Tussentijdse Werkgeversbijdrage SSFH

Een tussentijdse bijdrage is enkel van toepassing wanneer een praktijk, in dit geval voor de bijdrage
2019, niet is gefactureerd, maar wel personeel heeft.
Dit kan te maken hebben met:
1.
U bent per 1 januari 2019 (of later) een praktijk gestart. U krijgt daarom van PFZW een
nieuw nummer. Nieuwe praktijken kunnen pas gebruik maken van de subsidies van SSFH als zij
bijdragen aan SSFH. Mits u voldoende personeel heeft ontvangt u van SSFH vanzelf in 2020 een
factuur voor de bijdrage SSFH 2020. Vanaf dan kunt u gebruik maken van de vergoedingen van SSFH.
Wilt u nu al gebruik maken van de vergoedingen van SSFH: doe dan een tussentijdse bijdrage
conform de voorwaarden in de cao SSFH.
2.
Uw praktijk is overgenomen of uw praktijk is gefuseerd met een andere praktijk na 1 januari
2019. U krijgt daarom van PFZW een nieuw nummer. Heeft u wel bijgedragen aan SSFH, maar heeft u
intussen een nieuw PFZW nummer? Geef in dat geval uw oude PFZW nummer zoals op 31 december
2018 bekend was aan ons door, dan kunnen wij dit in onze administratie aanpassen.
3.

U had voor 31 december 2018 geen en/of minder dan 3 personeelsleden in dienst.

Een reden kan ook zijn dat er door de praktijk in het verleden een bezwaar is ingediend bij PFZW
tegen het uitwisselen van gegevens aan derden. Het PFZW mag dan geen gegevens uitwisselen, zoals
o.a. de loonsom, waardoor wij geen factuur kunnen opstellen. Als hier inderdaad sprake van is, dan
kan dat worden opgeheven via de Onlinedesk van PFZW of telefonisch met hun werkgeversdesk:
030-2773322.
Om alsnog de factuur voor de werkgeversbijdrage 2019 op te stellen, vragen wij u om dit formulier in
te vullen.
Zodra wij van u deze gegevens hebben ontvangen, zal de factuur worden opgesteld en verstuurd.
Hierna zal uw account worden geactiveerd in Mijn-SSFH, waarmee u stage- en praktijkvergoedingen
kan aanvragen. Voor meer informatie over de vergoedingen stagiair en praktijkbegeleider via SSFH
(en ook via andere instanties) kunt u terecht op de site via deze link:
https://www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider/

Volledige praktijknaam:

Volledig adres:

Contactpersoon:

PFZW-nummer:

Begindatum:

Bruto loonsom* per 31-12-2018:

* Dit betreft de totale loonsom van alle medewerkers waarvoor de cao huisartsenzorg wordt toegepast. We
ontvangen dit graag samen met een kopie van de verzamelloonstaat. Indien de praktijk per 1 januari 2019 of later
is gestart dan ontvangen we graag de verwachte bruto loonsom per 31-12-2019.

Indien er sprake is van een overname, vragen wij u onderstaande in te vullen met betrekking tot de
praktijk die door u is overgenomen.

Volledige praktijknaam:
Volledig adres:

PFZW-nummer:

Datum van overname:
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