Stappenplan aanvragen AGB-code en VECOZO-certificaat
Als zorginstelling of als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) heeft u een AGB-code nodig. Deze code is
nodig om een zorgovereenkomst te kunnen afsluiten met een budgethouder. Wilt u digitaal werken, dan
heeft u de AGB-code ook nodig om een VECOZO-certificaat aan te vragen. Daarmee kunt u inloggen in
het PGB Portaal. Dit stappenplan helpt u bij het aanvragen van AGB-codes en/of VECOZO-certificaten.
Kijk in onderstaande tabel welke situatie op u van toepassing is.
Huidige Situatie

Stap

U heeft

Geen AGB-code

Geen VECOZO-certificaat

Voer stap 1 en daarna stap 2 uit

Categorie 2

Wel AGB-code

Geen VECOZO-certificaat

Voer stap 2 uit

Categorie 3

Twee of meer AGB codes en VECOZO-certificaten Voer stap 3 uit

Een Algemeen Gegevens Beheer-code (AGB-code) is een landelijke code waaraan u als zorgaanbieder
kan worden herkend. Met deze code staat u als zorgaanbieder geregistreerd in het agb-register.

Meer informatie vindt u op www.mijnpgb.nl

Stap 1

Zo vraagt u een AGB-code aan
1. Ga naar www.agbcode.nl
a. Klik op AGB-code aanvragen
b. Klik op Ik wil een AGB-code voor een onderneming
aanvragen
2. Vul de juiste SBI-code van de KvK in. Dit gaat
over de activiteiten van uw bedrijf

Stap 2

Zo vraagt u een VECOZO-certificaat aan
VECOZO zorgt voor uitgifte van het VECOZOcertificaat waarmee u toegang krijgt tot het PGB
Portaal.

Zodra uw gegevens zijn verwerkt krijgt u binnen
5 werkdagen per mail bericht van Vektis over de
toekenning van uw AGB-code.

1. Ga naar www.vecozo.nl
a. Klik op Aanmelden nieuwe klanten
b. Start het aanmeldproces

Uw AGB-gegevens worden doorgestuurd naar
VECOZO.

2. Vul uw gegevens in
Let op! Vermeld in het tekst vak ‘opmerkingen’ de
volgende tekst: PGB/SSO.
Zo weet VECOZO dat u het certificaat nodig heeft voor
het portaal.

Houdt hierbij rekening met maximaal 48 uur
verwerkingstijd van uw gegevens bij VECOZO.
Als uw AGB-code is verwerkt bij VECOZO, kunt u uw
VECOZO-certificaat aanvragen.

Zodra uw gegevens zijn gecontroleerd, krijgt
u binnen 5 werkdagen een overeenkomst en
aanmeldformulieren voor het VECOZO-certificaat
toegestuurd.

Stap 3

Mogelijk heeft u twee of meer AGB-codes en
VECOZO-certificaten. Dat kan bijvoorbeeld als u
meerdere locaties heeft.

Voorbeeld
Zorgaanbieder ‘Aan de slag’ heeft twee AGB-codes:
1. AGB-code 41410001 voor locatie X met 8
budgethouders
2. AGB-code 41410002 voor locatie Y met 4
budgethouders

U logt in per AGB-code en het daarbij behorende
VECOZO-certificaat. Zo houdt u uw administratie per
locatie gescheiden.

De zorgaanbieder heeft per AGB-code een VECOZOcertificaat aangevraagd. Daardoor kan een locatie in X
geen gegevens inzien van locatie Y.

U heeft twee of meer AGB-codes

62236-2104

Is uw SBI-code 86, 87 of 88?
Ja > Kies zorgsoort 41 met specialisme 02 (4102 PGB
aanbieder)
Nee > Kies zorgsoort 98 met specialisme 04 (9804
Aanbieder PGB)

Vragen? Bel of mail ons gerust
Bel ons via (058) 291 38 27 of stuur een bericht via www.zorgkantoorfriesland.nl

