GEWIJZIGDE VERPLICHTSTELLING VOOR DEELNEMING IN HET PFZW VEREIST AANDACHT!

Per 1 juli 2016 is het gewijzigde verplichtstellingsbesluit voor deelneming in het Pensioenfonds Zorg
en Welzijn (PFZW) in werking getreden. De wijzigingen zullen in het bijzonder gevolgen hebben voor
de zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en de medisch specialistische bedrijven (MSB’s).
Gevolgen voor ZBC’s
Een ZBC is een samenwerkingsverband van minstens twee medisch specialisten. Zelfstandige
behandelcentra bieden - net als ziekenhuizen - medisch specialistische zorg. ZBC’s variëren in grootte
en richten zich vooral op niet-klinische zorg met een hoog volume. Het gaat om planbare, minder
complexe zorg waarvoor de patiënt niet hoeft te worden opgenomen. Denk hierbij aan specialismen
zoals orthopedie, oogheelkunde en dermatologie.
Tot 1 juli gold dat werkgevers die minder dan 50% van hun inkomsten direct of indirect ontvangen uit
zorgverzekeringen of van de overheid en die voorts zorg verlenen in de vorm van behandeling of
verblijf niet onder de verplichtstelling van PFZW vallen. Dit criterium was in de praktijk een probleem,
hierdoor kon je het ene jaar wél onder de verplichtstelling vallen en het andere jaar weer niet.
Vanaf 1 juli geldt dat ZBC's die in enige mate verzekerde (Zorgverzekeringswet)zorg bieden of
anderszins financiering van overheidswege ontvangen, wel onder de werkingssfeer van PFZW vallen.
Als gevolg daarvan dienen zij zich dan aan te sluiten bij PFZW en premies af te dragen aan PFZW.
Dus alleen ZBC's die in het geheel géén door de overheid verzekerde zorg leveren, zijn nog
uitgezonderd van aansluiting bij PFZW.
Deze wijziging zorgt dus voor een aanzienlijk verruiming van de verplichtstelling voor ZBC’s!
Gevolgen voor MSB’s
Daarnaast worden werkgevers actief in "medisch specialistische zorg verleend door vrij gevestigde
medisch specialisten" expliciet onder de werkingssfeer van PFZW gebracht.
Waar voorheen nog wel eens onduidelijkheid bestond over de vraag of de medisch specialistische
bedrijven al dan niet onder het verplichtstellingsbesluit van PFZW vielen, is die onduidelijkheid per 1
juli 2016 weggenomen. Werknemers van deze MSB's dienen allen te gaan deelnemen in de
pensioenregeling, uitgevoerd door PFZW. De vrijgevestigd medisch specialisten zelf blijven in
beginsel vallen onder de werkingssfeer van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten.
Overige wijzigingen en vervolgproject
Naast het laten vervallen van het 50%-criterium voor ZBC’s en het onder de verplichtstelling brengen
van MSB's worden ook andere aspecten van het verplichtstellingsbesluit gewijzigd. Daarnaast start
PFZW volgend jaar start een vervolgproject om met sociale partners naar de kernactiviteiten van de
verplichtstelling te kijken. Dit project raakt meer (zorg)branches. Het is dus van belang om hier alert op
te blijven!
Nog vragen? Neem dan contact op met ondergetekende!
mr. A.F.N. (Xander) Boots CPL

