Reglement
Stichting Sociaal Fonds Enexis
per 15 oktober 2014

Artikel 1: Algemeen
1. De Stichting Sociaal Fonds Enexis heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële
steun te verlenen aan de deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken, die financiële
steun noodzakelijk maken en waarin hetzij de bij de Enexis of de gelieerde ondernemingen
bestaande regelingen niet of niet voldoende voorzien, hetzij financiële steun door andere
instanties niet of niet voldoende wordt verleend of niet geëigend is.
2. Ingevolge artikel 16 van de statuten van de Stichting Sociaal Fonds Enexis heeft het Bestuur
van de Stichting ter aanvulling op de statuten het onderhavige reglement vastgesteld.
3. Iedere ingediende aanvraag om steun wordt individueel ter besluitvorming aan het Bestuur
voorgelegd.
4. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten en dit reglement kan de Stichting Sociaal
Fonds Enexis, binnen het kader van de doelstelling van het fonds, aan de deelnemers als
bedoeld in artikel 1 van de statuten alsmede ten behoeve van de relatiepartners zoals bedoeld
in artikel 2 lid 1 van dit reglement, financiële ondersteuning verlenen in verband met
bijzondere sociale omstandigheden en/of bijzonder hoge kosten voor (geneeskundige)
verzorging en/of ziekte.
5. De in dit reglement bedoelde financiële ondersteuning is slechts bedoeld voor bijzondere
situaties voor zover daarin niet of niet voldoende is of kon worden voorzien via (door of
namens de deelnemer afgesloten) reguliere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld de basis
zorgverzekering en gebruikelijke door de deelnemer zelf afsluitbare aanvullende zorg- en
schadeverzekeringspakketten, alsmede andere voor de deelnemer geldende (werknemers)
regelingen en (sociale)verzekeringen gerelateerd aan de in dit reglement bedoelde situaties.
6. Bij het toekennen van financiële ondersteuning zullen in ieder geval de eventuele
vergoedingen, die door verzekeraars en/of werkgever en/of derden zijn verstrekt, niet voor
financiële ondersteuning door de Stichting Sociaal Fonds Enexis in aanmerking komen.
7. Bij het toekennen van financiële ondersteuning wordt er ten aanzien van de in lid 5 en 6
bedoelde zorgverzekeringen van uitgegaan dat de deelnemer gebruikelijk verzekerd is bij de
zorgverzekeraar waarmede Enexis een collectieve overeenkomst heeft afgesloten dan wel op
basis van een vergelijkbaar pakket bij een andere zorgverzekeraar.
8. Of en onder welke voorwaarden financiële ondersteuning kan en zal worden verleend, staat
uitsluitend ter beoordeling van het Bestuur, dat zich zo nodig van deskundig advies voorziet.
Artikel 2: Deelnemerschap
1. Onder relatiepartners als bedoeld in artikel 1 lid 3 van de Statuten respectievelijk artikel 1 lid 4
van dit regelement worden verstaan:
“degene(n), met wie iemand – met het oogmerk om duurzaam samen te leven – minstens een
jaar in gezinsverband samenwoont, inclusief zijn minderjarige en/of (uitwonende) studerende
kinderen tot en met de leeftijd van 27 jaar”.
2. Ter nadere uitvoering van het bepaalde in artikel 12 van de statuten dient de aanmelding van
het deelnemerschap schriftelijk binnen 3 maanden na de datum van indiensttreding te
geschieden, middels een door het Bestuur vastgesteld aanmeldingsformulier.
3. Indien aanmelding geschiedt na de periode als bedoeld in lid 2 wordt een wachttijd van één
jaar gehanteerd. Over de wachttijd periode wordt geen deelnemersbijdrage geïnd en zullen
geen financiële tegemoetkomingen worden verstrekt door het Sociaal Fonds.
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4. De afmelding als deelnemer kan slechts geschieden door schriftelijke opzegging. In geval van
opzegging in de loop van het betreffende kalenderjaar vindt geen restitutie plaats van de
bijdrage als bedoeld in art. 13 van de statuten.
5. Na overlijden van de deelnemer (inclusief relatiepartner, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel)
eindigt het lidmaatschap van rechtswege.
Artikel 3: Bijdrage
1. Ter nadere uitvoering van het bepaalde in artikel 13 van de statuten geldt dat de bijdrage
telkens voor een kalenderjaar in de maand mei van dat jaar op het salaris dan wel de uitkering
wordt ingehouden. In geval van indiensttreding in de loop van het jaar wordt de bijdrage naar
evenredigheid vastgesteld.
2. Bij postactieve deelnemers , die hun inkomen niet via Enexis B.V. of één van de aan Enexis
gelieerde ondernemingen ontvangen, wordt de bijdrage middels automatische incasso geïnd.
Als de postactieve deelnemer niet wenst deel te nemen aan automatische incasso, wordt een
tegemoetkoming in de administratiekosten in rekening gebracht van minimaal 12,00 euro.
3. Per deelnemer/gezinsverband hoeft jaarlijks slechts eenmaal de bijdrage aan het sociaal fonds
te worden afgedragen (indien beide relatiepartners zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 bij Enexis
werkzaam zijn en tevens deelnemer zijn in het sociaal fonds, is er slechts eenmaal per gezin
een bijdrage verschuldigd).
Artikel 4: Aanvraag Financiële ondersteuning
1. Een aanvraag voor financiële ondersteuning kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij
de secretaris van het bestuur op een speciaal daarvoor bestemd formulier, welke is op te
vragen bij/via het secretariaat van de Stichting Sociaal Fonds Enexis.
2. Een aanvraag voor financiële ondersteuning dient voorzien te zijn van een vermelding van de
hoogte van de (te verwachten) kosten en waar mogelijk onder toevoeging van een/of meer
relevante verklaringen van de ingeschakelde hulpverleningsinstantie(s) en/of behandelend
medisch specialist(en).
3. Ter verkrijging van financiële ondersteuning, bedoeld in dit reglement, moet door de
deelnemer aan het Bestuur een (kopie van de) gespecificeerde rekening(en) alsmede van het
uitkeringsbesluit van Enexis, de relevante verzekeraar en/of andere tegemoetkomende
instantie (zoals bijvoorbeeld gemeente of uitkeringsinstantie) worden overlegd. Het Bestuur
kan bepalen dat een uitkering eerst wordt gedaan, nadat betaling van de rekening(en) (waar de
financiële ondersteuning voor wordt gevraagd) door de deelnemer is aangetoond.
4. Indiening van de rekening(en) moet plaats hebben uiterlijk 30 april van het jaar volgend op het
jaar waarop de rekening(en) betrekking heeft(hebben). Bij indiening na deze termijn kan het
Bestuur bij wijze van hoge uitzondering per geval beoordelen of zich bijzondere
omstandigheden hebben voorgedaan welke alsnog vergoeding van (een deel van) de kosten
rechtvaardigen. Alleen de kosten die zijn gemaakt tijdens het deelnemerschap aan het fonds
kunnen voor vergoeding in aanmerking komen; hierbij is de datum van het ontstaan van de
kosten (bijvoorbeeld de geneeskundige behandeldatum) bepalend.
5. Het Bestuur adviseert om in geval van omvangrijke en langdurende uitgaven vooraf aan het
Bestuur een indicatieve kostenopgave voor te leggen, opdat het Bestuur eventueel een
voorlopig besluit kan nemen.
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Artikel 5: Uitsluitingen
1. Financiële ondersteuning wordt niet verstrekt:
a. Indien de situatie waar een financiële ondersteuning voor wordt gevraagd door eigen
opzet is veroorzaakt, tenzij betrokkene daarvan geen verwijt kan worden gemaakt
(bijvoorbeeld op grond van zijn geestelijke toestand);
b. Indien aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van kosten en/of andere
verstrekkingen van andere partijen dan het Sociaal Fonds Enexis (bijvoorbeeld op
grond van een bedrijfsregeling, verzekering, of van enige wet of andere voorziening);
c. Voor financiële schulden (zie artikel 7.1);
d. Indien de gevraagde/benodigde financiële ondersteuning gedurende het kalenderjaar
beneden het door het bestuur vastgestelde drempelbedrag blijft;
e. Indien ziektekosten betrekking hebben op leveringen en verrichtingen, die niet
behoren tot het gangbare terrein der geneeskunde respectievelijk de gangbare
gezondheidszorg;
f. Indien de kosten verband houden met algemene preventieve maatregelen op het gebied
van volksgezondheid;
g. Indien de kosten betrekking hebben op geneeskundige keuringen;
h. Indien niet voldaan is aan artikel 13 lid 1 van de statuten, betreffende het (laten)
storten van de jaarlijkse bijdrage in de kas van de Stichting Sociaal Fonds Enexis.

Artikel 6: Beoordeling en toekenning financiële ondersteuning
1. Voor het vaststellen van een financiële tegemoetkoming kan het Bestuur de betrokken
deelnemer horen. Het Bestuur kan uitsluitend na goedkeuring van de deelnemer een rapport
van een deskundige opvragen of inlichtingen vragen aan derden. Het Bestuur is bevoegd te
beslissen over ingediende aanvragen voor financiële steun. Of, en zo ja in welke vorm, er
financiële steun verleend zal worden staat uitsluitend ter beoordeling van het Bestuur. Op
ingediende aanvragen voor financiële steun zal het Bestuur binnen drie maanden beslissen,
tenzij de betreffende aanvraag een langere beoordelings- of onderzoek-tijd vergt. De
beslissing op ingediende aanvraag voor financiële steun zal door het Bestuur schriftelijk aan
de aanvrager worden medegedeeld.
2. Het ten laste van de Stichting Sociaal Fonds Enexis komende gedeelte der kosten zal aan de
deelnemer of betrokken instantie – zo mogelijk binnen 3 maanden nadat de rekening(en) en
het (de) in artikel 4 lid 3 bedoelde uitkeringsbesluit(en) door de Stichting Sociaal Fonds
Enexis zijn ontvangen – worden uitbetaald.
3. In bijzondere gevallen kan aan een deelnemer, met het oog op door hem te betalen kosten, een
voorschot worden uitbetaald.
4. De in het tweede lid bedoelde rekening(en) en ontvangen uitkeringsbesluit(en) zullen zo nodig
door of vanwege het Bestuur worden gecontroleerd. Het Bestuur kan daartoe deskundig advies
inwinnen. Bij geconstateerde onregelmatigheden in de rekening(en) en het (de)
uitkeringsbesluit(en) is het Bestuur bevoegd de uitkering ter zake van deze rekening(en) te
weigeren.
5. Bij het toekennen van financiële ondersteuning kan het Bestuur rekening houden met het
besteedbaar inkomen en daaraan gerelateerd een eventuele financiële ondersteuning naar
redelijkheid vaststellen.
6. De financiële ondersteuning, waartoe het Bestuur heeft besloten of zal besluiten , is niet
vatbaar voor enige handeling waardoor enig recht op die ondersteuning aan derden toegekend
wordt.
7. Ten onrechte genoten financiële ondersteuning moet aan de Stichting Sociaal Fonds Enexis
worden terug betaald en is terstond opvorderbaar. In ieder geval zal ten onrechte genoten
financiële ondersteuning worden verrekend met nog toe te kennen financiële ondersteuning.
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8. De betaling van de vergoedingen/tegemoetkomingen geschiedt op door het Bestuur vast te
stellen plaats, tijd en wijze.

Artikel 7: Bijzondere bepalingen financiële ondersteuning
Artikel 7.1: Financiële ondersteuning bij buitengewone sociale omstandigheden zoals schulden
1. In het geval van grote financiële schulden kan het Bestuur eventueel besluiten om financiële
ondersteuning te geven voor het begeleiden van de deelnemer naar een schuldhulpverleningsinstantie en eventueel voor de kosten van begeleiding door die
hulpverleningsinstantie (dus voor het proces van schuldhulpverlening) .
2. De schulden zelf (hoofdsom en verschuldigde rente) komen niet in aanmerking voor
tegemoetkoming.
Artikel 7.2: Financiële ondersteuning bij hoge bijzondere ziektekosten
1. Het bestuur voert een terughoudend beleid voor wat betreft de toekenning van financiële
ondersteuning voor ziektekosten en houdt daarbij rekening met fiscale en maatschappelijke
ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
2. Onder hoge bijzondere ziektekosten worden kosten verstaan welke niet of nauwelijks
verzekerbaar zijn. Het bestuur maakt bij elke individuele aanvraag een afweging of de kosten
als hoog en/of bijzonder kunnen worden aangemerkt.

Artikel 8: Hardheidsclausule
1. In situaties waarbij als gevolg buitengewone sociale omstandigheden en/of hoge bijzondere
ziektekosten kosten ontstaan die niet in dit reglement zijn vermeld, kunnen verzoeken voor
een tegemoetkoming worden gericht aan het Bestuur.
2. In alle geschillen en aanvragen waarin de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het
Bestuur, binnen het mandaat van de Statuten van de Stichting Sociaal Fonds Enexis.

Artikel 9: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Vastgesteld per 15 oktober 2014 door het bestuur.
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