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1 Algemeen 

1.1 Versie historie 

Versie Datum Auteur Bijzonderheden 

1.0 08-06-2017 Stefan Nieuwland Eerste definitieve versie 

1.1 03-07-2018 Tom Ogink Per IP-adres kunnen maximaal 10 AGB-codes per 

seconde worden opgevraagd. Toevoegen van 

foutcode 503 

2.0 16-08-2018 Stefan Nieuwland Versie 2 toegevoegd 

2.2. 25-7-2019 Linda Ooms Update 

1.2 Referenties 

Naam document 

Beknopte uitleg AGB 

 

1.3 Achtergrond 

Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg. Hierin staan zorgpartijen (onderneming, 

vestigingen en zorgverleners) met een unieke AGB-code en bijbehorende gegevens geregistreerd. 

Deze gegevens zijn noodzakelijk om het declareren, het inkopen, het contracteren en het ‘gidsen’ 

van zorg mogelijk te maken. 

Voor een derde partij, zoals een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister (klant), is het interessant om 

de bijbehorende gegevens van een AGB-code te raadplegen. Deze informatie kan bijvoorbeeld 

worden gebruikt voor het maken van een vergelijking tussen de eigen administratie en het AGB-

register. Voor de klant heeft dit als voordeel dat het mogelijk is om, op iedere gewenst moment, 

inzicht te krijgen in de huidige registratiewijze in AGB van leden uit het eigen register.  

Er zijn diverse gegevens die een klant kan raadplegen via de dienst AGB Raadplegen. In dit 

functioneel koppelvlak document wordt functioneel beschreven welke gegevens dit zijn en hoe het 

proces van het raadplegen van AGB-informatie door een klant verloopt.  

1.4 Documentwijzer 

Klanten kunnen een reeks aan services afnemen bij het AGB-register. Dit document richt zich 

specifiek op één van deze services: het raadplegen van aanvullende informatie over een AGB-

code uit het AGB-register. 
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Hoofdstuk 2 beschrijft hoe het proces van het raadplegen van een AGB-code door een klant 

verloopt. In hoofdstuk 3 staat een korte uitleg over de verschillende AGB-gegevens die via deze 

dienst te raadplegen zijn, en welke berichten er worden uitgewisseld om deze gegevens te kunnen 

ontvangen. In hoofdstuk 4 en 5 komen de op te vragen gegevens in meer detail aan bod. 

In dit document wordt niet ingegaan op de technische berichtspecificaties of de technische 

business rules die behoren bij het raadplegen van het AGB-register. Deze zaken komen aan bod in 

de documentatie die is opgesteld voor de ontwikkelaars. 

1.5 AGB (web-)services 

Hoe werken AGB services? 

Vektis biedt momenteel drie typen AGB Services aan: AGB aanvragen, AGB wijzigen muteren en 

AGB Raadplegen. Momenteel heeft u het functionele document voor AGB Raadplegen in handen. 

Met AGB Raadplegen heeft u toegang tot basisgegevens van ondernemingen, vestigingen, 

zorgverleners en relaties, inclusief wijzigingen met een periode van 31 dagen terug. Onze services 

maken het mogelijk om met uw eigen software contact te maken met het AGB-register. Dit is een 

zogenoemde machine-to-machine-verbinding. In de documenten speciaal voor de ontwikkelaar 

staat uitgelegd hoe de software binnen uw organisatie moet worden aangepast om zo de voor u 

relevantie informatie uit het AGB-register te ontvangen. De Services zijn opgebouwd uit api calls 

(voluit: voluit: application programming interface) waardoor uw software een specifieke vragen stelt 

aan ons register. Hierdoor heeft uw software een direct contact met ons register en kunt u efficiënt 

de informatie opvragen die u zoekt.  

Algemene principes 

 AGB database wordt eenmaal per dag ververst. 

 Gegevens worden versleuteld uitgewisseld (https). 

 De (web-)diensten zijn alleen beschikbaar voor de klant met een geldig SSL client certificaat 

en bijbehorend door Vektis aangeleverd token. 

 De (web-)diensten worden direct bij het AGB-register afgenomen, zonder tussenpartijen. 

 De (web-)diensten hebben een synchrone beleving (op elke vraag volgt direct een 

antwoord). 

 De (web-)diensten leveren altijd de meest actuele stand van de gegevens: elke uitvraag is in 

principe een momentopname. 

 De (web-)diensten koppelen alleen actieve gegevens terug (daar waar van toepassing op 

basis van peil datum). 

 Als een (web-)dienst een functionele fout teruggeeft dan is dat een functioneel antwoord 

op de vraag: er is geen noodzaak om dezelfde vraag nog een keer te stellen. 

 Vanaf één IP-adres worden maximaal 10 calls per seconde in behandeling genomen. 

 Als een (web-)dienst een technische fout teruggeeft dan is er een storing: van de 

aanroepende partij wordt verwacht dat die ervoor zorgt dat de (web-)dienst op een later 

moment nog een keer wordt benaderd. 

 De standaard tekenset is UTF-8. 
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 Voor datumvelden is het standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) (bijv. 2018-01-

01T00:00:00) 

 

Welke informatie krijg ik uit AGB Raadplegen? 

Basisgegevens van alle ondernemingen, vestigingen en zorgverleners. Hieronder worden de 

contactgegevens verstaan en informatie over de bevoegdheid. Maar ook de relaties tussen de 

verschillende zorgpartijen en inzicht in de AGB-codes waarvan de laatste maand wijzigingen in de 

gegevens zijn geweest.  

 

Hoe kan ik mijn administratie up-to-date houden met AGB? 

Een zorgpartij in AGB wordt doorlopend beheerd. Je kunt raadplegen welke zorgpartijen zijn 

aangepast vanaf een bepaald moment. Dit gaat op de volgende manier: 

1. Er wordt een nieuwe AGB-code aangemaakt óf 

er vind een wijziging plaats in de gegevens van de AGB-code die via de AGB 

Raadpleegdienst wordt uitgeleverd. 

2. Om deze informatie te ontvangen, lever je een RaadplegenMutaties-vraagbericht aan, met 

daarin een peilmoment (tot maximaal 31 dagen terug) en optioneel een zorgsoort. 

Aangeraden wordt dagelijks de mutaties op te halen. 

3. Je krijgt een lijst van AGB-codes terug van de web-api en kan zelf bepalen van welke AGB-

codes de actuele gegevens worden opgehaald.  

 

Hoeveel kost het gebruik van AGB Services? 

Dankzij de zorgverzekeraars stelt Vektis informatie uit het AGB-register, en dus ook AGB Services 

momenteel kosteloos beschikbaar voor het hele zorgveld. Voorwaarde daarbij is dat wordt 

gehouden aan de gemaakte afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst met 

bijbehorende voorwaarden.  

De enige kosten voor de klant zijn de kosten die men zelf maakt om aan te sluiten op de services en 

het aankopen van het certificaat. 
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1.6 Versie 2 

Begin 2017 is AGB Raadplegen versie 1 gelanceerd. In 2018 hebben we versie 2 uitgebracht. Deze 

versie is een uitbreiding ten opzichte van versie 1. De web-services van versie 1 blijven naast die van 

versie 2 bestaan. Indien je als gebruiker versie 1 gebruikt en je hebt geen behoefte aan de extra 

functionaliteit dan hoef je niets te veranderen.  

Extra functionaliteit in versie 2: 

• Voor elk gegeven met een aanvangsdatum geven we ook een einddatum mee in het antwoord 

(indien deze bestaat). 

• Als input geef je naast de huidige parameters een peildatum op. Zo kan je zien wat de status is 

van een uitvraag op die datum.  Hier worden gegevens getoond die op de peildatum actief zijn. 

• Specifiekere vraag stellen: Basisgegevens onderneming en vestiging worden los van elkaar 

opgevraagd. 

• Raadplegen van zorgpartijen met mutaties (binnen het opgegeven zorgsoort) wordt specifiek 

opvraagbaar per zorgpartijtype: (Onderneming/Vestiging/Zorgverlener). 

• Basisgegevens zorgverlener is uitgebreid met: 

o academische titel 

o geslacht 

o geboortenaam 

o tussenvoegsel geboortenaam 

 

Waar relevant wordt in de documentatie aangegeven welke informatie bij versie 2 hoort. 

1.7 Einddatum in versie 2 

De aanvangsdatum en einddatum van een AGB-code is in veel processen een belangrijk gegeven. 

Als je in versie 2 de basisgegevens van een AGB-code opvraagt met een peildatum die voor of na 

de periode ligt waarin een AGB-code actief is, dan krijg je in het antwoord een beperkte set met de 

identificerende gegevens terug: 

 Voor zorgverlener worden dan de volgende basisgegevens getoond: 

o    AGB-code 

o    Datum aanvang AGB-code 

o    Datum einde AGB-code 

o    Voorletters zorgverlener 

o    Tussenvoegsel zorgverlener 

o    Achternaam zorgverlener 

o    Geboortedatum zorgverlener 

o    Academische titel 
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o    Geslacht 

o    Geboortenaam 

o    Tussenvoegsel geboortenaam 

Voor ondernemingen worden dan de volgende basisgegevens getoond: 

o    AGB-code 

o    Datum aanvang AGB-code 

o    Datum einde AGB-code 

o    Naam 

o    Handelsnaam 

o    Statutaire naam 

Voor vestigingen worden dan de volgende basisgegevens getoond: 

o    AGB-code  

o    Datum aanvang 

o    Datum einde 

o    Naam 

o    Handelsnaam 

o    Statutaire naam 

1.8 Urls van de (web-)services 

In de technische documentatie staan alle urls van de (web-)services beschreven. Met het testtoken 

en testcertificaat dat u van Vektis krijgt kunt u kijken op de testomgeving: https://test-agb-

api.vektis.nl 

Indien u beschikt over een geldig token van Vektis en een geldig certificaat is dit de 

productieomgeving: https://agb-api.vektis.nl/swagger/ui/index  

1.9 Vragen over AGB en AGB Raadplegen 

Om aan de slag te gaan met AGB-Services is het noodzakelijk om goede IT-kennis te hebben van 

de software waar je mee werkt. Daarnaast is het raadzaam om kennis op te doen van de werking 

van het AGB register, deze informatie vindt u in “Beknopte uitleg AGB”.  

Als je vragen hebt over de werking van het AGB-register binnen de API’s of ander inhoudelijke 

vragen over AGB, dan kun je bij ons terecht. Neem hiervoor contact op met het beheerteam via 

referentieproducten@vektis.nl. Zijn de vragen algemener van aard en maken ze geen deel uit van 

de dienstverlening van Vektis, dan bieden wij geen ondersteuning.  

 

 

https://agb-api.vektis.nl/swagger/ui/index
mailto:referentieproducten@vektis.nl
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2 Procesbeschrijving AGB Raadplegen 

2.1 Inleiding  

Via AGB Raadplegen is diverse informatie op te vragen vanuit AGB. In dit hoofdstuk wordt 

beschreven welke gegevens de klant kan ophalen vanuit het AGB-register, en op welke wijze dit 

gebeurt. De klant is een organisatie die gebruiker is van deze dienst. Ieder onderdeel dat te 

raadplegen is via deze dienst, wordt in een aparte paragraaf besproken. De klant kan zelf bepalen 

in welke informatie zij geïnteresseerd is. 

2.2 Functionele procesbeschrijving 

Het proces voor het raadplegen van een AGB-code ziet er als volgt uit: 

 

 

Antwoord Raadplegen BasisInformatie Zorgverlener 

Raadplegen BasisInformatie Zorgverlener 

Raadplegen Basisinformatie Onderneming Vestiging 

Antwoord Basisinformatie Onderneming Vestiging 

Raadplegen Relaties 

Antwoord Raadplegen Relaties 

Raadplegen Mutaties 

Antwoord Raadplegen Mutaties 

Klant    AGB 

AGB 

Raadple

gen 
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2.3 Gebruik van peildatum 

In versie 2 is het mogelijk om een peildatum mee te geven bij het opvragen van gegevens van een 

agb-code. Het voordeel hiervan is dat je kunt zien welke gegevens actief waren op het moment 

van de peildatum. 

Principes 

 Basisgegevens van een onderneming/vestiging/zorgverlener (zoals beschreven in paragraaf 

1.6) worden altijd getoond indien AGB-code actief is (geweest). 

 Overige gegevens die geldig zijn gedurende de periode waarin de peildatum valt worden 

getoond. Als dat het geval is worden de begin en einddatum (indien bekend) van dat 

gegeven getoond. 

 Indien er geen peildatum wordt opgegeven dan wordt standaard de peildatum van die 

dag gebruikt. 

 Peildatum kan tot 5 jaar in het verleden of 1 jaar in de toekomst worden opgegeven. 

 

Hieronder een voorbeeld wat je terugkrijgt op basis van diverse peildata: 

In tabel staan de gegevens zoals die in de database vastgelegd zijn. 

Gegeven Ingangsdatum Einddatum 

AGB-code 04123456 20-05-2015 31-12-2018 

Erkenning A 20-05-2015 07-07-2017 

Erkenning B 06-06-2016 31-12-2018 

Kwalificatie Z 20-05-2015 31-12-2018 

 

Op basis van de peildatum kan je controleren welke gegevens op dat moment geldig waren. 

Input      Output         

Peildatum 

 

AGB-code 
Erkenning A 

ingangsdatum 

Erkenning A 

einddatum 

Erkenning B  

ingangsdatum 

Erkenning B 

einddatum 

Kwalificatie Z 

ingangsdatum 

Kwalificatie 

Z 

einddatum 

1-1-2015 
 

04123456 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

1-2-2016 

 

04123456 20-5-2015 7-7-2017 

(erkenning 

wordt niet 

getoond) 

(erkenning 

wordt niet 

getoond) 

20-5-2015 31-12-2018 

1-3-2017  04123456 20-5-2015 7-7-2017 6-6-2016 31-12-2018 20-5-2015 31-12-2018 

1-2-2018 

 

04123456 

(erkenning 

wordt niet 

getoond) 

(erkenning 

wordt niet 

getoond) 

6-6-2016 31-12-2018 20-5-2015 31-12-2018 

1-1-2019  04123456 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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3 Functionele beschrijving AGB Raadplegen 

3.1 Raadplegen basisinformatie zorgverlener 

Iedere zorgverlener in AGB heeft een unieke AGB-code. Voor een klant is het mogelijk om 

basisinformatie over de AGB-code van een zorgverlener te raadplegen. Deze basisinformatie vertelt 

wie een zorgverlener is, en waarvoor deze gekwalificeerd is in AGB. Om deze informatie te 

ontvangen, levert de klant een vraagbericht aan bij het AGB-register, met daarin de AGB-code van 

de zorgverlener. Als antwoord hierop ontvangt de klant een antwoordbericht met daarin: 

 AGB-code zorgverlener 

 Voorletters 

 Tussenvoegsel 

 Achternaam 

 Geboortedatum  

 Kwalificaties  

 Erkenningen  

 

Versie 2 bevat daarnaast ook de volgende gegevens: 

 Academische titel 

 Geboortenaam 

 Geslacht 

 Tussenvoegsel geboortenaam 

Algemene principes 

 Er kan per vraagbericht informatie over één AGB-code worden opgevraagd. 

 Indien in het vraagbericht een AGB-code wordt opgevraagd waarbij de AGB-code niet 

bestaat, dan ontvangt de klant een antwoordbericht met een foutmelding. 

 Wanneer er een nieuwe AGB-code is uitgegeven, duurt het 24 uur voordat deze 

opvraagbaar is via AGB Raadplegen. 

 

Principes alleen voor versie 1 

 Per gegeven wordt aangegeven wat de begindatum is. 

 Er worden alleen actieve gegevens uitgeleverd: een gegeven is actief als het geen datum 

einde heeft of een datum einde die na de datum van raadplegen ligt. 

 

Principes alleen voor versie 2 

 Per gegeven wordt de begindatum getoond, en indien bekend de einddatum.  

 Alleen de gegevens die geldig zijn gedurende de periode waarin de peildatum valt worden 

getoond. Als dat het geval is worden de begin en einddatum (indien bekend) van dat 

gegeven getoond. Indien de peildatum buiten de periode geldigheid van een AGB-code 

ligt, dan wordt er een minimale set getoond waaronder einddatum (zie paragraaf 1.6). 
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3.2 Raadplegen basisinformatie onderneming (versie 2) 

Iedere onderneming in AGB heeft een unieke AGB-code. Voor een klant is het mogelijk om 

basisinformatie over de AGB-code van een onderneming te raadplegen. Deze basisinformatie 

vertelt wie de onderneming is, waarvoor deze gekwalificeerd is, waar deze gevestigd is en hoe deze 

bereikbaar is. Om deze informatie te ontvangen, levert de klant een vraagbericht aan bij het AGB-

register, met daarin de AGB-code van de onderneming. Als antwoord hierop ontvangt de klant een 

antwoordbericht met daarin: 

 AGB-code onderneming 

 Naam 

 Handelsnaam 

 Statutaire naam 

 Adresgegevens onderneming 

 Communicatiegegevens onderneming 

 Kwalificaties onderneming 

 Erkenningen onderneming 

Elk van deze gegevens kent een aanvangsdatum (en indien bekend) einddatum.  

 Er kan per vraagbericht informatie over één AGB-code worden opgevraagd. 

 Per gegeven wordt de begindatum getoond, en indien bekend de einddatum. 

 Alleen de gegevens die geldig zijn gedurende de periode waarin de peildatum valt worden 

getoond. Als dat het geval is worden de begin en einddatum (indien bekend) van dat 

gegeven getoond. Indien de peildatum buiten de periode geldigheid van een AGB-code 

ligt, dan wordt er een minimale set getoond waaronder einddatum (zie paragraaf 1.6). 

 Indien in het vraagbericht een AGB-code wordt opgevraagd waarbij de AGB-code die niet 

bestaat, dan ontvangt de klant een antwoordbericht met een foutmelding. 

 Wanneer er een nieuwe AGB-code is uitgegeven, duurt het 24 uur voordat deze 

opvraagbaar is via AGB Raadplegen. 

3.3 Raadplegen basisinformatie vestiging (versie 2) 

Iedere vestiging  in AGB heeft een unieke AGB-code. Voor een klant is het mogelijk om 

basisinformatie over de AGB-code van een vestiging te raadplegen. Deze basisinformatie vertelt wie 

de vestiging is, waarvoor deze gekwalificeerd is, waar deze gevestigd is en hoe deze bereikbaar is.  

Let op! Vestigingen die een betekenisloze AGB-code hebben (beginnend met 71) worden in het 

declaratieverkeer niet gebruikt en dienen alleen ter identificatie van een vestiging te worden 

gebruikt. 
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Om deze informatie te ontvangen, levert de klant een vraagbericht aan bij het AGB-register, met 

daarin de AGB-code van de onderneming. Als antwoord hierop ontvangt de klant een 

antwoordbericht met daarin: 

 AGB-code vestiging 

 Naam 

 Handelsnaam 

 Statutaire naam 

 Adresgegevens  

 Communicatiegegevens  

 Kwalificaties  

 Erkenningen  

Elk van deze gegevens kent een aanvangsdatum (en indien bekend) einddatum.  

 Er kan per vraagbericht informatie over één AGB-code worden opgevraagd. 

 Per gegeven wordt de begindatum getoond, en indien bekend de einddatum. 

 Alleen de gegevens die geldig zijn gedurende de periode waarin de peildatum valt worden 

getoond. Als dat het geval is worden de begin en einddatum (indien bekend) van dat 

gegeven getoond. Indien de peildatum buiten de periode geldigheid van een AGB-code 

ligt, dan wordt er een minimale set getoond waaronder einddatum (zie paragraaf 1.6). 

 Indien in het vraagbericht een AGB-code wordt opgevraagd waarbij de AGB-code die niet 

bestaat, dan ontvangt de klant een antwoordbericht met een foutmelding. 

 Wanneer er een nieuwe AGB-code is uitgegeven, duurt het 24 uur voordat deze 

opvraagbaar is via AGB Raadplegen. 

 

3.4 Raadplegen basisinformatie onderneming/vestiging (versie 1) 

Iedere onderneming of vestiging in AGB heeft een unieke AGB-code. Voor een klant is het mogelijk 

om basisinformatie over de AGB-code van een onderneming/vestiging te raadplegen. Deze 

basisinformatie vertelt wie de onderneming/vestiging is, waarvoor deze gekwalificeerd is, waar deze 

gevestigd is en hoe deze bereikbaar is. Om deze informatie te ontvangen, levert de klant een 

vraagbericht aan bij het AGB-register, met daarin de AGB-code van de onderneming of vestiging. 

Als antwoord hierop ontvangt de klant een antwoordbericht met daarin: 

 AGB-code onderneming/vestiging 

 Type Zorgpartij (Onderneming of Vestiging) 

 Datum aanvang 

 Naam 

 Handelsnaam 

 Statutaire naam 

 Adresgegevens onderneming/vestiging 
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 Communicatiegegevens onderneming/vestiging 

 Kwalificaties onderneming/vestiging 

 Erkenningen onderneming/vestiging 

Principes 

 Er kan per vraagbericht informatie over één AGB-code worden opgevraagd. 

 Per gegeven wordt aangegeven wat de begindatum is. 

 Er worden alleen actieve gegevens uitgeleverd: een gegeven is actief als het geen datum 

einde heeft of een datum einde die na de datum van raadplegen ligt. 

 Indien de AGB-code van de onderneming/vestiging een einddatum heeft, ontvangt de 

klant een antwoordbericht met een foutmelding.  

 Indien in het vraagbericht een AGB-code wordt opgevraagd waarbij de AGB-code die niet 

bestaat, dan ontvangt de klant een antwoordbericht met een foutmelding. 

 Wanneer er een nieuwe AGB-code is uitgegeven, duurt het 24 uur voordat deze 

opvraagbaar is via AGB Raadplegen. 

 

3.5 Raadplegen relaties zorgverlener, onderneming, vestiging 

Een zorgpartij in AGB heeft in de regel een relatie met andere zorgpartijen. Voor een klant is het 

mogelijk om per zorgpartij te raadplegen welke relaties er bestaan met andere zorgpartijen. Om 

deze informatie te ontvangen, levert de klant een vraagbericht aan bij het AGB-register, met daarin 

de AGB-code van de zorgpartij. Als antwoord hierop ontvangt de klant een antwoordbericht met 

daarin: 

 AGB-code zorgpartij 

 Naam van de zorgpartij 

 Relaties zorgpartij met andere zorgpartijen 

Algemene principes 

 Er kan zowel voor een onderneming, vestiging als zorgverlener een opvraag worden 

gedaan. 

 Per vraagbericht kunnen de directe relaties van één AGB-code worden opgevraagd. 

o Bij het opvragen van een onderneming worden de relaties getoond met andere 

ondernemingen, vestigingen en zorgverleners die direct aan de onderneming 

gekoppeld zijn. 

o Bij het opvragen van een vestiging worden de relaties getoond met de onderneming 

en zorgverleners die direct aan de vestiging gekoppeld zijn. 

o Bij het opvragen van een zorgverlener worden de relaties getoond met de 

vestiging(en) en onderneming die direct aan de zorgverlener gekoppeld zijn. 
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 Indien in het vraagbericht een AGB-code wordt opgevraagd waarbij de AGB-code die niet 

bestaat, dan ontvangt de klant een antwoordbericht met een foutmelding. 

 

Principes versie 1 

 Er worden alleen actieve gegevens uitgeleverd: een gegeven is actief als het geen datum 

einde heeft of een datum einde die na de datum van raadplegen ligt. 

 

Principes versie 2 

 Per gegeven wordt de begindatum getoond, en indien bekend de einddatum. 

 Alleen de gegevens die geldig zijn gedurende de periode waarin de peildatum valt worden 

getoond. Als dat het geval is worden de begin en einddatum (indien bekend) van dat 

gegeven getoond. 

3.6 Raadplegen mutaties 

Een zorgpartij in AGB wordt doorlopend beheerd. Voor een klant is het mogelijk om te raadplegen 

welke zorgpartijen zijn aangepast vanaf een bepaald moment. Om deze informatie te ontvangen, 

levert de klant een vraagbericht aan bij het AGB-register, met daarin een peil datum en optioneel 

een zorgsoort. Als antwoord hierop ontvangt de klant een antwoordbericht met daarin: 

 AGB-code zorgpartij 

 Type Zorgpartij (Zorgverlener, Onderneming of Vestiging) 

Op basis van de gegevens in het antwoord kan een klant bovengenoemde (in 2.2 t/m 2.5) 

raadpleegservices gebruiken om de actuele gegevens van de zorgpartij op te halen. 

In versie 2 is het mogelijk om een vraagbericht te sturen per zorgpartijtype. Dan kan je dus 

bijvoorbeeld kiezen om alleen de mutaties raadplegen van zorgverleners.   

Principes 

 Als een van de gegevens van een zorgpartij die in een raadpleegactie (basisgegevens of 

relaties) worden geleverd zijn veranderd, dan worden deze zorgpartijen opgenomen in 

Raadplegen Mutaties.  

 AGB-codes waarvan de mutatie is ‘invoerfout’ of ‘vervallen’ komen wel voor in de 

mutatielijst maar kunnen vervolgens niet opgevraagd worden via de andere services. 

 Nieuwe AGB-codes worden ook opgenomen in Raadplegen Mutaties. 

 In het antwoord worden de zorgpartijen opgenomen die op of na het meegeleverde peil 

datum zijn aangepast. Als de peil datum meer dan 31 dagen in het verleden ligt dan 

worden alleen de zorgpartijen in het antwoord opgenomen die gewijzigd zijn in de 

afgelopen 31 dagen. 

 Als er een zorgsoort is meegegeven in het vraagbericht dan worden alleen zorgpartijen in 

het antwoord opgenomen die een AGB-registratie hebben in de betreffende zorgsoort. 



         

Functionele beschrijving AGB Raadplegen juli 2019  pagina 15 

Een zorgpartij kan ogenschijnlijk onterecht in het antwoord opgenomen zijn: als bijvoorbeeld 

een gegeven wordt aangepast naar een nieuwe waarde en daarna weer terug naar de 

originele waarde. Als de service wordt aangeroepen en het peil datum ligt voor de eerste 

mutatie dan krijgt men deze zorgpartij als ‘false postitive’. Deze situatie is uitzonderlijk.  
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4 Beschrijving (web-)services versie 1  

In hoofdstuk 3 zijn een aantal (web-)services benoemd. Dit onderdeel geeft een functionele 

beschrijving van deze services die gerealiseerd zijn in versie 1. Hoofdstuk 5 beschrijft de (web-

)services voor versie 2.  

4.1 Raadplegen basisinformatie van zorgverlener 

Omschrijving 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze (web-)service terug welke (zorgverleners) 

basisinformatie hoort bij de AGB-code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van 

de actieve basis- en kwalificerende informatie die van een zorgverlener in AGB staat geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

Output:  

 Van de gevonden zorgverlener 

o AGB-code 

o Datum aanvang AGB-code 

o Voorletters zorgverlener 

o Tussenvoegsel zorgverlener 

o Achternaam zorgverlener 

o Geboortedatum zorgverlener 

o Kwalificaties zorgverlener 

 Per kwalificatie 

 Kwalificatiecode 

 Omschrijving kwalificatie 

 Datum aanvang kwalificatie 

o Erkenningen zorgverlener 

 Per erkenning 

 Erkenningcode 

 Omschrijving erkenning 

 Datum aanvang erkenning 

 Referentienummer 

 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Zorgverlener niet actief 

Technisch: Technische fout 
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4.2 Raadplegen zorgsoort van zorgverlener 

Omschrijving  

Op basis van een gegeven zorgsoort-code koppelt deze service de (zorgverlener) kwalificaties terug 

die aan de zorgsoort zijn verbonden. Per kwalificatietype wordt aangegeven welke erkenningen er 

verder mogelijk zijn bij het kwalificatietype en in hoeverre deze verplicht/conditioneel zijn. Deze 

service is alleen beschikbaar voor AGB Aanvragen. 

Parameters 

Input:  

 Zorgsoort code 

 

Output:  

 Zorgsoort  

o Code  

o Omschrijving 

 Kwalificatie 

o Code 

o Omschrijving 

 Erkenning 

o Code 

o Omschrijving 

Foutscenario’s 

Functioneel: Zorgsoort niet gevonden  

Technisch: Technische fout 

4.3 Raadplegen relaties van zorgverlener 

Omschrijving 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze service terug welke relaties horen bij de AGB-

code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van de koppelingen met andere 

zorgpartijen die in AGB staan geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

Output:  

 

 AGB-code (gevraagde AGB-code) 

 Naam van de zorgpartij 

 Relaties met deze zorgpartij 

o Per relatie 

 Datum aanvang relatie 

 AGB-code relatiepartner 

 Naam relatiepartner (Roepnaam) 
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 Code rol zorgpartij 

 Omschrijving rol zorgpartij 

 Code type relatie 

 Omschrijving type relatie 

 Code zorgaanbod  

 Omschrijving zorgaanbod  

 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Zorgpartij niet actief 

Technisch: Technische fout 

4.4 Raadplegen van vestigingen die horen bij onderneming  

Omschrijving 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze service terug welke (ondernemings) gegevens 

horen bij de AGB-code. Daarnaast worden ook de vestigingen van de onderneming teruggegeven. 

Deze raadpleegactie is alleen beschikbaar voor afnemers van AGB Aanvragen. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

Output:  

 Aanvang AGBCode Onderneming 

 Correspondentie adres 

o Straat 

o Huisnummer 

o Huisnummer toevoeging 

o Postcode 

o Plaats 

o Aanvang 

 

 Per vestiging 

o Naam vestiging 

o Aanvang AGB code 

o Aanvang Relatie 

o AGB Code 

o Bezoek Adres 

 Straat 

 Huisnummer 

 Huisnummer toevoeging 

 Postcode 

 Plaats 

 Aanvang 

 

 

Foutscenario’s 



         

Functionele beschrijving AGB Raadplegen juli 2019  pagina 19 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Onderneming/Vestiging niet actief 

Technisch: Technische fout 

 

4.5 Raadplegen van basisinformatie van een onderneming of vestiging 

Omschrijving 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze (web-)service terug welke 

(onderneming/vestiging) basisinformatie hoort bij de AGB-code. Deze gegevens zijn bedoeld om 

een overzicht te krijgen van de actieve basis- en kwalificerende informatie die van een 

onderneming/vestiging in AGB staat geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

Output:  

Van de gevonden onderneming/vestiging 

o Datum aanvang 

o Naam 

o Handelsnaam 

o Statutaire naam 

o Adressen onderneming/vestiging 

 Per adres 

 Code type adres 

 Omschrijving type adres 

 Postcode 

 Huisnummer 

 Toevoeging 

 Straatnaam 

 Plaats 

 Code provincie 

 Omschrijving provincie 

 Code land 

 Omschrijving land 

 Datum aanvang adres 

o Communicatiegegevens onderneming/vestiging 

 Per communicatiegegeven 

 Code type communicatiegegeven 

 Omschrijving type communicatiegegeven 

 Code doel communicatiegegeven 

 Omschrijving doel communicatiegegeven 

 Gegeven 

 Datum aanvang communicatiegegeven 

o Kwalificaties onderneming/vestiging 
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 Per kwalificatie 

 Kwalificatiecode 

 Omschrijving kwalificatie 

 Datum aanvang kwalificatie 

o Erkenningen onderneming/vestiging 

 Per erkenning 

 Erkenningcode 

 Omschrijving erkenning 

 Datum aanvang erkenning 

 Referentienummer 

 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Onderneming/Vestiging niet actief 

Technisch: Technische fout 

4.6 Raadplegen van relaties van een onderneming 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze (web-)service terug welke relaties horen bij de 

AGB-code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van de koppelingen met 

andere zorgpartijen die in AGB staan geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

Output:  

 

 AGB-code (gevraagde AGB-code) 

 Naam van de zorgpartij 

 Relaties met deze zorgpartij 

o Per relatie 

 AGB-code relatiepartner 

 Code type zorgpartij  

 Omschrijving type zorgpartij 

 Naam relatiepartner (Roepnaam) 

 Code type relatie 

 Omschrijving type relatie 

 Code rol zorgpartij of relatiepartner* 

 Omschrijving rol zorgpartij of relatiepartner* 

 Code zorgaanbod  

 Omschrijving zorgaanbod  

 Datum aanvang relatie 

 

* de rol van de zorgpartij wordt teruggeven als men de relaties van een zorgverlener opvraagt, de 

rol van de relatiepartner wordt teruggeven als men de relaties van een onderneming of vestiging 

opvraagt 
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Foutscenario’s 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Zorgpartij niet actief 

Technisch: Technische fout 

4.7 Raadplegen van relaties van een vestiging 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze (web-)service terug welke relaties horen bij de 

AGB-code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van de koppelingen met 

andere zorgpartijen die in AGB staan geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

Output:  

 

 AGB-code (gevraagde AGB-code) 

 Naam van de zorgpartij 

 Relaties met deze zorgpartij 

o Per relatie 

 AGB-code relatiepartner 

 Code type zorgpartij  

 Omschrijving type zorgpartij 

 Naam relatiepartner (Roepnaam) 

 Code type relatie 

 Omschrijving type relatie 

 Code rol zorgpartij of relatiepartner* 

 Omschrijving rol zorgpartij of relatiepartner* 

 Code zorgaanbod  

 Omschrijving zorgaanbod  

 Datum aanvang relatie 

 

* de rol van de zorgpartij wordt teruggeven als men de relaties van een zorgverlener opvraagt, de 

rol van de relatiepartner wordt teruggeven als men de relaties van een onderneming of vestiging 

opvraagt 

 

 

4.8 Raadplegen mutaties sinds peildatum 

Omschrijving 

Op basis van een gegeven peil datum en (optioneel) zorgsoort koppelt deze (web-)service terug 

welke AGB-codes zijn aangepast sinds het peil datum. Deze gegevens zijn bedoeld om de 

gegevens bij de klant te synchroniseren met de gegevens in het AGB-register. Als er een zorgsoort 
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wordt meegegeven (optioneel) dan worden alleen de zorgpartijen met de betreffende zorgsoort 

door de (web-)service teruggegeven. 

 

N.B: Als het peil datum meer dan 31 dagen in het verleden ligt dan worden alleen de zorgpartijen 

teruggegeven die gewijzigd zijn in de afgelopen 31 dagen. 

 

Het peil datum is een datumtijd gegeven (bijvoorbeeld 2017-07-11T00:00:00). Omdat de verversing 

(vooralsnog) dagelijks is wordt er niet gekeken naar de tijd-component van het peil datum. Als in de 

toekomst verversing meerdere malen per dag gaat plaatsvinden dan zal dat mogelijk wel 

gebeuren.  

 

Parameters 

Input:  

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

 Code zorgsoort (optioneel) 

Output:  

 AGB-code  

 Code type zorgpartij (Zorgverlener, Onderneming of Vestiging) 

 Omschrijving type zorgpartij 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: Ongeldig peil datum (bv 2017-02-30 00:00:00.000) 

Functioneel: Ongeldige zorgsoort 

Technisch: Technische fout 
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4.9 Raadplegen Referentiegegevens 

4.9.1 Raadplegen van alle academische titels 

Omschrijving 

Deze service koppelt een lijst terug van academische titels (code en omschrijving) die binnen AGB 

worden gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  

 geen 

Output:  

 Lijst van academische titels 

 Code academische titel 

 Omschrijving academische titel 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 

 

4.9.2 Raadplegen van alle geldige erkenningen 

Omschrijving  

Deze service koppelt een lijst terug van erkenningen (code en omschrijving) die binnen AGB worden 

gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  

 geen 

Output:  

 Lijst van erkenningen 

o Erkenning code 

o Erkenning omschrijving 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 

 

4.9.3 Raadplegen van alle geslachten 

Omschrijving 

Deze service koppelt een lijst terug van geslachten (code en omschrijving) die binnen AGB worden 

gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  
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 geen 

Output:  

 Lijst van geslachten 

 Geslachtcode 

 Omschrijving geslacht 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 

 

4.9.4 Raadplegen van alle geldige kwalificaties 

Omschrijving  

Deze service koppelt een lijst terug van kwalificaties (code en omschrijving) die binnen AGB worden 

gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  

 geen 

Output:  

 Lijst van kwalificaties 

o Kwalificatie code 

o Kwalificatie omschrijving 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 

 

4.9.5 Raadplegen van mogelijke reden einde  

Omschrijving  

Deze service koppelt een lijst terug van redenen einde (code en omschrijving) die binnen AGB 

worden gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  

 geen 

Output:  

 Lijst met redenen einde 

o RedenEinde code 

o RedenEinde omschrijving 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 



         

Functionele beschrijving AGB Raadplegen juli 2019  pagina 25 

4.9.6 Raadplegen van ‘werkzaambij’ rollen 

Omschrijving 

Deze service koppelt een lijst terug van ‘werkzaam bij’ rollen (code en omschrijving) die binnen AGB 

worden gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  

 geen 

Output:  

 Lijst van werkzaam bij relatierollen 

 Code ‘werkzaam bij’ relatierol 

 Omschrijving ‘werkzaam bij’ relatierol 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 

 

4.9.7 Raadplegen arbeidsrelatie rollen 

Omschrijving 

Deze service koppelt een lijst terug van arbeidsrelatierollen (code en omschrijving) die binnen AGB 

worden gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  

 geen 

Output:  

 Lijst van arbeidsrelatierollen 

 Code arbeidsrelatierol 

 Omschrijving arbeidsrelatierol 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 
 

4.9.8 Raadplegen voorvoegsels 

Omschrijving 

Deze service koppelt een lijst terug van voorvoegsels (code en omschrijving) die binnen AGB 

worden gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  

 geen 

Output:  

 Lijst van voorvoegsels 
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 Voorvoegselcode 

 Omschrijving voorvoegsel 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 
 

4.9.9 Verifiëren van een adres tegen AGB 

Omschrijving 

Op basis van een gegeven postcode/huisnummer combinatie koppelt deze service terug of de 

gegeven postcode/huisnummer combinatie bekend is bij AGB. Bij de aanvraag van een AGB-code 

worden door AGB op basis van de postcode/huisnummer combinatie de overige adresgegevens 

(bv straat, woonplaats) aangevuld in AGB. 

 

Parameters 

Input:     

 Postcode 

 Huisnummer 

Output:  

 Indicatie “bekend bij AGB”, Ja of Nee 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: Ongeldige invoer postcode 

Functioneel: Ongeldige invoer huisnummer 

Technisch: Technische fout 

4.9.10 Raadplegen zorgsoorten voor een zorgverlener 

Omschrijving 

Deze service koppelt een lijst terug van zorgsoorten (code en omschrijving) die binnen AGB voor 

zorgverleners worden gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  

 geen 

Output:  

 Lijst van zorgsoorten 

 Zorgsoortcode 

 Omschrijving zorgsoort 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 
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4.9.11 Raadplegen zorgsoorten voor een onderneming of vestiging 

Omschrijving 

Deze service koppelt een lijst terug van zorgsoorten (code en omschrijving) die binnen AGB voor 

ondernemingen en vestigingen worden gebruikt. 

 

Parameters 

Input:  

 geen 

Output:  

 Lijst van zorgsoorten 

 Zorgsoortcode 

 Omschrijving zorgsoort 

 

Foutscenario’s 

Technisch: Technische fout 
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5 Beschrijving (web-)services versie 2  

Dit onderdeel geeft een functionele beschrijving van de services van versie 2. Onderdelen die 

onveranderd zijn ten opzichte van versie 1 (zoals referentiegegevens) zijn in hoofdstuk 4 beschreven 

en worden in dit hoofdstuk niet opnieuw beschreven.  

5.1.1 Raadplegen basisinformatie van zorgverlener 

Omschrijving 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze (web-)service terug welke (zorgverleners) 

basisinformatie hoort bij de AGB-code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van 

de actieve basis- en kwalificerende informatie die van een zorgverlener in AGB staat geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

Output:  

 Van de gevonden zorgverlener 

o AGB-code 

o Datum aanvang AGB-code 

o Datum einde AGB-code** 

o Voorletters zorgverlener 

o Tussenvoegsel zorgverlener 

o Achternaam zorgverlener 

o Geboortedatum zorgverlener 

o Academische titel 

o Geslacht 

o Geboortenaam 

o Tussenvoegsel geboortenaam 

o Kwalificaties zorgverlener 

 Per kwalificatie 

 Kwalificatiecode 

 Omschrijving kwalificatie 

 Datum aanvang kwalificatie 

 Datum einde kwalificatie** 

o Erkenningen zorgverlener 

 Per erkenning 

 Erkenningcode 

 Omschrijving erkenning 

 Datum aanvang erkenning 

 Datum einde erkenning** 

 Referentienummer 

 

** Indien bekend 
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Foutscenario’s 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Zorgverlener niet actief 

Technisch: Ongeldige invoer peildatum 

Technisch: Ongeldige invoer AGB-code 

5.1.2 Raadplegen relaties van zorgverlener 

Omschrijving 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze service terug welke relaties horen bij de AGB-

code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van de koppelingen met andere 

zorgpartijen die in AGB staan geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

Output:  

 AGB-code (gevraagde AGB-code) 

 Naam van de zorgpartij 

 Relaties met deze zorgpartij 

o Per relatie 

 Datum aanvang relatie 

 Datum einde relatie** 

 AGB-code relatiepartner 

 Naam relatiepartner (Roepnaam) 

 Code rol zorgpartij 

 Omschrijving rol zorgpartij 

 Code type relatie 

 Omschrijving type relatie 

 Code zorgaanbod  

 Omschrijving zorgaanbod  

** Indien bekend 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Zorgpartij niet actief 

Technisch: Ongeldige invoer peildatum 

Technisch: Ongeldige invoer AGB-code 

 

5.1.3 Raadplegen mutaties zorgverleners sinds peildatum 

Omschrijving 

Op basis van een peil datum, en (optioneel) zorgsoort koppelt deze (web-)service terug welke AGB-

codes zijn aangepast sinds de peil datum. Deze gegevens zijn bedoeld om de gegevens bij de klant 
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te synchroniseren met de gegevens in het AGB-register. Als er een zorgsoort wordt meegegeven 

(optioneel) dan worden alleen de zorgpartijen met de betreffende zorgsoort door de (web-)service 

teruggegeven. 

 

N.B: Als het peil datum meer dan 31 dagen in het verleden ligt dan worden alleen de zorgpartijen 

teruggegeven die gewijzigd zijn in de afgelopen 31 dagen. 

 

Het peil datum is een datumtijd gegeven (bijvoorbeeld 2017-07-11T00:00:00). Omdat de verversing 

(vooralsnog) dagelijks is wordt er niet gekeken naar de tijd-component van de peil datum. Als in de 

toekomst verversing meerdere malen per dag gaat plaatsvinden dan zal dat mogelijk wel 

gebeuren.  

 

Parameters 

Input:  

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

 Code zorgsoort (optioneel) 

Output:  

 AGB-code van zorgverleners 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: Ongeldige zorgsoort  

Technisch: Ongeldige invoer peildatum 

Technisch: Ongeldige invoer AGB-code 

 

5.1.4 Raadplegen van basisinformatie van een onderneming 

Omschrijving 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze (web-)service terug welke onderneming 

basisinformatie hoort bij de AGB-code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van 

de actieve basis- en kwalificerende informatie die van een onderneming in AGB staat geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

Output:  

o Datum aanvang AGB-code 

o Datum einde AGB-code** 

o Naam 

o Handelsnaam 

o Statutaire naam 

o Adressen onderneming 

 Per adres 

 Code type adres 

 Omschrijving type adres 

 Postcode 
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 Huisnummer 

 Toevoeging 

 Straatnaam 

 Plaats 

 Code provincie 

 Omschrijving provincie 

 Code land 

 Omschrijving land 

 Datum aanvang adres 

 Datum einde adres** 

o Communicatiegegevens onderneming 

 Per communicatiegegeven 

 Code type communicatiegegeven 

 Omschrijving type communicatiegegeven 

 Code doel communicatiegegeven 

 Omschrijving doel communicatiegegeven 

 Gegeven 

 Datum aanvang communicatiegegeven 

 Datum einde communicatiegegeven** 

o Kwalificaties onderneming 

 Per kwalificatie 

 Kwalificatiecode 

 Omschrijving kwalificatie 

 Datum aanvang kwalificatie 

 Datum einde kwalificatie** 

o Erkenningen onderneming 

 Per erkenning 

 Erkenningcode 

 Omschrijving erkenning 

 Datum aanvang erkenning 

 Datum einde erkenning** 

 Referentienummer 

 

** Indien bekend 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Onderneming niet actief op peildatum 

Technisch: Ongeldige invoer peildatum 

Technisch: Ongeldige invoer AGB-code 
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5.1.5 Raadplegen van relaties van een onderneming 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze (web-)service terug welke relaties horen bij de 

AGB-code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van de koppelingen met 

andere zorgpartijen die in AGB staan geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

 

Output:  

 AGB-code (gevraagde AGB-code) 

 Naam van de zorgpartij 

 Relaties met deze zorgpartij 

o Per relatie 

 AGB-code relatiepartner 

 Code type zorgpartij  

 Omschrijving type zorgpartij 

 Naam relatiepartner (Roepnaam) 

 Code type relatie 

 Omschrijving type relatie 

 Code rol zorgpartij of relatiepartner* 

 Omschrijving rol zorgpartij of relatiepartner* 

 Code zorgaanbod  

 Omschrijving zorgaanbod  

 Datum aanvang relatie 

 Datum einde relatie** 

 

* De rol van de zorgpartij wordt teruggeven als men de relaties van een zorgverlener opvraagt, de 

rol van de relatiepartner wordt teruggeven als men de relaties van een onderneming of vestiging 

opvraagt 

 

** Indien bekend 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Zorgpartij niet actief 

Technisch: Ongeldige invoer peildatum 

Technisch: Ongeldige invoer AGB-code 

5.1.6 Raadplegen mutaties ondernemingen sinds peildatum 

Omschrijving 

Op basis van een peil datum, en (optioneel) zorgsoort koppelt deze (web-)service terug welke AGB-

codes zijn aangepast sinds de peil datum. Deze gegevens zijn bedoeld om de gegevens bij de klant 

te synchroniseren met de gegevens in het AGB-register. Als er een zorgsoort wordt meegegeven 
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(optioneel) dan worden alleen de zorgpartijen met de betreffende zorgsoort door de (web-)service 

teruggegeven. 

 

N.B: Als het peil datum meer dan 31 dagen in het verleden ligt dan worden alleen de zorgpartijen 

teruggegeven die gewijzigd zijn in de afgelopen 31 dagen. 

 

Het peil datum is een datumtijd gegeven (bijvoorbeeld 2017-07-11T00:00:00). Omdat de verversing 

(vooralsnog) dagelijks is wordt er niet gekeken naar de tijd-component van de peil datum. Als in de 

toekomst verversing meerdere malen per dag gaat plaatsvinden dan zal dat mogelijk wel 

gebeuren.  

 

Parameters 

Input:  

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

 Code zorgsoort (optioneel) 

Output:  

 AGB-code van ondernemingen 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: Ongeldige zorgsoort 

Technisch: Ongeldige invoer peildatum 

Technisch: Ongeldige invoer AGB-code 

5.1.7 Raadplegen van basisinformatie van een vestiging 

Omschrijving 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze (web-)service terug welke vestiging 

basisinformatie hoort bij de AGB-code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van 

de actieve basis- en kwalificerende informatie die van een vestiging in AGB staat geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

Output:  

Van de gevonden vestiging 

o Datum aanvang 

o Datum einde** 

o Naam 

o Handelsnaam 

o Statutaire naam 

o Adressen vestiging 

 Per adres 

 Code type adres 

 Omschrijving type adres 

 Postcode 

 Huisnummer 
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 Toevoeging 

 Straatnaam 

 Plaats 

 Code provincie 

 Omschrijving provincie 

 Code land 

 Omschrijving land 

 Datum aanvang adres 

 Datum einde adres** 

o Communicatiegegevens vestiging 

 Per communicatiegegeven 

 Code type communicatiegegeven 

 Omschrijving type communicatiegegeven 

 Code doel communicatiegegeven 

 Omschrijving doel communicatiegegeven 

 Gegeven 

 Datum aanvang communicatiegegeven 

 Datum einde communicatiegegeven** 

o Kwalificaties vestiging 

 Per kwalificatie 

 Kwalificatiecode 

 Omschrijving kwalificatie 

 Datum aanvang kwalificatie 

 Datum einde kwalificatie** 

 

o Erkenningen onderneming/vestiging 

 Per erkenning 

 Erkenningcode 

 Omschrijving erkenning 

 Datum aanvang erkenning 

 Datum einde erkenning** 

 Referentienummer 

 

** Indien bekend 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: AGB-code niet gevonden  

Functioneel: Onderneming/Vestiging niet actief 

Technisch: Ongeldige invoer peildatum 

Technisch: Ongeldige invoer AGB-code 
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5.1.8 Raadplegen van relaties van een vestiging 

Op basis van een gegeven AGB-code koppelt deze (web-)service terug welke relaties horen bij de 

AGB-code. Deze gegevens zijn bedoeld om een overzicht te krijgen van de koppelingen met 

andere zorgpartijen die in AGB staan geregistreerd. 

 

Parameters 

Input:  

 AGB-code (8 posities, numeriek) 

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

 

Output:  

 AGB-code (gevraagde AGB-code) 

 Naam van de zorgpartij 

 Relaties met deze zorgpartij 

o Per relatie 

 AGB-code relatiepartner 

 Code type zorgpartij  

 Omschrijving type zorgpartij 

 Naam relatiepartner (Roepnaam) 

 Code type relatie 

 Omschrijving type relatie 

 Code rol zorgpartij of relatiepartner* 

 Omschrijving rol zorgpartij of relatiepartner* 

 Code zorgaanbod  

 Omschrijving zorgaanbod  

 Datum aanvang relatie 

 Datum einde relatie** 

 

* De rol van de zorgpartij wordt teruggeven als men de relaties van een zorgverlener opvraagt, de 

rol van de relatiepartner wordt teruggeven als men de relaties van een onderneming of vestiging 

opvraagt 

** Indien bekend 

5.1.9 Raadplegen mutaties vestigingen sinds peildatum 

Omschrijving 

Op basis van een peil datum, en (optioneel) zorgsoort koppelt deze (web-)service terug welke AGB-

codes zijn aangepast sinds de peil datum. Deze gegevens zijn bedoeld om de gegevens bij de klant 

te synchroniseren met de gegevens in het AGB-register. Als er een zorgsoort wordt meegegeven 

(optioneel) dan worden alleen de zorgpartijen met de betreffende zorgsoort door de (web-)service 

teruggegeven. 

 

N.B: Als het peil datum meer dan 31 dagen in het verleden ligt dan worden alleen de zorgpartijen 

teruggegeven die gewijzigd zijn in de afgelopen 31 dagen. 

 

Het peil datum is een datumtijd gegeven (bijvoorbeeld 2017-07-11T00:00:00). Omdat de verversing 

(vooralsnog) dagelijks is wordt er niet gekeken naar de tijd-component van de peil datum. Als in de 
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toekomst verversing meerdere malen per dag gaat plaatsvinden dan zal dat mogelijk wel 

gebeuren.  

 

Parameters 

Input:  

 Peildatum (standaard datumformaat: (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss) bijv. 2018-01-01T00:00:00) 

 Code zorgsoort (optioneel) 

Output:  

 AGB-code van vestigingen 

 

Foutscenario’s 

Functioneel: Ongeldige zorgsoort  

Technisch: Ongeldige invoer peildatum 

Technisch: Ongeldige invoer AGB-code 
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6 Bijlage I: Definities 

In dit document worden verschillende definities gebruikt. Hieronder wordt per definitie een 

omschrijving gegeven. 

Definitie Omschrijving 

AGB Algemeen Gegevens Beheer  

AGB-code De AGB-code is een numerieke sleutel voor de identificatie van 

zorgpartijen in de bedrijfsprocessen: 

- Zorginkoop 

- Zorgtoewijzing (machtigen, indicatiestelling) 

- Declaratieverwerking  

- Gidsen (Informatieverstrekking zoals openingstijden, webadressen, 

enzovoort en zorgbemiddeling voor verzekerden)  

- Ondersteunend voor (schade analyses) in zorgprocessen op basis van 

AGB codes 

Er is een AGB-code voor zorgverleners (AGB zorgverlenercode), een AGB-

code voor vestigingen (AGB vestigingscode) en er is een AGB-code voor 

ondernemingen (AGB ondernemingscode). Iedere soort zorgpartij heeft 

dus zijn eigen AGB-code soort. 

Arbeidsrelatie Relatie tussen een zorgverlener en een onderneming die aangeeft hoe 

de persoon bij de organisatie in dienst is. 

Erkenner Instantie die erkenningen beheert  

Erkenning Een erkenning is een toetsbaar criterium bij een zorgpartij. Zorgverleners 

op basis van een diploma, vermelding in een basisregistratie, 

bevoegdheid, lidmaatschap van een beroepsvereniging. 

Ondernemingen/vestigingen op basis van een toelating/vergunning  

Geleverd zorgaanbod Zie kwalificatie 

JSON Javascript Object Notation: manier om gegevens in javascript op te slaan 

HTTP(S) Hyper Text Transfer Protocol (Secured) 

Kwalificatie Een kwalificatie is een aanduiding van de beroepsgroep of soort van 

onderneming waartoe de zorgpartij behoort, of een door de zorgpartij te 

leveren soort zorg. In AGB wordt een kwalificatie altijd toegekend op 

basis van één of meer erkenningen aan een zorgverlener, onderneming 

of vestiging.  

Binnen een werkzaam_bij relatie wordt naar een kwalificatie gerefereerd 

met de term ‘geleverd zorgaanbod’ 

Onderneming Een onderneming is een organisatorisch verband, gericht op duurzame 

deelname aan het economisch verkeer. Daaronder valt ook het 

zelfstandig uitgeoefend beroep waarbij het accent meer op de 

persoonlijke bekwaamheid van de ondernemer ligt. Een onderneming in 

AGB dient als onderneming of in het geval van maatschap als 

hoofdvestiging ingeschreven te staan in het Handels Register van de 

Kamer van Koophandel (KvK) en bezit daarmee een KvK nummer en een 

rechtsvorm (rechtspersoon, samenwerkingsverband of éénmanszaak). 

Van een buitenlandse onderneming wordt het inschrijfnummer van het 

buitenlandse register waar de onderneming gevestigd is gebruikt. 

Relatie Betrekking waarin ondernemingen, vestigingen en zorgverleners tot elkaar 

staan. 

Relatierol Rol die een zorgpartij invult binnen een relatie, bv bij een werkzaam_bij 

relatie heeft de vestiging de rol ‘werklocatie’ en de zorgverlener de rol 

‘werkzaam_als_zorgaanbieder’ 
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REST Representational state transfer: lichtgewicht internet protocol om 

gegevens tussen partijen uit te wisselen. 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SSL Secure Socket Layer 

URL Uniform Resource Locator 

Vestiging Een vestiging is een gebouw of complex van gebouwen waar duurzame 

uitoefening van zorgactiviteiten van een onderneming plaatsvindt. 

Een onderneming in AGB heeft nul, één of meer vestigingen. Een 

vestiging hoort altijd maar bij één onderneming: in een gebouw waarin 

bijvoorbeeld twee ondernemingen hun activiteiten uitvoeren zijn als 

gevolg daarvan twee vestigingen aanwezig. 

Werkzaam-bij relatie Relatie tussen een zorgverlener en een vestiging die aangeeft waar de 

persoon zijn werkzaamheden uitvoert 

Zorgpartij De houder van een AGB-code: een zorgverlener, onderneming of 

vestiging 

Zorgsoort Soort waaronder de zorgaanbieder valt: bv huisartsen of ziekenhuizen. De 

zorgaanbiedersoort wordt aangeduid in een numerieke code van 1 of 2 

posities. De soort is onderdeel van de kwalificatie. 

Zorgverlener Een persoon die beroepsmatig zorg verleent aan een ander 

 


