Instructie voor het aanvragen van een AGB-praktijkcode
Wanneer u al een AGB-code heeft als SCEN-arts, beginnend met 84, en nog geen AGBpraktijkcode, beginnend met 84, is het aan te raden een om deze aan te vragen. U gaat als
volgt te werk:
• Ga naar AGB-code en kies achtereenvolgens:
o AGB-code aanvragen
o Een AGB-code voor mijn onderneming aanvragen
• U komt nu op een scherm met invulvelden om de AGB-code aan te vragen.
Registratie Onderneming en vestiging
• In het eerste blok zijn de volgende punten van belang:
SCEN-artsen hebben een ontheffing voor de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel.
Registratie Onderneming en vestiging
(Velden met een * dienen verplicht ingevuld te worden. Door met de muis over een te gaan, krijgt u aanvullende
informatie.)
Selecteer de zorgsoort waarbinnen de onderneming, waarvoor u werkzaam bent, actief is*
84 - Overige Artsen

Selecteer het specialisme (de kwalificatie) waarbinnen u voor deze onderneming een AGB-code wilt aanvragen*
8400 - Overige artsen

Om in aanmerking te komen voor een AGB-code met het specialisme 8400 - Overige artsen , dient u te voldoen
aan een aantal criteria (erkenningen). In de meeste gevallen is dit in ieder geval een inschrijving bij het
handelsregister. Hieronder wordt aangeven aan welke criteria u voor de door u gekozen kwalificatie dient te
voldoen.
Kies minimaal één van onderstaande criteria om in aanmerking te komen voor de AGB-code:
Inschrijving handelsregister KvK-nummer
Inschrijving handelsregister buitenland
Ontheffing inschrijving handelsregister

•

In het tweede en derde blok vult u alle gegevens in. Bij rol vult u ‘eigenaar’ in.

•

In het vierde blok is het volgende van belang:

Voor deze onderneming is de volgende vorm van eigenaarschap van toepassing
Voor de gekozen kwalificatie is het kiezen van eigenaarschap verplicht.
Eigenaar
onderneming *

De eigenaar van deze onderneming heeft een persoonlijke AGB-code

De volgende zorgverleners met een AGB-code hebben een werkrelatie met deze hoofdvestiging
Voor de gekozen kwalificatie is het verplicht om minimaal 1 werkrelatie op te geven.
AGB-code
Status Relatie
Sinds
invullen

Eigenaar

invullen

•
•
•

Vervolgens leest u de Algemene Voorwaarden AGB – Zorgpartij en stemt u hiermee in
door het hokje aan te vinken.
U dient de aanvraag in door de knop ‘Aanvraag indienen’ aan te klikken.
Daarop ontvangt u een mail van AGB-code. Hierin wordt een PDF-bestand met de
aanvraag meegestuurd. U dient deze uit te printen, te ondertekenen en in te
scannen. Volg hiervoor de instructies in de e-mail.

