werknemer gekozen en door Alliander verleende periode van verlof.

Artikel 3 Deelname 

1. De werknemer heeft een wettelijk recht op deelname aan de levensloopregeling.
2. Deelname aan de levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers 

die een dienstverband met Alliander hebben.
3. Deelname geschiedt door invulling en ondertekening van het deelnameformulier (zie 

bijlage). Het deelnameformulier is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst tussen 
ALLIANDER en de werknemer. Door ondertekening van het deelnameformulier verklaart 
de werknemer zich akkoord met dit levensloopreglement en machtigt hij/zij Alliander een 
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bedrag op het loon in te houden en dit te storten op een geblokkeerde 
levenslooprekening.

4. Op het deelnameformulier vermeldt de werknemer de volgende gegevens:
a. de instelling waarbij de levensloopvoorziening dient te worden aangehouden;
b. het bedrag dat hij/zij wenst in te leggen;
c. de frequentie van de inleg;
d. het tijdstip waarop de inleg op het loon ingehouden dient te worden;
e. het aantal jaren dat de werknemer heeft deelgenomen aan de levensloopregeling 

bij gewezen werkgevers;
f. het reeds ontvangen bedrag aan levensloopverlofkorting.

5. De werknemer verklaart door het invullen van het deelnameformulier dat hij/zij bij geen 
enkele werkgever een levensloopvoorziening opbouwt in het kalenderjaar waarin wordt 
deelgenomen aan een spaarloonregeling zoals bedoeld in artikel 32 van de Wet op de 
loonbelasting 1964. Bij samenloop van deelname aan spaarloon- en levensloopregeling, 
zal het saldo uit de levensloopregeling als eerste in de heffing worden betrokken.

6. Werknemers die nieuw in dienst treden verklaren dat het bij gewezen werkgevers 
opgebouwde levenslooptegoed niet meer bedraagt dan 210% van het loon in het 
voorgaande jaar.

7. Een eenmaal gemaakte keuze voor deelname aan de levensloopregeling blijft van kracht 
tot wederopzegging door de werknemer.

8. Na schriftelijke aanmelding van de werknemer stort Alliander, uiterlijk met ingang van de 
aanvang van de tweede kalendermaand na aanmelding, de ter zake van de 
levensloopregeling ingehouden bedragen op de door de werknemer geopende 
levenslooprekening of als premie in een levensloopverzekering.

Artikel 4 Opgave saldi

1. De werknemer die beschikt over één of meerdere, bij gewezen of huidige werkgevers, 
opgebouwde tegoeden bij een levensloopinstelling, dient aan het begin van elk 
kalenderjaar het formulier ‘Verklaring saldi levensloopspaartegoeden’ in te vullen, te 
ondertekenen en bij de werkgever in te leveren.

2. Het formulier dient ieder jaar vóór 1 april te worden ingeleverd. Indien de werknemer 
verzuimt het formulier vóór deze datum te overleggen aan de werkgever, dan zal de 
deelname aan de levensloopregeling worden stopgezet.

3. Op het formulier dient de werknemer de volgende gegevens te vermelden:
a. de omvang van de bij gewezen werkgevers opgebouwde levenslooptegoeden 

(inclusief rendement) per 1 januari van het kalenderjaar;
b. de omvang van het opgebouwde levenslooptegoed bij de huidige werkgever 

(inclusief rendement) per 1 januari van het kalenderjaar.
4. De saldo-opgave dient te worden gedaan aan de hand van de overzichten die door de 

levensloopinstelling worden verstrekt.
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Artikel 5 Inleg 

1. Over de inleg in de levensloopregeling zijn geen loonheffing en premie 
Zorgverzekeringswet verschuldigd. De heffing hiervan wordt uitgesteld tot het moment 
van opname van het verlof.

2. De inleg in de levensloopregeling vormt loon voor de premie werknemersverzekeringen. 
Hier staat tegenover dat deze premies niet verschuldigd zijn bij opname van het verlof.

3. De inleg in de levensloopregeling bedraagt maximaal 12% van het brutoloon in het 
lopende kalenderjaar. Bij overschrijding van de 12%-grens zal de bovenmatige inleg 
vóór het einde van het jaar terug worden betaald aan de werknemer, onder inhouding 
van loonheffing en premie Zorgverzekeringswet. Werknemer verplicht zich hieraan mee 
te werken.

4. Inleg kan alleen geschieden in de vorm van een bedrag. Om administratieve redenen is 
sparen in een percentage niet mogelijk.

5. Indien er gekozen wordt voor sparen in de vorm van een verzekeringsprodukt, mag de 
maandelijkse inleg niet meer bedragen dan 1% van het jaarloon. Inleg vanuit een 
andere bron dan het bruto maandloon is dan niet mogelijk.

6. Het totaal opgebouwde levenslooptegoed mag per 1 januari van enig kalenderjaar niet 
meer bedragen dan 210% van het brutoloon in het voorgaande kalenderjaar.

7. Deelname aan de levensloopregeling mag alleen worden voortgezet indien het totale 
levenslooptegoed aan het begin van het kalenderjaar minder bedraagt dan 210% van 
het brutoloon in het voorgaande kalenderjaar. Indien het tegoed meer bedraagt dan 
210% van het loon in het voorgaande jaar, blijven het opgebouwde saldo en de hiermee 
gedurende het jaar behaalde rendementen onaangetast.

8. De grens van 12% geldt niet voor de volgende groepen werknemers:
a. werknemers die geboren zijn tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955. De 210%-

grens is echter wel van toepassing;
b. werknemers die hun FUR-tegoeden afkopen en de afkoopwaarde storten in de 

levensloopregeling. Ook hier is wel de 210%-grens van toepassing. 
9. Salarisaanpassingen in de loop van het jaar hebben invloed op het in het lopende jaar te 

sparen maximum.
10. Een loonsverlaging kan buiten beschouwing blijven voorzover deze het gevolg is van 

demotie of het aanvaarden van een deeltijdfunctie tot minimaal 50% binnen 10 jaar 
voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen.

Artikel 6 Levensloopbronnen

1. De inleg in geld in de levensloopregeling vindt plaats vanuit het brutoloon. Het is niet 
mogelijk bedragen te storten op de levenslooprekening vanuit het nettoloon of vanuit 
andere bronnen die de werknemer ter beschikking staan. 

2. Het is mogelijk bepaalde bronnen in tijd te verzilveren en de tegenwaarde in geld in te 
zetten in de levensloopregeling. Het gaat hierbij om de volgende bronnen:

a. verlofuren: alle bovenwettelijke verlofuren, waaronder begrepen de in het 
verleden opgespaarde en niet verjaarde, bovenwettelijke verlofuren;

b. ADV-uren: alle niet collectief aangewezen of niet ingeroosterde ADV-uren, 
waaronder begrepen de in het verleden opgespaarde en niet verjaarde ADV-
uren;

c. vergoeding in tijd voor overwerk en wacht-/storingsdienst: maximaal de in de 
keuzeperiode ontvangen vergoeding in tijd.
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Artikel 7 Mutaties

1. Op verzoek van de werknemer kan de inleg in de levensloopregeling gedurende het jaar 
worden gewijzigd, mits er sprake is van bijzondere omstandigheden, zulks ter 
beoordeling van Alliander. Om gedurende het jaar de inleg te verhogen of te verlagen 
dient de werknemer tijdig een wijzigingsformulier in te vullen.

2. De werknemer kan Alliander te allen tijde verzoeken de inleg in de levensloopregeling te 
staken. Ook hiertoe dient een wijzigingsformulier te worden ingediend. 

3. Indien het loon van de werknemer verlaagd wordt, anders dan de loonsverlaging die 
onder de uitzondering van artikel 5, lid 10 valt, is de werknemer verplicht zelf na te gaan 
of zijn inleg in de levensloopregeling binnen de 12% grens blijft. Indien dit niet het geval 
is, dient de werknemer de inleg te verlagen middels het invullen van het 
wijzigingsformulier.

4. De werknemer is verplicht iedere wijziging in zijn persoonlijke omstandigheden die voor 
de uitvoering van de levensloopovereenkomst van belang zijn, terstond schriftelijk aan 
Alliander te melden. 

Artikel 8 Levenslooptegoed

1. De werkgever stort het ingehouden loon van de deelnemer onmiddellijk na de inhouding 
door naar de geblokkeerde rekening die de deelnemer aanhoudt bij de instelling.

2. Het levenslooptegoed mag uitsluitend bestaan uit:
a. door de werkgever in het kader van de levensloopregeling op het loon van de 

deelnemer ingehouden bedragen;
b. naar de levensloopregeling overgehevelde FUR-tegoeden en andere tegoeden uit 

een (individuele) voorziening voor vervroegd uittreden;
c. op de levenslooprekening dan wel met de levensloopverzekering behaalde 

rendementen of vermogenswinsten.

Artikel 9 Afkoop

1. De deelnemer kan aanspraken ingevolge de levensloopregeling niet afkopen, 
vervreemden, prijsgeven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid maken 
zoals gesteld in artikel 61a, lid 1, onderdeel b Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. 
Indien niet voldaan wordt aan de hiervoor genoemde voorwaarden, zal het gehele 
levenslooptegoed als loon uit vroegere dienstbetrekking betrokken worden in de 
loonheffing en premieheffing Zorgverzekeringswet.

2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien de werknemer een aanspraak ingevolge 
de levensloopregeling omzet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling (voor 
zover de fiscale grenzen in de Wet op de loonbelasting 1964 daarbij niet worden 
overschreden).

Artikel 10 Einde dienstbetrekking

1. Onverminderd hetgeen in artikel 9 gesteld is, mogen de aanspraken ingevolge de 
levensloopregeling worden afgekocht bij de beëindiging van het dienstverband tussen de 
werknemer en Alliander. Over het uitbetaalde levenslooptegoed zijn loonheffing en 
premie Zorgverzekeringswet verschuldigd.

2. Bij afkoop bij einde dienstbetrekking bestaat geen recht op de opgebouwde 
levensloopverlofkorting.

3. Alliander biedt de mogelijkheid om bij aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking de 
aanspraak ingevolge de levenslooprekening in te brengen in de levensloopregeling bij de 
nieuwe werkgever.
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Artikel 11 Overlijden

In het geval van overlijden van de werknemer zal Alliander het levenslooptegoed als loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking stellen aan de 
erfgenamen. Over het tegoed zijn loonheffing en premie Zorgverzekeringswet verschuldigd.

Artikel 12 Soorten verlof

1. De werknemer kan het levenslooptegoed benutten voor de volgende verlofdoelen:
a. sabbatical leave;
b. vervroegd uittreden;
c. gedeeltelijk ouderdomspensioen;
d. ouderschapsverlof;
e. langdurig zorgverlof;
f. deeltijdverlof.

2. De werknemer heeft conform het gestelde in de sector-CAO Energie recht op maximaal 6 
maanden sabbatical leave.

3. De werknemer kan met Alliander schriftelijk overeenkomen dat hij direct voorafgaand 
aan zijn ouderdomspensioen vervroegd kan uittreden. De duur van de periode van 
vervroegd uittreden wordt vastgesteld in overleg tussen de werknemer en Alliander.

4. De werknemer kan met Alliander schriftelijk overeenkomen dat hij, vóórdat hij volledig 
met ouderdomspensioen gaat, gedeeltelijk met ouderdomspensioen gaat en voor het 
andere deel verlof opneemt vanuit de levensloopregeling. De datum van ingang van het 
gedeeltelijke ouderdomspensioen zal worden vastgesteld in overleg tussen de 
werknemer en Alliander.

5. De werknemer kan het levenslooptegoed aanwenden voor aanvulling van de uitkering die 
ontvangen wordt op grond van het recht op betaald ouderschapsverlof, zoals vastgelegd 
in de sector-CAO Energie.

6. De werknemer kan met Alliander schriftelijk overeenkomen om langdurig zorgverlof op te 
nemen. De termijn als bedoeld in artikel 13, lid 1 is niet van toepassing wanneer er 
sprake is van aanwending van het verlof voor zorgdoeleinden en als het moment van 
aanvang van het verlof niet in redelijkheid kon worden voorzien.

7. De werknemer kan met Alliander schriftelijk overeenkomen dat hij een periode van 
deeltijdverlof opneemt. Voor het deel van de arbeidsduur waarvoor geen verlof wordt 
opgenomen zullen de werkzaamheden worden gecontinueerd.

Artikel 13 Aanvraag verlof

1. Het voornemen om langdurig (deeltijd)verlof als bedoeld in artikel 12 op te nemen dient 
tenminste 6 maanden van tevoren schriftelijk aan Alliander kenbaar te worden gemaakt. 
Deze termijn is niet van toepassing wanneer er sprake is van aanwending van het verlof 
voor zorgdoeleinden en als het moment van aanvang van het verlof niet in redelijkheid 
kon worden voorzien.

2. Alliander stemt in beginsel in met de verlofaanvraag, tenzij zwaarwegende 
bedrijfsbelangen zich tegen het voorgestelde tijdstip en/of de vorm van het verlof 
verzetten.

3. Ingeval Alliander niet instemt met de verlofaanvraag, zal de motivering van de afwijzing 
binnen één maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de werknemer worden 
kenbaar gemaakt. Er wordt dan in onderling overleg naar een alternatief gezocht.

4. Alliander stelt geen eisen aan de invulling van het verlof, mits tijdens de verlofperiode 
geen arbeid wordt verricht voor een andere werkgever, behoudens goedkeuring van 
Alliander.
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Artikel 14 Opname levenslooptegoed

1. Het loon dat genoten wordt middels opname van het levenslooptegoed, mag niet meer 
bedragen dan 100% van het loon zoals dat genoten werd vóór aanvang van het verlof, 
met dien verstande dat het loon pro rata berekend wordt indien er sprake is van 
deeltijdverlof.

2. Voor het opnemen van het levenslooptegoed heeft de werknemer goedkeuring nodig van 
Alliander. De goedkeuring door Alliander wordt verleend door het afgeven en 
ondertekenen van het opnameformulier levensloopverlof.

3. Indien Alliander akkoord gaat met opname van het levenslooptegoed zal de financiële 
instelling dat tegoed overboeken naar Alliander, die het vervolgens onder inhouding van 
de verschuldigde loonheffing en premies Zorgverzekeringswet doorstort op de 
betaalrekening van werknemer.

4. Alliander verleent uitsluitend goedkeuring voor het opnemen van het levenslooptegoed in 
de volgende gevallen:

a. doorbetaling van loon tijdens een periode van verlof;
b. uitbetaling van het levenslooptegoed bij beëindiging dienstbetrekking;
c. storting bij inbreng van het levenslooptegoed bij een nieuwe werkgever;
d. storting bij inbreng van het levenslooptegoed voor een aanspraak ingevolge een 

bestaande pensioenregeling.
5. Indien de werknemer het levenslooptegoed aanwendt voor de financiering van een 

periode van verlof, heeft hij recht op levensloopverlofkorting.
6. Indien de werknemer het levenslooptegoed aanwendt voor ouderschapsverlof, dan heeft 

hij, naast de levensloopverlofkorting, recht op ouderschapsverlofkorting. Om in 
aanmerking te komen voor deze heffingskorting dient de werkgever schriftelijk te 
verklaren dat de werknemer ouderschapsverlof geniet. Een dergelijke verklaring kan de 
werknemer verkrijgen via de afdeling HRM.

Artikel 15 Gevolgen opname levensloopverlof voor arbeidsvoorwaarden

1. Op grond van het besluit van de Pensioenkamer van de Raad voor het 
Overheidspersoneelsbeleid van 11 januari 2006 is de pensioenopbouw tijdens een 
levensloopperiode, voor zover het de doorsnee-premie betreft, gemaximeerd op 1 jaar, 
gerelateerd aan het opgenomen levenslooptegoed. Na afloop van dit jaar komt de gehele 
pensioenpremie voor rekening van de werknemer.

2. De bijdrage van de werkgever in de levensloopregeling op grond van het ABP-hoofdlijnen 
akkoord en de 1% werkgeversbijdrage op grond van artikel 4.8 van de sector-CAO 
Energie vallen niet onder het pensioengevend loon.

3. Ten aanzien van kostenvergoedingen, gelden tijdens de verlofperiode dezelfde regels als 
bij (langdurige) ziekte of arbeidsongeschiktheid. Betaling zal worden gestopt/aangepast 
wanneer de (deeltijd)verlofperiode meer dan 30 werkdagen bedraagt. 

4. De werknemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen tijdens de 
verlofperiode. Na afloop van de verlofperiode herleven de rechten zoals die bestonden 
voorafgaand aan het verlof, zolang het verlof niet langer duurt dan 18 maanden. De 
ingangsdatum voor de WIA en doorbetaling voor de periode van 104 weken begint na 
afloop van het verlof.

5. De bijdrage in de ziektekosten van Alliander zal worden voortgezet tijdens perioden van 
verlof.

6. Ten aanzien van loongerelateerde rechten (de opbouw van vakantie- en ADV-dagen, de 
vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering) vindt gedurende de verlofperiode geen 
opbouw plaats.

7. In beginsel zal Alliander tijdens de verlofperiode geen werkgeversbijdrage betalen in het 
kader van de kinderopvangregeling.

8. De diensttijd die gebruikt wordt voor de bepaling van de omvang van de 
jubileumuitkeringen loopt tijdens de verlofperiode gewoon door. De omvang van de 
jubileumuitkering wordt gerelateerd aan het bruto maandloon zoals dat geldt in de 
maand waarin het jubileum wordt bereikt, met inbegrip van het eventueel door de 
werkgever uitbetaalde levenslooptegoed.
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9. Bedrijfsmiddelen, zoals mobiele telefoon, laptop, toegangspas of elektronische agenda, 
dienen voor aanvang van het verlof te worden ingeleverd bij de verantwoordelijk 
leidinggevende.

10. Bij opname van verlof dient een eventueel ter beschikking gestelde lease-auto tijdig te 
worden ingeleverd bij de verantwoordelijk leidinggevende, tezamen met alle papieren, de 
sleutels en de brandstofpas. Als de werknemer die beschikt over een lease-auto daarover 
ook tijdens de opname van enige vorm van verlof wil beschikken, betaalt hij in die 
periode 50% van de normleaseprijs, alsmede het bedrag van de overschrijding van de 
normleaseprijs. De brandstofkosten zijn in deze periode voor eigen rekening. De 
brandstofpas dient voor aanvang van het verlof te worden ingeleverd. Inhouding van 
verschuldigde bedragen zal verlopen via maandelijkse salarisbetaling. De fiscale 
consequenties van het rijden van een lease-auto zijn voor rekening van de werknemer. 

Artikel 16 Aanvullende voorwaarden sabbatical leave 

1. Als verlof ten behoeve van een sabbatical, zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, sub a, naar 
het oordeel van Alliander wordt aangewend ter vergroting van de inzetbaarheid van de 
werknemer in de voor Alliander relevante arbeidsmarkt door middel van opleiding en/of 
training, draagt Alliander bij in de financiering van dat verlof door 25% van het loon door 
te betalen. Als de werknemer binnen 2 jaar na afloop van het sabbatical op eigen 
initiatief Alliander verlaat, is de werknemer verplicht de in de vorige zin genoemde 
bijdrage naar rato aan Alliander terug te betalen, hetzij in geld, hetzij door het alsnog 
inleveren van verlof- en/of ADV-dagen. 

2. Het bedrag dat Alliander in de situatie als genoemd in het eerste lid aan de werknemer 
betaalt, mag tezamen met het opgenomen levenslooptegoed niet meer bedragen dan 
100% van het loon zoals dat gold vóór aanvang van het verlof.

3. Het is de werknemer toegestaan reguliere verlofuren op te nemen in aansluiting op een 
periode van het verlof, indien en voor zover die uren beschikbaar zijn en de 
maximumperiode van 6 maanden niet wordt overschreden. 

4. Indien sprake is van variabele beloning in het kader van een functiecontract worden bij 
de opname van de sabbatical de met deze beloning verband houdende targets in overleg 
tussen de werknemer en diens leidinggevende aangepast. 

5. Een eventuele periodieke salarisverhoging tijdens de sabbatical wordt naar rato 
toegekend.

Artikel 17 Ziekte tijdens verlofperiode

1. Ingeval de werknemer gedurende de verlofperiode ziek wordt, loopt het verlof gewoon 
door. Echter, indien de werknemer langer dan 30 dagen onafgebroken ziek is, kan op 
verzoek van de werknemer het verlof vanaf dat moment voortijdig worden afgebroken. 
Alsdan gelden de bij Alliander bestaande reïntegratieafspraken. 

2. Het gestelde in het voorgaande lid is niet van toepassing als de verlofperiode wordt 
benut voor hetzij vervroegd uittreden, hetzij voor verlof tijdens gedeeltelijk 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 12 respectievelijk sub b en c. 

3. De werknemer is tijdens de verlofperiode niet verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. 
Indien het verlof niet wordt afgebroken wegens ziekte en de werknemer is na afloop van 
het verlof nog steeds ziek, dan zal hij/zij vanaf dat moment recht hebben op 
loondoorbetaling bij ziekte. 

Artikel 18 Garantie na terugkeer

1. Na afloop van het verlof keert werknemer terug in dezelfde functie als de functie die hij 
bekleedde voordat hij met verlof ging.

2. Indien voorafgaand aan het verlof schriftelijk voorwaarden zijn gesteld aan terugkeer in 
dezelfde functie en aan deze voorwaarden wordt na terugkeer van het verlof niet 
voldaan, dan heeft de werknemer garantie op een passende functie. Een passende 
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functie wordt gedefinieerd als een functie waarvan redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat de werkzaamheden passen bij de persoonlijkheid,  de opleiding, het 
werk- en denkniveau en het beloningsniveau van de werknemer. De functionele indeling 
van de passende functie ligt niet meer dan één schaal lager dan die van functie welke de 
werknemer bekleedde vóór aanvang van de verlofperiode. 

3. Als voorafgaand aan het verlof schriftelijk wordt vastgelegd dat werknemer na afloop van 
het verlof niet in dezelfde functie kan terugkeren, heeft werknemer een garantie op een 
passende functie als bedoeld in lid 2. 

4. Als werknemer na afloop van het verlof niet terugkeert in dezelfde functie als hij had 
voor hij met verlof ging, heeft hij een garantie op een passende functie als bedoeld in lid 
2. 

5. Werknemer behoudt na terugkeer van het verlof het salaris zoals dat van toepassing was 
vóór de aanvang van het verlof. Bij voorzienbare organisatiewijzigingen kunnen 
schriftelijk afwijkende afspraken worden gemaakt.

6. Werknemer heeft recht op voortzetting van alle arbeidsvoorwaarden zoals die golden 
vóór aanvang van de verlofperiode, tenzij sprake is van wijzigingen in toepasselijke 
regelgeving. Alliander maakt over deze zaken met de werknemer voorafgaand aan het 
levensloopverlof schriftelijk afspraken en draagt zorg voor de juiste uitvoering hiervan.

Artikel 19 Slotbepalingen

1. Alliander heeft het recht dit levensloopreglement te wijzigingen na overleg met de 
Centrale Ondernemingsraad.

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet of niet volledig voorziet beslist Alliander, met 
dien verstande dat de uitleg volgens de kaders van de Wet op de Loonbelasting 1964 en 
de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 prevaleert.

3. Alliander heeft te allen tijde het recht dit levensloopreglement aan te passen aan 
voorschriften en wetswijzigingen voortvloeiend uit fiscale- sociaalrechtelijke en 
arbeidsrechtelijke regelgeving.

4. De volgende formulieren maken onderdeel uit van de regeling: 
a. deelnameformulier levensloopregeling;
b. wijzigingsformulier levensloopregeling;
c. verklaring saldo (vorige) werkgevers(s) en/of instelling(en);
d. opnameformulier deel A (verzoek werknemer aan Alliander);
e. opnameformulier deel B (verzoek werknemer en Alliander aan 

uitvoeringsinstelling); 
f. uitkeringsformulier, in verband met overlijden deelnemer, deel A (verzoek 

erfgenamen aan Alliander);
g. uitkeringsformulier levenslooptegoed in verband met overlijden deelnemer, deel 

B (verzoek erfgenamen en Alliander aan levensloopuitvoerder).
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Toelichting levensloopreglement

1. Inleiding
Als je wilt gaan levensloopsparen moet je een aanmeldingformulier (zie bijlage) invullen. 
Door invulling en ondertekening van dat formulier verklaar je je akkoord met de inhoud van 
het levensloopreglement. Dat is niet makkelijk leesbaar. Daarom volgt hieronder een 
toelichting, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Basis voor rechten en 
verplichtingen is en blijft de wet (de levensloopregeling) en het levensloopreglement zelf.

2. Doel
De levensloopregeling is bedoeld om geld te sparen voor een periode van onbetaald verlof. 
Voor verlofopname is, in het algemeen, vooraf toestemming van je leidinggevende nodig.

Onbetaald verlof kan dienen voor: 
• een sabbatical (de precieze voorwaarden voor een sabbatical staan in de sector-CAO 

Energie en in het levensloopreglement zelf);
• vervroegde uittreding; 
• ouderschapsverlof;
• deeltijdverlof;
• zorgverlof ;
• aanvulling op deeltijdsalaris;
• aanvulling op deeltijdpensioen;

3. Wie kunnen sparen?
Elke medewerker die een arbeidscontract voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd heeft met 
Alliander. Dat  geldt dus niet voor stagiaires, vrijwilligers en inhuurkrachten.

4. Geen spaarloon en levensloop tegelijk
Je mag niet tegelijkertijd levensloopsparen en spaarloonsparen. Elk jaar moet je opnieuw 
een keus tussen een van beide maken.

5. Maximum spaarbedrag
Je mag per jaar niet meer sparen dan 12% van je bruto jaarloon, d.w.z. je feitelijk verdiende 
(schaal)salaris, + vakantie-uitkering + eindejaarsuitkering + vergoeding voor wachtdienst + 
vergoeding voor ploegendienst + eventuele vaste persoonlijke toelage. Voor medewerkers 
die zijn geboren tussen 01-01-1950 en 01-01-1955 geldt dit jaarmaximum niet. 
In totaal mag je niet meer sparen dan 210% van je bruto jaarloon. De rente of het 
rendement dat wordt gehaald op gespaarde bedragen telt niet mee voor genoemde maxima 
en is fiscaal onbelast.

6. Waarmee kun je sparen
Sparen is alleen in geld mogelijk. Verlof wordt omgezet geld. De volgende bronnen kun je 
inzetten:

• maandelijks: een deel van je brutoloon op het moment van aanmelding. Let op: het 
ingezette bedrag mag je (tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden) maar 
eenmaal per jaar wijzigen; als je het bedrag niet wijzigt blijft het onveranderd;  

• jaarlijks: de actuele waarde van bruto verlofuren die uitgaan boven je basisverlof 
(incl. uit het verleden opgespaarde verlofuren);

• jaarlijks: de actuele waarde van niet collectief aangewezen of ingeroosterde bruto 
ADV-uren (incl. uit het verleden opgespaarde ADVuren);

• jaarlijks in mei: een door jezelf op te geven bedrag, bijv. (een deel van) je bruto 
vakantiegeld; 

• jaarlijks in december: idem, bijv. (een deel van ) je bruto eindejaarsuitkering.

7. Wijze van aanmelden
Voor een juiste aanmelding is het van groot belang dat je de volgende stappen zet.
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• Open een levenslooprekening. Doe dat  door je te legitimeren (d.m.v. een geldig 
legitimatiebewijs en een recente salarisstrook) bij je bank/verzekeraar. 

• Van je bank/verzekeraar krijg je dan een persoonlijk levenslooprekeningnummer. 
Alliander  heeft een collectief contract gesloten met ABN AMRO. 

• Vul onderstaand Alliander-deelnameformulier volledig in en onderteken het . Je geeft 
daarin aan hoeveel je periodiek wilt sparen. 

• Stuur zowel je persoonlijk levenslooprekeningnummer bij je bank/verzekeraar als het 
Alliander-aanmeldingsformulier naar SalarisControl, PAC: 2PB2222.  

Pas als beide formulieren bij SalarisControl binnen zijn, is Alliander in staat de door jou te 
sparen bedragen door te storten naar je persoonlijke levenslooprekeningnummer bij je 
bank/verzekeraar.

8. Opname van je levenslooptegoed
Zodra je voldoende gespaard hebt voor een periode van onbetaald verlof (zie punt 2.) en je 
daarvoor toestemming hebt gekregen van je leidinggevende, zal je bank/verzekeraar op 
jouw schriftelijke verzoek je levenslooptegoed overboeken naar Alliander. Alliander zal dat 
bedrag dan onder inhouding van de verschuldigde belasting doorstorten naar je 
betaalrekening.

9. Arbeidsvoorwaardelijke gevolgen
9.1 Tijdens je onbetaald verlof bouw je gedurende maximaal 1 jaar pensioen op. In die 
periode blijft de premieverdeling tussen werkgever en werknemer ongewijzigd. Na afloop van 
dat jaar betaal je de hele pensioenpremie zelf.
9.2 T.a.v. (on)kostenvergoedingen die betrekking hebben op je aanwezigheid op het werk 
(tegemoetkoming  woon-werkverkeer, reiskostenvergoeding, incidentele toeslagen) gelden 
dezelfde regels als bij ziekte. De vergoedingen worden gestopt wanneer het (deeltijd)verlof 
langer dan 30 werkdagen duurt. 
9.3 Mocht je tijdens je levensloopverlof ziek worden dan loopt het verlof gewoon door. De 
ingangsdatum van de WIA en de doorbetaling van loon gedurende de periode van 104 
weken, begint te lopen na afloop van je onbetaald verlof.
9.4 Tijdens je onbetaald verlof bouw je geen vakantie-/ADV-dagen op. Het zelfde geldt voor 
de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en de tegemoetkoming in kinderopvang.

10. Werkgeversbijdrage levensloop
Elke medewerker - of die nu meedoet aan levensloopsparen of niet - ontvangt van Alliander 
per maand een levensloopbijdrage van bruto 1,8%. Daarmee wordt voor iedereen 
maandelijks het vrij besteedbare inkomen hoger. Over die bijdrage wordt door Alliander 
loonheffing ingehouden en afgedragen. De bijdrage tref je aan op je salarisstrook onder de 
omschrijving: toelage levensloop (of een afkorting hiervan).

 
Als je op 1 januari 2006 jonger was dan 56 jaar zou je ondanks de voor jou afgeschafte FUR 
toch 12 maanden (o.b.v. 70% van je brutosalaris) eerder vervroegd kunnen uittreden dan bij 
het ABP mogelijk is. Berekeningen van sociale partners wijzen uit, dat daarvoor nodig is dat 
je gaat levensloopsparen en daarbij de volgende premies inzet:

o 1,8% levensloopbijdrage (al ontvangen van Alliander)
o 0,5 levensloopbijdrage 
o je saldo bestemmingsrekening FUR
o je toebedeling in kader opheffing FUR.

Over de omvang van beide laatste bedragen heb je medio dit jaar bericht ontvangen van 
SFN. 
Voorbeeld:

o bij een brutosalaris van € 2.000 p/mnd. moet je maandelijks sparen: 2,3% x € 2.000 
is € 46,=

o bij een brutosalaris van € 3.000 p/mnd. moet je maandelijks sparen: 2,3% x € 3.000 
is € 69,=

o bij een brutosalaris van € 4.000 p/mnd. moet je maandelijks sparen: 2,3% x € 4.000 
is € 92,=

Bedenk dat je spaart uit je brutosalaris, dus zonder inhouding van loonheffing.
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De levensloopbijdrage wordt niet toegekend aan medewerkers die op 1 januari 2006 56 jaar 
of ouder waren. 

Mocht je na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben, dan kun je daarvoor terecht 
bij je eigen afdeling HRM.
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Dit deelnameformulier is onderdeel van de levensloopregeling van Alliander en is een 
aanvulling op de tussen Alliander en de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst.

(in te vullen door werknemer)
Naam: ……………………………………………………………………
Pers.nummer ……………………………………………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………
Sofi-nummer: ……………………………………………………………………

Deelname: *
wenst deel te nemen aan de levensloopregeling door:
o maandelijkse inhouding op het brutoloon van een bedrag van € …… 

ingaande…………...20..
o eenmalige inhouding op het brutoloon ad van een bedrag van € ………..in de 

maand…….20..
o eenmalige inhouding op het vakantiegeld van een bedrag van € ………..in de maand ……

20..
o eenmalige inhouding op de eindejaarsuitkering van een bedrag van € ………..in de maand 

……20..;
o eenmalige inhouding van de actuele geldwaarde van ……… uur bovenwettelijk verlof
o eenmalige inhouding van de actuele geldwaarde van ……… uur ADV;
o eenmalige inhouding van de actuele geldwaarde van ……… uur vergoeding in tijd voor 

overwerk; 
o eenmalige inhouding van de actuele geldwaarde van ……… uur vergoeding in tijd voor 

wacht-/storingsdienst;

* Inleg mag niet meer bedragen dan 12% van het bruto jaarloon. Bij veredelingsproducten 
kan alleen vanuit het bruto maandloon worden ingelegd. De maximale maandelijkse inleg 
bedraagt dan 1% van het jaarloon

Storting
wenst dat de in het kader van de levensloopregeling ingehouden bedragen worden 
overgemaakt naar:
o een geblokkeerde levensloopregeling bij ……………………... (naam bank) op 

rekeningnummer……………..
o ………………………(naam verzekeraar) als premie in een levensloopverzekering, op 

rekeningnummer ………………... onder vermelding van polisnummer* ………………1

* Hiertoe dient de werknemer eenmalig een kopie van de polis op te sturen naar 
SalarisControl, PAC: 2PB2222

Verklaring spaarloon
o Werknemer verklaart geen bedragen in de spaarloonregeling van deze of een eventuele 

andere werkgever te hebben gestort en dit ook niet alsnog dit kalenderjaar te zullen 
doen.

Verklaring reeds opgebouwd saldo (alleen voor nieuwe werknemers)

o Werknemer verklaart dat het bij gewezen werkgevers opgebouwde levenslooptegoed op 
1 januari van het lopende kalenderjaar niet meer bedroeg dan 210% van het brutosalaris 
in het voorgaande jaar.

Verklaring deelnamejaren bij vorige werkgevers

o Werknemer verklaart bij voorgaande werkgevers in totaal……………. jaar te hebben 
deelgenomen aan de levensloopregeling.

Verklaring reeds genoten levensloopverlofkorting
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o Werknemer verklaart bij voorgaande werkgevers in totaal een bedrag van €………….. aan 
levensloopverlofkorting te hebben genoten tijdens eerder opgenomen verlof.

o Werknemer verklaart dat de overeenkomst die hij heeft gesloten met de hierboven 
genoemde bank of verzekeraar voldoet aan hetgeen hierover in het levensloopreglement 
is bepaald. Werknemer verklaart tevens het hiervoor bedoelde reglement te hebben 
ontvangen, akkoord te gaan met de inhoud ervan en de eventueel hieruit voortvloeiende 
gevolgen te aanvaarden.

Werknemer vult dit formulier eenmalig in. Dit formulier geldt tot wederopzegging. Na 
goedkeuring kan de deelname niet meer gewijzigd worden anders dan door invulling van een 
daartoe bestemd wijzigingsformulier. De werknemer kan daarmee eenmaal per jaar een 
wijziging doorgeven.

Dit formulier werd naar waarheid ingevuld en getekend te, ……………. op ..…………… door
 <naam werknemer> ……………………………………………………………………
<handtekening> ……………………………………………………………………

Akkoord Alliander:
<handtekening> ……………………………………………………………………
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Opnameformulier levensloopverlof, deel A

Dit opnameformulier betreft het verzoek om verlof van werknemer aan Alliander. Om de 
betalingen te kunnen effectueren, dient tevens deel B (dat de betaling door de financiële 
instelling aan Alliander regelt) van dit formulier te worden ingevuld. Op betalingen aan de 
werknemer wordt door Alliander loonheffing, premies Zorgverzekeringswet en 
pensioenpremies ingehouden.

(in te vullen door werknemer)
Naam: .…………………………………………………………………….
Pers.nummer: .…………………………………………………………………….
Geboortedatum ..……………………………………………………………………
Sofinummer .…………………………………………………………………….

A) Opname verlof

Hierbij verzoek ik Alliander mij ………………..uur levensloopverlof toe te kennen. Het verlof zal 
ingaan op ………………. <datum invullen> en zal duren tot en met …………………..<datum 
invullen> 

Ter financiering van het verlof, machtig ik Alliander opnamen te verrichten uit mijn 
levenslooptegoed en deze opnamen door te storten op de volgende wijze:
o eenmalig een bedrag van € ……... in de maand ……………… over te maken naar 

rekeningnummer ……………………………………..
o maandelijks een bedrag van € ……......... in de maanden ……………….……………… over te 

maken naar rekeningnummer …………………………………………….

B) Opname dan wel overboeking in verband met einde dienstverband:
Hierbij verzoek ik Alliander in verband met het beëindigen van mijn dienstverband, het 
volledige levenslooptegoed over te boeken naar: 
o een geblokkeerde levensloopregeling bij ……………………….. (naam bank) op 

rekeningnummer……………..
o ………………….(naam verzekeraar) als premie in een levensloopverzekering, op 

rekeningnummer ………………... ….onder vermelding van polisnummer ………………………
o een privérekening ten name van ……………… <naam invullen> onder inhouding van 

loonheffing en premie Zorgverzekeringswet.

Let op: bij opname van het levenslooptegoed bij einde dienstverband bestaat geen recht op 
levensloopverlofkorting!

C) Opname i.v.m. bereiken pensioengerechtigde leeftijd:
Hierbij verzoek ik Alliander het volledige levenslooptegoed om te zetten in een extra 
pensioenaanspraak, voor zover het ABP-pensioenreglement hierin voorziet.
Ik verzoek u het betreffende bedrag hiertoe te storten op rekeningnummer ……………… onder 
vermelding van ABP-klantnummer ………………

Let op: bij omzetting van het levenslooptegoed in een pensioenaanspraak, bestaat geen 
recht op de levensloopverlofkorting!

Dit formulier werd naar waarheid ingevuld en getekend te, ……………. op ..…………… door
<naam werknemer> ……………………………………………………………………
<handtekening> ……………………………………………………………………

Formulier opsturen naar Alliander SSC, afd.Salariscontrol, PAC: 2PB2222, Postbus 
50, 6920 AB Duiven

Opnameformulier levensloopverlof, deel B

Dit opnameformulier betreft het gezamenlijke verzoek tot uitkering van werknemer en 
Alliander aan de uitvoeringsinstelling. Ter goedkeuring en administratie van het verlof of 
ander gekozen doel, dient tevens deel A van dit formulier te worden ingevuld.

(in te vullen door Alliander)
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Naam: ……………………………………………………………………………..
Functie:…………………………………………………………………………….
Bedrijfsonderdeel:……………………………………………………………………...

En

(in te vullen door werknemer)
Naam: ……………………………………………………………………………..
Pers.Nummer: ……………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………….
Sofinummer: ………………………………………………………………………
Levenslooprekeningnummer: ………………………………………………………
Polisnummer levensloopverzekering: ………………………………………………

A) Opname verlof:
verzoeken ……………………………………………………. (naam uitvoeringsinstelling) ten behoeve van 
het verlof van ……………………………….. (werknemer)
o eenmalig een bedrag van € ……...in de maand ……………… over te maken naar 

rekeningnummer…………………………………… ten name van Alliander N.V.
o maandelijks een bedrag van € ……...in de maanden……………….……………… over te maken 

naar rekeningnummer…………………………………….ten name van Alliander N.V.

B) Opname in verband met einde dienstverband
verzoeken ……………………………………………………. (naam uitvoeringsinstelling) in verband met de 
beëindiging van de dienstbetrekking van ……………………………….. (werknemer) per …… (datum).
o het volledige levenslooptegoed over te boeken naar een geblokkeerde 

levenslooprekening bij …………….(naam bank) op rekeningnummer……………..
o het volledige levenslooptegoed over te boeken naar ……………(naam verzekeraar) als 

premie in een levensloopverzekering, op rekeningnummer ………………........ onder 
vermelding van polisnummer 

o het volledige levenslooptegoed over te boeken naar het rekeningnummer 
…………………………..ten name van Alliander N.V., waarna Alliander na inhouding van 
loonheffing en premie Zorgverzekeringswet het tegoed als uitkering ineens aan de 
werknemer zal overmaken.

C) Opname in verband met bereiken pensioengerechtigde leeftijd:
verzoeken ……………………………………………………. (naam uitvoeringsinstelling) in verband met het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van ……………………………….. (werknemer) per …… 
(datum).
o het volledige levenslooptegoed om te zetten in een extra pensioenaanspraak, door 

overboeking naar rekeningnummer………………………….ten name van het ABP-pensioenfonds 
onder vermelding van ABP-klantnummer…………… 

o het volledige levenslooptegoed over te boeken naar rekeningnummer 
…………………………..ten name van Alliander N.V., waarna Alliander N.V. na inhouding van 
loonheffing en premie Zorgverzekeringswet het tegoed als uitkering ineens aan de 
werknemer zal overmaken.

Dit formulier werd naar waarheid ingevuld en getekend te, ……………. op ..…………… door
<naam werknemer> ……………………………………………………………………
<handtekening> ……………………………………………………………………

Akkoord Alliander N.V. …………………………………………………………….
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Uitkeringsformulier levenslooptegoed in verband met overlijden deelnemer, deel A

Dit opnameformulier betreft het verzoek tot uitkering aan erfgenamen van de werknemer 
van   Alliander.  Om  de  betalingen  te  kunnen  effectueren,  dient  tevens  deel  B  van  dit 
formulier, te worden ingevuld.

(in te vullen door erfgenaam van de werknemer)
Naam erfgenaam ………………………………………………………………..
Naam overleden werknemer ………………………………………………………………..
Geboortedatum ….…………………………………………………………….
Sofi-nummer ………………………………………………………………..
Sterfdatum ………………………………………………………………..
Levenslooprekeningnummer ………………………………………………………………..
Polisnummer levensloopverzekering ………………………………………………………………..

Hierbij verzoek ik Alliander in verband met het als gevolg van het overlijden van 
…………………… op……. ………beëindigde dienstverband, het volledige levenslooptegoed onder 
inhouding van verschuldigde loonbelasting, premie Zorgverzekeringswet en pensioenpremie 
over te boeken naar:
o een geblokkeerde rekening bij ……………….…………………………..(naam bank) op 

rekeningnummer…………….. ten name van ……………………………..(notaris) onder vermelding 
van uitkering in verband met overlijden van …………………………………………………

o rekeningnummer ……………….……….lopende bij……………………… (naam bank) ten name van 
…………………………….. onder vermelding van uitkering in verband met overlijden van 
………………………………………..

Handtekeningen erfgenamen*

1…………………………………….  2………………………………….
3……………………………………  4………………………………….
5…………………………………….  6………………………………….
7……………………………………  8………………………………….
9……………………………………. 10…………...…………………….

* Voor afwikkeling van het levenslooptegoed is de handtekening van alle erfgenamen vereist 
en dient een verklaring van erfrecht te worden overlegd.

De verklaring van erfrecht is door Alliander gecontroleerd en akkoord bevonden.

Dit formulier werd naar waarheid ingevuld en getekend te …………………. (plaats) op 
………………….. (datum) door
(naam erfgenaam) ……………………………………………………….
(handtekening) ……………………………………………………….
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Uitkeringsformulier levenslooptegoed in verband met overlijden deelnemer, deel B

Dit opnameformulier betreft het gezamenlijke verzoek van de erven van de werknemer en 
Alliander   aan  de  uitvoeringsinstelling  ter  uitkering  van  het  tegoed  aan  Alliander.  Ter 
goedkeuring  en  administratie  van  het  uitkeringsverzoek,  dient  tevens  deel  A  van  dit 
formulier te worden ingevuld.

(in te vullen door Alliander)
Naam: .………………………………………………………………..
Functie ..……………………………………………………………….
Bedrijfsonderdeel ………………………………………………………………...

en

(in te vullen door erfgenaam van de werknemer)
Naam erfgenaam .……………………………………………………………….
Naam overleden werknemer ………………………………………………………………..
Geboortedatum .……………………………………………………………….
Sterfdatum ..………………………………………………………………
Sofi-nummer .……………………………………………………………….
Levenslooprekeningnummer ..………………………………………………………………
Polisnummer levensloopverzekering ………………………………………………………………..

verzoeken …………………………………………………….(naam uitvoeringsinstelling) het volledige 
levenslooptegoed in de maand ………………………… over te maken naar 
rekeningnummer………………………………………………(rekeningnummer Alliander)
in verband met het overlijden van……………………………..op……………20……… 

Dit formulier werd naar waarheid ingevuld en getekend te …………………. (plaats) op 
………………….. (datum) door
(naam erfgenaam) ……………………………………………………….
(handtekening) ……………………………………………………….

(namens Alliander) …………………………………………………………….
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Hoofdstuk 7: Korting op verzekeringen en financiele producten

In dit hoofdstuk informatie over Korting bij producten van Centraal Beheer en informatie 
over hulp bij je financiele planning.

7.1 Personeelskorting Centraal Beheer

7.1 Centraal Beheer Achmea pakket

Alliander heeft een aantal afspraken gemaakt met Centraal Beheer Achmea over korting op 
verzekeringen en financiële diensten. Wil je weten om welke producten en diensten het 
precies gaat? Neem dan een kijkje op de internetsite: http://www.centraalbeheer.nl/02762. 
Voor informatie of een vrijblijvende offerte kun je voor schadeverzekeringen ook telefonisch 
contact opnemen met 055-5798000 en voor levensverzekeringen en financiële diensten met 
055-5798100. 
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7.2 Hulp bij je financiële planning

Financiële planning

Heb je onvoldoende inzicht in je financiële situatie? Wat is mijn pensioensituatie? Past die 
hypotheek nog bij mij? Vind je het moeilijk een keus te maken tussen spaarloonsparen, 
levensloopsparen of sparen uit je nettoloon? Wil je weten hoeveel je moet sparen om 
vervroegd uit te treden? Of wat er financieel nodig is om er enkele maanden tussenuit te 
gaan en een sabbatical op te nemen?  Heb je vragen over sparen en beleggen?

Binnen Corporate HRM is ervaring opgedaan met Eenhoorn Financieel Advies 
(www.eenhoorn.nl) in Amsterdam. Eenhoorn biedt financieel advies. Dat kan variëren van 
een eenvoudige advies tot een complete financiële planning. 

Je kan eerst telefonisch overleggen wat in jouw situatie de beste aanpak is. Na het invullen 
van een uitgebreid vragenformulier wordt door Eenhoorn opgegeven hoeveel uren het advies 
maximaal zal kosten. Daarna geef je pas opdracht voor het advies.
Als Alliander-medewerker krijg je een korting van 25% op het uurtarief van € 140 (peildatum 
1 januari 2008) inclusief BTW.

Bij een simpel advies kan één uur voldoende zijn. Een complete financiële planning kost 
afhankelijk van de ingewikkeldheid tussen de 6 en 12 uur. Dit is inclusief bespreking van het 
advies. Gesprekken vinden plaats op het kantoor van Eenhoorn of in overleg op je eigen 
werkplek. Veel informatie vindt plaats via telefoon, post en e-mail en vaak kan worden 
volstaan met één bespreking.

Medewerkers van Eenhoorn Financieel Advies zijn aangesloten bij de Vereniging FFP 
(vereniging van gecertificeerde Financiële Planners), de Stichting Erkenningsregeling 
Hypotheekadviseur en Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen.
Voor verdere vragen kun je terecht op telefoonnummer 020-5312090, mail 
naar info@eenhoorn.nl of kijk op www.eenhoorn.nl (zie hiernaast)
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Hoofdstuk 8: Resultaatafhankelijke Beloning

Dit hoofdstuk geeft informatie over de doelstellingen, de voorwaarden en de hoogte van de 
Resulaatafhankelijke Beloning en de samenhang met de Resulaatdeling.

8.1 Resulaatafhankelijke Beloning 2012 

Doelstellingen en rekenmodel voor 2012.

Algemeen

• In nauw overleg en met instemming van de Centrale Ondernemingsraad zijn de 
navolgende doelstellingen en rekenmodel voor 2012 vastgesteld.

 Uitgangspunten

• Er is gekozen voor één set prestatie-indicatoren voor zowel de Resultaatdeling als 
voor de Resultaatafhankelijke Beloning.

• De targets zijn gerelateerd aan de 3P’s vanuit de filosofie van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen: People, Planet, Profit

• De doelstellingen van de targets zijn gebaseerd op de Alliander stakeholders.
• Er worden maximaal 4 targets benoemd, met ieder een weging van 25%.
• De vastgestelde targets voor 2012 zijn Medewerker, Klant, Aandeelhouder en 

Maatschappij.
• De vastgestelde prestatie indicatoren per target zijn: 

o Medewerker 
 Ziekteverzuim
 Veiligheid
 Medewerkertevredenheid

o Klant 
 Kleinverbruikers
 Grootverbruikers
 Uitvalduur E

o Aandeelhouder 
 EBIT
 OPEX

o Maatschappij 
 Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
 Aantal beschikbare stageplaatsen

 

• Hiernaast onder gerelateerd zijn de targets en de prestatie indicatoren nader 
gedefinieerd inclusief de meetbaarheid daarvan.

• Het rekenmodel telt een drietal gradaties: minder, goed en beter.
• Zowel de Resultaatdeling als de Resultaat Afhankelijke Beloning wordt uitbetaald in 

de maand april na afloop van het betreffende kalenderjaar.
• Voor wat betreft de toekenning en uitbetaling van de Resultaatafhankelijke Beloning 

alsmede de Resultaatdeling gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in de Bedrijfs 
CAO.

• Als de Resultaatafhankelijke Beloning en de Resultaatdeling wordt beïnvloed door 
omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de directie en/of het personeel 
liggen, volgt er overleg tussen de directie en de Centrale Ondernemingsraad over de 
invulling van de Resultaatafhankelijke Beloning en de Resultaatdeling.
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