FACTSHEET
AGB en declareren na overlijden solo-praktijkhouder
Na het overlijden van een huisarts die een solistische praktijk (in de vorm van een
éénmanszaak) voerde, ontstaan vaak problemen bij het declareren. Hieronder schetsen we
wat u kunt doen om dat te voorkomen, niet alleen op het moment dat deze situatie zich
voordoet, maar ook al preventief.
De oorzaak
De problemen met declareren na overlijden van de praktijkhouder worden met name veroorzaakt
doordat:
a. er wordt gedeclareerd op de zorgverleners–AGB van de overledene;
b. de zorgverleners–AGB van de overledene vervalt per datum overlijden. Hierdoor is aan
de ondernemings–AGB geen zorgverlener meer verbonden. Vektis controleert hierop en
haalt ondernemings–AGB ’s zonder actieve zorgverleners door. Als er derhalve geen
andere zorgverlener dan de overledene is gekoppeld aan de ondernemings–AGB,
vervalt ook de ondernemings–AGB (vaak zelfs met terugwerkende kracht tot datum
overlijden) na een administratieve verwerking van het overlijden. Criterium van
registratie in AGB voor een huisarts is dat een zorgverlener werkzaam moet zijn in (=
gekoppeld moet zijn aan) een praktijk en omgekeerd dat aan een praktijk bevoegde
zorgverleners gekoppeld zijn.
Oplossing
Om problemen met declareren na overlijden van een solist te voorkomen, raden wij u aan
volgende stappen te ondernemen:
1. Koppel een extra zorgverleners–AGB aan ondernemings–AGB van een solist
 Preventief: bent u solist, bespreek dan binnen uw Hagro (of een ander
samenwerkingsverband waarbinnen u de waarneming heeft geregeld) welke huisarts(en)
u mag koppelen aan uw praktijk, voor het geval u (plotseling) overlijdt. Voeg via Vecozo
vervolgens de AGB-codes van deze zorgverleners toe aan uw ondernemings–AGB. Dat
kunt u doen door in het portal van Vecozo aan de vestiging de persoonlijke AGB-code
van de zorgverlener toe te voegen. We raden u aan om te kiezen voor de huisarts die bij
overlijden waarschijnlijk ook werkelijk de waarneemwerkzaamheden zal verrichten.
 Na overlijden van de praktijkhouder:
Voeg degene(n) die daadwerkelijk de zorg in de huisartsenpraktijk op zich zal/zullen
nemen via Vecozo toe als zorgverlener. Dat kunt u doen door in het portal van
Vecozo aan de vestiging de persoonlijke AGB-code van de zorgverlener toe te
voegen. Dit hoeft niet per se dezelfde persoon te zijn als preventief is gekoppeld.
Zorg ervoor dat er in Vecozo minstens één zorgverlener wordt gekoppeld per datum
van overlijden. Dit kunt u eventueel met terugwerkende kracht doorvoeren in Vecozo.
2. Declareren
 Declareer na de datum van het overlijden nooit meer met de zorgverleners–AGB van de
overledene. Een zorgverleners-AGB wordt namelijk altijd beëindigd per datum van
overlijden, dus vaak met terugwerkende kracht. Hierdoor worden declaraties afgekeurd
en eerder goedgekeurde declaraties kunnen later worden teruggevorderd. Declareer
daarom direct na overlijden met de AGB–code van de zorgverlener die gekoppeld is aan
de ondernemings–AGB van de overledene (de combinatie ondernemings-AGB met de
zorgverleners-AGB wordt namelijk meegestuurd met de declaratie).

3. Kamer van Koophandel
Op enig moment na overlijden krijgen de nabestaanden een brief van de Kamer van Koophandel
met de vraag: wat te doen met de onderneming? De Kamer van Koophandel heeft namelijk

inzage in het overlijdensregister en kan op basis daarvan het overlijden van ondernemers
constateren.
 Ons advies bij verwachte overname:
Als u verwacht dat de overname binnen enkele maanden zal plaatsvinden:
 Wacht met uitschrijven van de onderneming totdat de praktijkovername door een derde is
geëffectueerd;
 Schrijf de onderneming uit zodra de praktijkoverdracht is geëffectueerd.
Zo kunt u voorkomen dat de onderneming te vroeg wordt uitgeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Dat is belangrijk omdat een uitschrijving bij de Kamer van Koophandel er toe kan
leiden dat ook de ondernemings–AGB wordt doorgehaald (Vektis heeft een toegang tot het
handelsregister van de Kamer van Koophandel). Er kan dan niet meer gedeclareerd worden.
Tip: Vergeet niet om ook contact op te nemen met de verzekeringstussenpersoon, zodat tot
aan de overname alle verzekeringen blijven doorlopen.


Ons advies bij voortzetting van de praktijk door nabestaande(n):
Is de verwachting/bedoeling niet dat de praktijk binnen enkele maanden zal worden
overgenomen? Zorg dan dat u als nabestaande(n) de voortzetting van de praktijk goed
geregeld hebt. Daarbij zijn in ieder geval de volgende punten van belang:
 Zolang de praktijk niet is overgedragen, drijft u als nabestaanden feitelijk een
onderneming. U zult zich dus als onderneming moeten inschrijven bij de Kamer van
Koophandel. Bespreek de fiscale gevolgen van de voortzetting met een
accountant/fiscalist.
 U zult een ondernemings–AGB-code moeten aanvragen.
 U zult zelf een contract moeten afsluiten met de zorgverzekeraar(s).
 Zorg dat de verzekeringen goed geregeld zijn. Neem snel contact op met de
verzekeringstussenpersoon om te zorgen dat alle verzekeringen blijven doorlopen na het
overlijden. Met name voor de aansprakelijkheidsverzekeringen en alle verzekeringen die
betrekking hebben op het personeel is dat van groot belang.
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