Informatie voor aanbieders inzake AGB code en elektronische
declaratie
Voor de facturatie door aanbieders wordt, conform hetgeen gesteld is in het
inkoopbestek, gebruik gemaakt van landelijke standaarden.
Eén van deze standaarden is VECOZO. VECOZO biedt een portaal waarlangs
aanbieders in de zorg gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Zorgverzekeraars en
zorgaanbieders gebruiken het portaal met name voor diensten als Controle op
Verzekeringsrecht (COV) en het Elektronisch Declaratieportaal (EDP). Naast de
Zorgverzekeringswet, verloopt nu al het declaratieverkeer onder de AWBZ via
VECOZO. Ook zijn alle zorgkantoren voor het AZR-berichtenverkeer op het portaal
aangesloten. Landelijk is besloten om voor het berichtenverkeer tussen gemeenten
en zorgaanbieders ook VECOZO te gebruiken.
Aanbieders die nu of in het verleden al contracten hadden met het Zorgkantoor zijn
bekend met VECOZO. Voor nieuwe aanbieders en/of aanbieders die tot nu toe geen
contract hadden met het Zorgkantoor, is VECOZO wellicht nog onbekend. In dit
schrijven geven wij gecontracteerde aanbieders meer informatie over de AGB-code
en de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een systeem van
elektronisch declareren naar gemeenten. Wij citeren hiertoe ook uit de informatie
zoals deze te vinden is op de websites van VECOZO en Vektis.

AGB Code
Om met VECOZO te kunnen werken, heeft de aanbieder allereerst een AGB Code
nodig. Deze code is aan te vragen via www.agbcode.nl
Om vanaf 1 januari 2015 te kunnen declareren aan gemeenten, moeten aanbieders
op uiterlijk 1 januari 2015 over een AGB code beschikken!
De volgende informatie is tevens van groot belang (geciteerd van de website
www.agbcode) :
Jeugdwet
Indien u zorg gaat verlenen die valt onder de Jeugdwet dient de erkenning
'Aanbieder jeugdzorg' toegevoegd te worden aan uw AGB-code. Log hiervoor met
uw certificaat in op de website van VECOZO en klik rechtsboven in het scherm op
uw AGB-code. Kies bij de optie 'Wijzig' voor ‘Wijzig overige gegevens’ en doe hier
het verzoek 'Toevoegen erkenning Aanbieder jeugdzorg'.
Als u nog niet in bezit bent van een AGB-code, kunt u deze aanvragen door middel
van het aanvraagformulier dat u vindt op deze pagina.
Wmo
Hebt u als zorgaanbieder reeds een AGB-code dan kunt u met uw bestaande AGBcode deelnemen aan de gegevensuitwisseling binnen de Wmo. Hiervoor dient er een
zogenoemde ‘Erkenning Wmo’ toegevoegd te worden aan uw AGB-code. Log
hiervoor met uw certificaat in op de website van VECOZO en klik rechtsboven in het
scherm op uw AGB-code. Kies bij de optie 'Wijzig' voor ‘Wijzig overige gegevens’ en
doe hier het verzoek 'Toevoegen erkenning Wmo'.

Stappenplan registreren bij VECOZO
Vanaf 24 november kunnen aanbieders hun registratie bij VECOZO in orde maken
voor de berichtenuitwisseling met gemeenten voor de Wmo en/of Jeugdwet. Om de
registratie vlot te laten verlopen, dienen aanbieders nu al te starten met de
voorbereidingen. Het ‘Stappenplan registreren bij VECOZO’ helpt aanbieders daarbij
op weg. Het stappenplan geeft aanbieders een goed overzicht van voorbereidingen
die nodig zijn voordat zij zich kunnen aanmelden bij VECOZO (stap 1 in het
overzicht).
Zie hier het stappenplan: https://www.vecozo.nl/stappenplan/

Gemeenten schijven geen systeem voor
Gemeenten schrijven niet voor welke software aanbieders moeten hanteren, dit is
aan aanbieders zelf. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een cliëntvolgsysteem.
Aanbieders hebben wel een softwarepakket nodig dat geschikt is voor het versturen
en ontvangen van berichten en declaraties voor de Wmo en/of Jeugdwet. Uw
softwareleverancier helpt u met de meest voorkomende vragen over het maken en
corrigeren van declaraties en berichten. Indien u nog geen softwarepakket heeft zou
u bij collega’s of brancheverenigingen kunnen informeren naar een geschikt
softwarepakket.

Handige links/meer informatie:
- www.vecozo.nl
- www.agbcode.nl
- www.vektis.nl
Bij dit informatieblad hebben wij de volgende bijlagen toegevoegd:
-

Stappenplan van VECOZO
Informatie van Vektis over elektronisch declareren

