Procedure voor registratie bij RBCZ/TCZ

Aanmelding bij de RBCZ kan alléén via de vereniging, dit kun je niet zelf regelen bij de RBCZ!
Wie zich wil registreren bij de RBCZ dient te voldoen aan een aantal voorwaarden. Onderstaand staat
aangeven welke stappen je moet ondernemen, alleen VT-lid zijn is niet voldoende.
Doorloop de procedure in de deze volgorde en stuur de gegevens, documenten op.

1. INSCHRIJVEN KvK.
Je moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving is nodig om
AGB-codes aan te kunnen vragen. Deze heb je namelijk nodig om geregistreerd te kunnen
worden bij de RBCZ (en vergoed te kunnen worden door de zorgverzekeraars). Hiervoor
moet je een afspraak maken bij de KvK om je persoonlijk te laten registreren.

2. VRAAG AGB-CODES AAN.
Via agbcode.nl vraag je AGB-codes aan voor zowel jezelf als je praktijk.
Het is nogal zoeken naar het inschrijfformulier maar via het kopje “Ik ben zorgaanbieder”
vind je onderaan het veld 4 buttons je kies de button:

vervolgens kies je op het volgende veld:

vervolgens verschijnt er een stappenplan
en uiteindelijk het aanvraagformulier:

https://www.agbcode.nl/Bestanden/PDF/Zorgv_ond_en_of_vest.pdf
Vul deze aanvraag zo volledig mogelijk in. Wanneer je het formulier invult via de computer zijn
de keuzevelden niet of moeilijk in te vullen. Door het lege formulier uit te printen het handmatig
in te vullen, te dateren en ondertekenen werkt sneller.
Bij vraag 1.1 Kwalificatie en erkenning van de zorgverlener vraagt men om een
Zorgverlenersoort. Hierbij hoort de kwalificatiecode 9021. Dit is de code waaronder
tekentherapeut en de beroepsvereniging Tekentaal valt; ‘overige genezers’.
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Vervolgens vul je bij Kwalificatie tekentherapeut in en bij Soort erkenning beroepsvereniging
tekentaal met het registratie nummer en Datum bevoegd. Deze is te vinden op de site van
Tekentaal:
http://www.tekentaal.nl/leden/nieuws/documenten-voor-ledente-downloaden
Bij vraag 1.2 herhaal je de kwalificatiecode 9021 bij zorgverlenersoort en vul je vervolgens bij
Kwalificatie bijvoorbeeld je behaalde PSBK diploma met de daarbij behorende kwaliteitsregister
zoals bijv. CPION als Soort Erkenning en tevens vul je ook hier je registratienummer en Datum
bevoegd in. Heb je nog een derde Kwalificatie (bijvoorbeeld nog een andere beroepsvereniging
of diploma) dan vul je deze in bij vraag 1.3.
Bij vraag 2.1 Kwalificatie en erkenning van de onderneming vul je de Zorgsoort code en
Kwalificatie in die op je inschrijving van de KvK staat.
LET OP: Bij de aanvraag dienen de volgende kopieën meegestuurd te worden:
- Een kopie van de inschrijving van de KvK .
- Een bewijs van voltooien opleiding (diploma/getuigschrift).
- Een bewijs van registratie kwaliteitsregister (erkend door zorgverzekeraar)
- Een bewijs van lidmaatschap beroepsvereniging
Scan vervolgens het ondertekende aanvraagformulier en gevraagde bijlagen in een PDF bestand.
Verzend het aanvraagformulier met gevraagde bijlagen naar aanvraag@agbcode.nl. Je ontvangt
direct een bevestiging, met daarin de verwachte verwerkingstijd vermeld. Je aanvraag wordt
vervolgens beoordeeld.
Lukt het niet om je aanvraag te e-mailen, stuur dan je aanvraag naar:
Vektis cv, Postbus 123, 3700 AC Zeist. Je ontvangt dan geen bevestiging.
Houdt er rekening mee dat deze aanvraag enige tijd kan duren.

3. VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG).
Om je te kunnen registreren bij het RBCZ is er een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. Deze
vraag je aan bij je gemeente. Het aanvraagformulier voor het VOG is te vinden op de
website van Tekentaal:
http://www.tekentaal.nl/sites/default/files/uploads/files/formulier-vog-signed.pdf Dit
formulier print je uit en vul je in om vervolgens een afspraak te maken bij je gemeente. Je
moet je kunnen identificeren en er zijn kosten aan verbonden (verschilt per gemeente).
De aanvraag duurt ongeveer 10 dagen en wordt via de post naar je toe gestuurd.

4. BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING.
Het is verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben als geregistreerd
zorgaanbieder (rechtsbijstand wordt aangeraden).
Via de beroepsvereniging Tekentaal is er de mogelijkheid om je collectief te verzekeren
bij Balens, dit is inclusief rechtsbijstand.
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Op de site www.tekentaal.nl na de ledeninlog zijn de volgende
downloads te vinden:
-

Aanvraagformulier verzekering Balens
Introductiebrief van verzekeraar Balens voor alle leden
Voorbeeldbrief opzeggen andere verzekeraar

Ook hiervoor geldt, mocht je nog geen verzekering hebben of wens je over te stappen er
enige tijd overheen gaat eer dit geregeld is. Houdt hier rekening mee. Een kopie van de
polis of een kopie van je aanvraagformulier is nodig.

5. BEWIJS VAN CERTIFICAAT PSBK (psychosociale basiskennis).
Het PSBK diploma (behaald bij een door de zorgverzekeraars erkend kwaliteitsregister) is
verplicht vanaf 2017. De RBCZ geregistreerde leden hebben tot 2017 de tijd om PSBK te
halen en blijven vergoed! Nieuwkomers niet, zij moeten PSBK hebben behaald om
vergoed te worden. Zonder PSBK wordt je als nieuwkomer alléén vergoed bij de
verzekeringen die VT vergoeden. Aansluiting bij TCZ kan wel.

6. SCAG:

Als therapeut dien je te voldoen aan de wetgeving volgens de Wkkgz. De SCAG is een
erkende geschillencommissie. Inschrijving bij een erkende geschillencommissie is
verplicht

7. VERZAMEL DE VOLGENDE KOPIEN:
Van alle hier bovenstaande stappen maak je een kopie, hierbij voeg je een kopie van je
laatst gevolgde nascholing (maximaal 1) toe, je bankrekeningnummer en tot slot voeg je
een kopie van je hoogst behaalde reguliere opleiding toe, MBO- of HBO niveau (dus ook
hier maximaal 1 kopie). Op een rijtje:
- Kopie inschrijving KvK
- Kopie agb-codes
- Kopie VOG
- Kopie polis (of aanvraagformulier) van je Bedrijfsaansprakelijkheidverzekering
-

Kopie inschrijving SCAG of vergelijkbare geschillencommissie

-

Kopie certificaat PSBK (+ inschrijving kwaliteitsregister)
Kopie laatste nascholing
Kopie hoogst behaalde reguliere opleiding
Bankrekeningnummer
Kopie van je therapeuten diploma
Inschrijvingsnummer van je lidmaatschap VT

Graag alle benodigde stukken zoals hierboven beschreven via de mail sturen naar:
Marjanne Klaver
Stedenland 2
3994 TP Houten
marjanne@magenta-tekentaal.nl
06-55948769
Vragen? liefst eerst via de mail.
Let op: Onvolledige of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen.
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