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Quick guide AGB Raadplegen 

 

Deze quick guide beschrijft alle stappen die nodig zijn voor het succesvol implementeren van AGB 

Raadplegen. AGB Raadplegen maakt onderdeel uit van de AGB Services. AGB Services maken het 

mogelijk om met uw eigen software informatie uit het AGB register te raadplegen. Dit vereist een 

aanpassing in uw eigen software. Het is daarom noodzakelijk om een software-ontwikkelaar tot uw 

beschikking te hebben die u hierbij kan ondersteunen. In de map waarin u ook dit document heeft 

gevonden, vindt u een mapje ‘voor de software ontwikkelaar’(SO) en ‘voor de functioneel 

beheerder’ (FB). Deze scheiding hebben we aangebracht om overzicht te brengen tussen de 

verschillende documenten. Desgewenst mogen de documenten uiteraard gedeeld worden tussen 

de ontwikkelaar en beheerder.   

 

 FB SO 

Lees de Beknopte uitleg AGB door 

Hierdoor krijgt u een beeld van de werking en structuur van AGB. 

x  

Lees de Functionele beschrijving AGB Raadplegen door 

Hierdoor krijgt u als functioneel beheerder een beeld hoe u AGB Services een plek 

geeft in uw lopende processen. 

x  

Vraag bij ons een test-token en test-certificaat aan 

Dit doet u via referentieproducten@vektis.nl. Met deze test-token heeft u toegang 

toe de testomgeving:  https://test-agb-api.vektis.nl 

x  

Installeer het test-certificaat op uw server 

Schakel eventueel hulp van een systeembeheerder in. 

x  

Gebruik de testomgeving om de functies van de API’s te ontdekken x x 

Onderteken de toegestuurde overeenkomsten 

U ontvangt dan een token voor de productie-omgeving. 

x  

Vraag een certificaat aan voor de productie-omgeving 

Dit kan via: https://www.digitalehandtekeningen.nl/email#3 (Xolphin) 

Met dit certificaat heeft u toegang tot de productieomgeving: 

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

Indien u al een Vecozo certificaat heeft, hoeft u geen ander certificaat aan te 

schaffen. 

x  

Implementeer AGB Raadplegen in uw software 

Gebruik hiervoor de documenten Externe testomgeving API AGB en Technisch 

Koppelvlak REST API-AGB Register 

 x 

U bent klaar om AGB Raadplegen te gebruiken! x x 

 

Vragen? 

Vragen over de werking van het AGB-register binnen de Services of ander inhoudelijke vragen over 

AGB, kunt u aan ons stellen via referentieproducten@vektis.nl . Zijn de vragen algemener van aard 

(bijv. algemene ICT-vragen), dan bieden wij geen ondersteuning.  
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