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Door: Datum: 

Cindy Mensink 24-06-2020  

  

Betreft: 

Procedure omhangingen 

Naar aanleiding van:  

Actiepunt AcW: A200211-1: Status procedure om van een 71-code tot een reële 

(betekenisvolle) code te komen - opname B&O  

 

1. Inleiding 

Voorheen werden AGB-codes verstrekt aan praktijken of instellingen en aan 

individuele zorgverleners. Jaren terug is besloten het AGB-register te moderniseren en 

aan te laten sluiten op authentieke bronnen zoals het Handelsregister (KvK). 

Voornaamste wijziging is de structuur geweest, in het AGB-register zijn er nu 3 

entiteiten: de onderneming, de vestiging en de zorgverlener. 

In augustus 2014 heeft de migratie plaatsgevonden en zijn er keuzes gemaakt over de 

registratie. Deze keuzes waren dat een praktijk/instelling naar een onderneming werd 

gemigreerd, en bij een aantal zorgsoorten (17 – Rechtspersonen, 76 - Leveranciers 

hulpmiddelen, 85 – Taxivervoerders en 98 - 

Declaranten/Servicebureaus/Zorgverzekeraars) van zorgverlener naar onderneming.   

 

Daarbij is besloten om van de drie entiteiten alleen voor de zorgverleners en 

ondernemingen een ‘betekenisvolle’ AGB-code uit te geven. Alle vestigingen in het 

AGB-register hebben standaard een ‘betekenisloze’ code, die begint met ‘71’. Een 

gebruikelijke registratie van een  AGB-code van een onderneming is als volgt: 

Fig. 1: meest voorkomende registratie van ondernemingen in AGB  
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71…… 



Notitie 

Datum: Betreft:  

24-06-2020  Omhangingen 2/5 

 

 

Nadat de migratie in augustus 2014 was afgerond bleek een aantal registraties in AGB 

niet conform de werkelijkheid te zijn. Om de registratie in AGB te laten aansluiten op 

de authentieke bronnen veranderen we de entiteit, met behoud van de AGB-code.  

Dit proces noemen we omhangen en in de meeste gevallen wijzigt dan de entiteit 

van onderneming naar vestiging. 

Veel van deze omhangingen zijn uitgevoerd binnen de WLZ, de instellingen waren 

allemaal gemigreerd als onderneming, maar zijn veelal locaties (=vestigingen).  

Binnen de ZVW komen omhangingen vaak voor bij leveranciers hulpmiddelen en 

opticiens/audiciens die allemaal vestigingen zijn in plaats van ondernemingen. Maar 

ook bij een aantal apothekers en fysiopraktijken zijn omhangingen uitgevoerd. 

Het behoud van de AGB-code heeft te maken met de bestaande afspraken en 

toepassingen binnen de processen van zorginkoop en declareren. Er wordt gebruik 

gemaakt van betekenisvolle AGB-codes, deze beginnen met een zorgsoortcode.  

 

2. Onderscheid tussen instelling en praktijk binnen de ZVW 

Voor de overgang naar AGBM, werd er een onderscheid gemaakt tussen instelling en 

praktijk. In FAGBU wordt het onderscheid nog steeds gemaakt. Het instellingbestand 

van FAGBU levert, net als voor zorgverleners maar 1 adres uit. Hierdoor is voor alle 

zorgsoorten die in AGB-oud werden geclassificeerd als ‘Instellingen’, de 2e (en 3e, 4e) 

vestiging niet zichtbaar in het FAGBU instellingbestand.  

Om deze vestigingen van instellingen ook goed te kunnen uitleveren in de FAGBU 

registreren we deze als onderneming in het AGB-register met maximaal 1 vestiging. 

Het KvK-nummer van de onderneming komt meerdere keren voor binnen dit zorgsoort 

en het onderscheid van de locaties wordt gerealiseerd via de vestiging met haar 

eigen HR-vestigingsnummer (zoals ook geregistreerd in KvK) en het bezoekadres. Na 

uitfasering van de FAGBU zal het uitleverprobleem bij deze zorgsoorten niet meer 

voorkomen. Een lijst van de ‘instelling’ zorgsoorten zijn vermeld in bijlage 2.  

 

Bij de praktijken worden de omhangingen uitgevoerd waarna de vestiging een 

betekenisvolle AGB-code heeft en daarbij gekoppeld is aan een onderneming met 

een AGB-code als rechtspersoon. 

 

3. Omhangen binnen de WLZ 

Verder is er bij WLZ zorgaanbieders een andere systematiek dan bij ZVW, waardoor de 

keuze voor omhangen erg situatie afhankelijk is. Er wordt onderscheid gemaakt in 

koepel- en beheerstichtingcodes en productiecodes. De koepel- en 

beheerstichtingcodes worden gebruikt voor de overeenkomsten en de 

bevoorschotting en worden in het AGB-register alleen op ondernemingsniveau 

vastgelegd. De productiecodes of locatiecodes worden gebruikt voor alle berichten 

op cliëntniveau, bijvoorbeeld de indicatiestelling en de declaraties. Het gebruik van 

koepel- en beheerstichtingcodes is niet consistent en verschilt per zorgkantoor. De 

AGB-codes van instellingen die productiecodes/locatiecodes zijn, worden 
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omgehangen van onderneming naar vestiging en vallen dan onder een koepel- of 

beheerstichtingcode, waarbij de registratie in lijn is met de registratie in KvK. 

 

4. Wanneer omhangen 

Een omhanging wordt gedaan op verzoek of van/in afstemming met een 

zorgaanbieder. De oorsprong van dit verzoek ligt in veel gevallen bij een 

zorgverzekeraar, zorgkantoor of VECOZO. De noodzaak tot omhangen heeft te 

maken met een AGB-registratie die niet in lijn is met werkelijkheid, waardoor de 

zichtbaarheid of bruikbaarheid van de AGB-code in de systemen van een of 

meerdere van deze partijen in het gedrang komen. 

 

Het verzoek zal vervolgens worden gecontroleerd op de eisen van zorgsoort en KvK 

registratie. Als een verzoek wordt goedgekeurd zal de omhanging worden uitgevoerd 

op de eerst komende woensdag (mits een werkdag). De omhanging wordt de dag 

erna in de uitleverbestanden zichtbaar.  

 

5. Regels voor omhangen 

a. KvK inschrijving 

Een omhanging wordt gedaan om de registratie in AGB in lijn te brengen met de 

werkelijkheid. De KvK inschrijving is hierin bij Ondernemingen in AGB altijd leidend. Een 

omhanging van Onderneming naar betekenisvolle Vestiging onder een bestaande 

onderneming kan daarom alleen worden gedaan als de vestiging onder hetzelfde 

KvK-nummer geregistreerd is als de onderneming. 

 

b. Zorgsoort 

Bij de zorgsoorten die worden omgehangen is uitgebreid getest of een omhanging 

geen problemen oplevert. Voor elke zorgsoort kan een andere situatie van 

toepassing zijn. Om die reden wordt een omhanging bij een zorgsoort die niet 

voorkomt in onderstaande lijst, pas een omhanging gedaan na een uitgebreide test. 

Deze test wordt niet alleen binnen Vektis uitgevoerd, maar moet ook gedaan worden 

bij belangrijke gebruikers zoals VECOZO. Omhangingen zijn uitgebreid getest en 

daarom al mogelijk bij de volgende zorgsoorten: 

02 - Apothekers,  

04 - Fysiotherapeuten,  

12 - Tandartsen,  

25 - Inrichting voor Psychiatrische Deeltijdbehandeling,  

30 - Instellingen voor Verstandelijk Gehandicapten,  

35 - Instellingen voor Visueel Gehandicapten,  

37 - Gezondheidscentra,  

38 - Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief,  

40 - Instellingen voor Auditief Gehandicapten,  

42 - Verzorgingshuizen,  

45 - Verpleeginrichtingen somatische zieken,  
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46 - Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patiënten,  

47 - Verpleeginrichtingen,  

48 - Overige inrichtingen,  

60 - Instellingen voor Dagverpleging voor Ouderen,  

65 - Gezinsvervangende Tehuizen,  

70 - Kinderdagverblijven,  

72 - RIBW,  

73 - WLZ Gecombineerd,  

75 - Thuiszorginstellingen,  

76 - Leveranciers Hulpmiddelen,  

78 - Sociaal Pedagogische Diensten en 

79 - RIAGG. 

 

Bijlage 1: Uitleg van de begrippen 

 Omhanging 

Een omhanging is als de registratie in AGB in lijn wordt gebracht met registratie in KvK, 

met behoud van de AGB-code. Een omhanging is in sommige gevallen nodig door 

keuzes in de migratie van AGB. 

 Zorgaanbieder 

De zorgaanbieder is de entiteit die de zorg biedt. Het is de verzamelnaam voor de 

verschillende entiteiten onderneming, vestiging en zorgverlener.  

 Zorgverlener 

De zorgverlener is de persoon die bevoegd is zorg te verlenen. 

 Onderneming 

De onderneming is de juridische entiteit, onder wiens verantwoordelijkheid de zorg 

geleverd wordt. Deze wordt uitgegeven op basis van een inschrijving in het 

handelsregister.  

 Vestiging 

De vestiging is de fysieke locatie (bezoekadres) waar de zorg daadwerkelijk wordt 

verleend. Vestigingen worden wel geregistreerd, maar in de meeste gevallen is de 

AGB-code van de vestiging een 71-code, die niet openbaar zichtbaar is en ook niet 

gebruikt wordt in het huidige declaratieverkeer.  

 Betekenisvolle vestiging 

Een betekenisvolle vestiging is een vestiging met een AGB-code anders dan 71 en 

waarvan de AGB-code gebruikt wordt in het huidige declaratieverkeer. 

 

Bijlage 2: Zorgsoorten die instellingen waren in AGBM 

Soortcode 

instelling omschrijving instelling 

06 Ziekenhuizen 

18 Dialyse centra 

19 Audiologische centra 

22 Zelfstandig Behandelcentra 
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 23 Instellingen voor Revalidatiedagbehandeling 

25 Inrichting voor Psychiatrische Deeltijdbehandeling 

30 Instelling voor verstandelijk gehandicapten 

31 Bloedbanken 

32 GGD 

33 Kraamcentra 

34 Trombosediensten 

35 Instelling voor Visueel gehandicapten 

36 Ambulancedienst 

38 

Tandheelkundige centra / 

 Instelling voor Mondzorg 

39 Instelling voor jeugdtandverzorging 

40 Instelling voor Auditief gehandicapten 

42 Verzorgingstehuizen 

47 Verpleeginrichtingen 

48 Zorghotel 

 Herstellingsoord 

 Hospice 

 Mantelzorgmakelaar 

 Verpleegunit 

 Gemeenten 

49 Abortuskliniek 

50 Laboratoria 

51 Klinisch Genetisch Centrum 

53 Diverse Samenwerkingsverbanden 

54 GGZ Instelling (PUK & PAAZ) 

58 Centrale Post Ambulancedienst (CPA) 

60 Instelling voor dagverpleging voor ouderen 

61 Beheersstichting 

65 Gezinsvervangende tehuizen 

66 Beheersstichting 

70 Kinderdagverblijven 

72 RIBW 

73 Wlz Gecombineerd 

74 Arbo-diensten 

75 Thuiszorginstellingen 

78 Sociaal pedagogische diensten 

79 RIAGG-instellingen 


