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Nieuwsbrief Zorg en Medisch 

vr i jdag 27 maar t  2020  

 
Beste relatie, 

 

Wij leven in een bijzondere en onzekere tijd in verband met het 

coronavirus. Om u als klant optimaal te kunnen blijven ondersteunen, 

is binnen Eshuis Accountants en Adviseurs een Corona Crisis Team 

gevormd om u, samen met onze collega’s, daar waar nodig te helpen. 

Het team bestaat uit specialisten uit de diverse disciplines binnen ons 

kantoor.  

Naast heel pakket aan fiscale en financiële maatregelen die door de 

Overheid zijn toegezegd informeren we u in deze nieuwsbrief graag 

over enkele overige maatregelen specifiek op de 1ste-lijns zorg gericht.  

 

Actuele overige maatregelen 

 

Verzekeringen 

Het Verbond van Verzekeraars, het overkoepelend orgaan van 

verzekeraars, heeft zich in het algemeen uitgelaten over de 

dekking  bij bedrijfsschade-, verzuim- en 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) in verband met het 

coronavirus. Check altijd uw persoonlijke situatie bij de 

verzekeringsadviseur. 

 

Bedrijfsschadeverzekering 

Een praktijkhouder kan volgens het overkoepelend orgaan niet de 

gemiste inkomsten verhalen via de bedrijfsschadeverzekering. Die 

keert alleen uit als er sprake is van materiële schade en dat is in dit 

geval niet aan de orde. 

 

Verzuimverzekering 

Een praktijkhouder kan als medewerkers niet kunnen werken als 

gevolg van arbeidsongeschiktheid (gerelateerd aan het coronavirus) 

een beroep doen op de verzuimverzekering. De oorzaak van 

arbeidsongeschiktheid is niet relevant. De polisvoorwaarden, waarin 

vaak een aantal wachtdagen is opgenomen, zijn hiervoor beslissend. 

Als een medewerker op last van het RIVM/GGD moet thuisblijven, in 

quarantaine is geplaatst en/of vanwege vrees voor het coronavirus  

 

 

 

niet kan of wil werken, is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid en 

keert de verzuimverzekeraar niet uit. 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering  

Als je als praktijkhouder arbeidsongeschikt raakt door het coronavirus, 

kan je een beroep doen op je arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(AOV). De polisvoorwaarden, waarin vaak een aantal wachtdagen is 

opgenomen, zijn hiervoor beslissend. 

Moet je op last van het RIVM/GGD thuisblijven, ben je in quarantaine 

geplaatst en/of kan of wil je vanwege angst voor het coronavirus niet 

werken? Dan is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid en keert de 

verzekeraar niet uit. 

 

Niet kunnen betalen van verzekeringspremie 

De arbeidsongeschiktheidsverzekeraars Movir en Interpolis hebben, 

via tussenpersoon Aon, laten weten dat in geval van 

betalingsproblemen door het coronavoris het volgende mogelijk is:  

 

Movir  

Aanpassen van de betalingstermijn 

Uitstel van betaling van de premie voor drie maanden 

Neem voor meer informatie contact op met Movir, tel. 030 607 8700.  

 

Interpolis  

Tijdelijk het verzekerd bedrag verlagen: de premie en de dekking dalen 

dan wel in verhouding tot het verzekerde bedrag. Binnen 1 jaar kan 

het verzekerde bedrag naar het oude niveau worden teruggebracht 

zonder inkomenstoets of medische keuring. 

Opschorten van de verzekering voor een periode van maximaal 1 

jaar: er hoeft geen premie meer betaald te worden, maar er is ook 

geen recht op uitkering. Normaal kost een dergelijke opschorting 8% 

van de premie. Dit wordt nu niet in rekening gebracht. Na afloop van 

de opschortingsperiode kan de oude verzekering voortgezet worden 

zonder medische keuring. 
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Korte omschrijving NOW 

De tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkbehoud 

vervangt de bestaande regeling van werktijdverkorting en 

compenseert werkgevers in de loonkosten. Voor zorgaanbieders geldt 

dat zij bij liquiditeits- en andere financiële problemen in overleg 

kunnen treden met zorgverzekeraars voordat zij een beroep hoeven te 

doen op de regeling. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit voor 

de 1ste lijn zorg  betekent.  

 

Welke samenwerkingsvormen komen in aanmerking? 

De regeling is van toepassing op het niveau van de 

onderneming: de praktijk. Samenwerkingen door middel van 

een openbare maatschap (inclusief de variantmaatschap en 

man/vrouw maatschap) oefenen één gezamenlijke praktijk 

uit. Is sprake van een stille maatschap (kosten maatschap) 

dan zijn er afzonderlijke praktijken onder één dak. Per 

praktijk moet de regeling worden aangevraagd. 

 

Voor de salariskosten van de eigenaar van een BV is niet 

duidelijk of het loon van een DGA gerekend wordt tot de 

loonsom in de zin van de NOW-regeling 

Deze vraag kan pas worden beantwoord als de regeling door 

het kabinet wordt gepubliceerd. Publicatie van de regeling 

wordt binnen twee weken verwacht. Wanneer je vanuit een 

BV-constructie werkt, dan ben je meestal directeur van de 

holding BV en betaalt de werk-bv waarin de praktijk is 

ondergebracht een managementvergoeding aan de holding. 

Die managementvergoeding wordt niet aangemerkt als 

loonkosten. De holding oefent geen materiële onderneming 

uit en heeft geen echte werknemers en komt niet in 

aanmerking voor de NOW-regeling.  

 

Uit voorzorg sluiten van een praktijk 

Het ministerie van Economische Zaken heeft laten weten dat 

de NOW-regeling (werktijdverkorting) ook geldt bij het uit 

voorzorg sluiten van een praktijk als gevolg van het 

coronavirus. De NOW-regeling vervangt de huidige regeling 

omtrent werktijdverkorting die werkgevers compenseert in 

de loonkosten. Hierover heeft o.a. de KNMT constructief 

overleg gehad met Economische Zaken. Met als resultaat dat 

de oproep door dit ministerie is gehonoreerd. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Noodplan KNGF 

KNGF heeft  een brief naar Zorgverzekeraars Nederland verzonden, 

met de oproep om met een effectief noodplan te komen.  

 

Inmiddels heeft Zorgverzekeraars Nederland hier middels een brief op 

gereageerd en aangegeven om Zorgaanbieders financiële 

ondersteuning te willen gaan verlenen. Hierover wordt volgende week 

uitsluitsel gegeven. Echter; een van de belangrijkste genoemde 

voorwaarde is dat Zorgaanbieders die hier gebruik van gaan maken, 

daarmee afzien van een beroep op de algemene regelingen die het 

Rijk openstelt! Wij zullen uiteraard met u in overleg treden welke 

regeling(en) voor u het beste is.  

 

PFZW – betalen pensioenpremies voor werknemers 

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft gehoor gegeven aan de 

oproep van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het 

Verbond van Verzekeraars, waardoor praktijkhouders die tevens 

werkgever zijn:  

een betalingsregeling kunnen treffen indien sprake is van acute 

geldproblemen; 

betalingen voor het afdragen van de pensioenpremies kunnen 

uitstellen; 

kan verzoeken om een minder strikt incassobeleid te voeren bij het 

innen van premies.  

Praktijkhouders die hier meer over willen weten of een 

betalingsregeling willen aanvragen, kunnen e-mailen 

naar incasso@pfzw.nl. 

 

Uitstel herregistratie BIG: wat betekent dit 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van 

COVID-19 bestempeld tot een pandemie. Vanwege de huidige 

noodsituatie heeft de minister besloten de herregistratie-verplichting 

voor alle artikel 3-beroepen met ingang van woensdag 18 maart uit te 

stellen tot nader order. Zo wordt voorkomen dat in deze situatie 

zorgverleners mogelijk worden doorgehaald en daarmee de 

bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen verliezen. In dit bericht 

vindt u informatie over wat dit mogelijk voor u betekent. 

 

  

https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/nieuwsitem-bestanden/2020/maart/open-brief-aan-zn-van-g.-van-woerkom-23-mrt-20.pdf
https://www.eshuis.com/files/nieuwsbrieven/Medisch_B-20-5243.pdf
mailto:incasso@pfzw.nl
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Heeft u een lopende aanvraag voor herregistratie? 

 Aanvragen die in de laatste fase van behandeling zitten en waarvan de 

uitkomst positief is, worden afgerond. Deze zorgverleners ontvangen 

op korte termijn hun positieve besluit. 

 De overige aanvragen en aanvragen waarvoor extra bewijsstukken 

nodig zijn, worden niet meer behandeld. Deze worden weer opgepakt 

zodra de herregistratieplicht weer van kracht is. Op dit moment is niet 

duidelijk wanneer dit is. De minister besluit hierover. 

 U krijgt van ons bericht als uw aanvraag weer wordt opgepakt. Zijn er 

op dat moment (aanvullende) bewijsstukken van u nodig, dan krijgt u 

een redelijke termijn voor het aanleveren hiervan. 

 Uw registratie wordt niet doorgehaald. Ook niet wanneer in de 

tussenliggende periode uw uiterste herregistratiedatum verstrijkt. 

 Sommige zorgverleners zien tijdelijk in ‘Mijn BIG-register’ een fictieve 

herregistratiedatum die ver in de toekomst ligt. 

 
Verloopt uw uiterste herregistratiedatum (UHD) in de periode van 

uitstel*? 

 U hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen. 

 Uw registratie wordt niet doorgehaald als uw UHD verstrijkt. U blijft 
geregistreerd in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve 
UHD. 

 Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, 
ontvangt u hierover bericht. De minister besluit hierover. 

 U krijgt dan uiteraard een redelijke termijn voor het indienen van de 
aanvraag. 

*Met ‘de periode van uitstel’ wordt bedoeld de periode tot aan het 

moment dat de minister beslist dat de herregistratie-verplichting weer 

wordt hervat. 

Ontvangt u een oproep tot herregistratie in de komende dagen? 

Het kan zijn dat het uitstel van de minister en uw oproep tot 

herregistratie elkaar hebben gekruist. Ook in dat geval gelden de 

bovenste punten voor u. U hoeft geen aanvraag in te dienen. 

Toch doorgehaald? 

Wordt uw registratie onbedoeld toch doorgehaald, neem dan zo snel 

mogelijk contact met het BIG-register op. 

Naast bovenstaande overige maatregelen kunnen wij u van dienst zijn 

bij de fiscale en financiële maatregelen die voor u mogelijk van 

toepassing zijn. Wij verwijzen u hiervoor tevens naar onze website en 

houden u hierover op de hoogte. 

 

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Ruud Scholte 

Lubberink op 088-500 9629 of Peter Rekers op 088-500 9619 

van ons brancheteam Zorg en Medici. 
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