
 

BIJLAGE 1 FONDS CAO  

 

 

 

REGLEMENT HEFFING EN INNING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG 

 

 

Begripsbepalingen 

 

Artikel 1 

 

In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van 

de CAO Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. 

 

Hoogte van de bijdragen 

 

Artikel 2 

 

1. De werkgever is aan de SSFH per werknemer per kalenderjaar een werkgeversbijdrage 

verschuldigd zoals vastgelegd in artikel 7 van de CAO SSFH.  

2. Voor de bepaling van de hoogte van de bijdrage maakt SSFH gebruik van de door PFZW 

aangereikte gegevens van het totale pensioengevend salaris over het voorgaande jaar.  

3. De werkgever draagt zorg voor een juiste opgave aan PFZW. Indien de gegevens niet 

beschikbaar zijn dan wel onvolledig zijn, is de werkgever verplicht vóór 1 mei van het jaar 

waarover de bijdrage van de werkgever verschuldigd is alle beschikbare gegevens te verstrekken, 

die door het bestuur voor de vaststelling van de bijdrage noodzakelijk worden geacht.  

4. Bij gebreke van verstrekking van de bedoelde gegevens in de voorgaande zin vóór 1 mei, is het 

bestuur gerechtigd de voor een kalenderjaar verschuldigde bijdrage bij voorschot vast te stellen. 

5. De werkgever : 

a. die nalaat zijn financiële verplichtingen jegens de SSFH op een door het bestuur 

vastgesteld tijdstip te voldoen, zal voor elke ingaande maand verzuim wegens 

rentederving het wettelijk rentepercentage, als bedoeld in artikel 6:119 juncto 120 van het 

Burgerlijk Wetboek, van het niet tijdig betaalde bedrag aan de SSFH verschuldigd zijn, 

tenzij het bestuur daarvan geheel of gedeeltelijk ontheffing verleent; 

b. is boven en behalve de in lid 5a van dit artikel bedoelde rentevergoeding in geval van 

toerekenbare tekortkoming verplicht op de eerste vordering van de SSFH alle kosten te 

betalen, welke ter invordering van het verschuldigde zijn gemaakt. 

 

Uitvoerder 

 

Artikel 3 

 

Het ambtelijk secretariaat zorgt voor uitvoering van dit reglement, al dan niet via derden. 

 

Werkwijze 

 

Artikel 4 

1. Voor de bepaling van de bijdrage door de werkgever maakt SSFH gebruik van de door PFZW 

jaarlijks te verstrekken gegevens. Als deze gegevens bij PFZW niet beschikbaar zijn, draagt de 

werkgever zorg voor verstrekking voor 1 mei van het kalenderjaar van de voor de 

bijdragevaststelling benodigde gegevens. 

 



 

 

 

 

 

2. Op basis van in lid 1 genoemde gegevens stelt SSFH jaarlijks de hoogte van de bijdrage vast van 

de heffing. Daartoe ontvangt de werkgever een nota van SSFH die binnen de daarvoor gestelde 

termijn dient te worden voldaan. 

3. Een achterstallig bedrag aan bijdrage wordt vermeerderd met de wettelijke rente, zoals bedoeld in 

artikel 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek, vanaf de dag dat de bijdrage was verschuldigd. 

4. Daarnaast worden de buitengerechtelijke incassokosten gevorderd. 

 

 

 

Onvoorziene gevallen 

 

Artikel 5 

 

Het bestuur van de SSFH is bevoegd om in onvoorziene gevallen af te wijken van het bepaalde in dit 

reglement, mits daarbij niet in strijd wordt gehandeld met de statuten en de CAO SSFH. 

 

Heroverweging door SSFH 

 

Artikel 6 

 

1. De werkgever kan binnen vier weken na dagtekening van facturering door SSFH schriftelijk 

verzoeken aan het bestuur van SSFH de in rekening gebrachte werkgeversbijdrage te 

heroverwegen indien de werkgever van mening is dat de bijdrage aan SSFH ten onrechte of onjuist 

in rekening is gebracht. 

2. SSFH beslist binnen 4 weken op het verzoek om heroverweging en deelt de werkgever schriftelijk 

dit mee, voorzien van een motivatie. 

 

Bezwaarcommissie SSFH 

 

Artikel 7 

 

De werkgever kan binnen vier weken na dagtekening van de schriftelijke beslissing op de 

heroverweging van SSFH, als genoemd in artikel 6 lid 2, bezwaar aantekenen bij de 

bezwaarcommissie SSFH. De bezwaarcommissie SSFH zal handelen overeenkomstig het ‘Reglement 

bezwaarcommissie SSFH’. 

 

Dit reglement is ingegaan op 1 april 2016 en gewijzigd op 1 september 2016. 

 

 

 


