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Onderwerp
voorkom administratieve lasten bij bekendmaking BIG-nummer

Geachte heer De Jonge,
Zeer recent ontvingen wij van het CIBG een voorlichtingstekst over de voor beroepsbeoefenaren
verplichte bekendmaking van het BIG-nummer per 1 april aanstaande. Deze tekst is al gepubliceerd en
zoals u ongetwijfeld heeft gezien roept dit enorm veel weerstand op onder zorgprofessionals. De
betreffende AMvB is nog niet gepubliceerd, maar naar aanleiding van de voorlichtingstekst van het CIBG
vragen wij u dringend:
1.

2.

Overbodige en administratieve lasten uit de AMvB te halen. Transparantie voor patiënten mag niet
leiden tot onnodige administratieve lasten voor zorgaanbieders. Het gaat bijvoorbeeld om de
bekendmaking van BIG-nummers op briefpapier, in wachtruimtes en op facturen. Facturen komen
vaak bij zorgverzekeraars terecht en dragen zo niet bij aan transparantie voor de patiënt. De
maatregel wordt een onnodige administratieve last voor beroepsbeoefenaren en instellingen;
De inwerkingtreding van de verplichting uit te stellen.
De genoemde coulanceregeling biedt onvoldoende houvast om de regeling begin april in werking te
laten treden.

In deze brief lichten we bovenstaande twee punten toe.
Voorlichtingstekst CIBG
Het CIBG heeft ons gevraagd een voorlichtingstekst actief te verspreiden onder onze achterban. De
gedachte van het CIBG daarbij is, dat wat daar in staat, ook de regeling van de AMvB is. Het gaat
dan met name om de wijze van bekendmaking van het BIG-nummer door beroepsbeoefenaren. De tekst
is sinds 12 februari op de website van het BIG-register geplaatst.
Wij zijn overvallen door de voorlichtingstekst van het CIBG. De AMvB die dit regelt is nog niet gepubliceerd
en wij zijn, anders dan wij hebben gevraagd en de minister ook heeft toegezegd, op geen enkele wijze bij
de totstandkoming van de AMvB betrokken geweest.
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Voorkom onnodige administratieve last bij bekendmaking BIG-nummer
Wij begrijpen en onderschrijven de ratio van meer transparantie in de zorg. Echter, uit de voorlichtingstekst
van het CIBG blijkt onverwacht dat hetgeen in de AMvB geregeld wordt met de publicatie van het BIGnummer, een veel omvangrijker administratieve ingreep vraagt, dan op voorhand was te voorzien. Het
gaat dan bijvoorbeeld om de verplichting om het BIG-nummer ook te vermelden op facturen. Dat
is volgens veel partijen een onevenredig zware administratieve belasting. Veel facturen komen immers
alleen bij zorgverzekeraars terecht en bovendien is de kenbaarheid van het BIG-nummer voor patiënten
vooral van belang voorafgaand aan een behandeling om de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar
te kunnen verifiëren. Een ander voorbeeld betreft het declaratieverkeer (El standaarden). Alle
declaratiestandaarden zouden moeten worden aangepast, terwijl het BIG-nummer al beschikbaar is (via
de AGB code).
Onduidelijke coulanceregeling
Vanwege deze omvangrijke administratieve ingreep is in de voorlichtingstekst een coulanceregeling
opgenomen. Deze maakt echter onvoldoende duidelijk wat in voorkomende gevallen, onder andere door
de Inspectie, nu precies van een beroepsbeoefenaar zal worden gevraagd. Terwijl de Inspectie wél een
bestuurlijke boete aan de beroepsbeoefenaar kan opleggen als hij of zij niet voldoet aan
de nieuwe wettelijke plicht. Ook patiënten kunnen de beroepsbeoefenaar verwijten maken, bijvoorbeeld
in het kielzog van een klacht over het handelen van de beroepsbeoefenaar. De huidige
voorlichtingstekst heeft inmiddels veel onrust en onduidelijkheid in het veld opgeroepen.
Herziening noodzakelijk
Wij menen dan ook dat de AMvB moet worden herzien. Dit betekent dat de AMVB niet op het voorziene
tijdstip in werking kan treden.
Om die reden vraag ik u hierbij vriendelijk doch dringend, namens artikel 3-beroepsbeoefenaren: KNMG,
KNMT, KNOV, KNMP, KNGF, V&VN, ANT, FGzPt, NAPA, alsmede namens ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en
VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en namens OVAL, de brancheorganisatie van
arbodiensten, om te bewerkstelligen dat de AMvB wordt herzien en dat de inwerkingtreding
van zowel de bepalingen in de Wet BIG over het bekendmaken van het BIGnummer, als de bijbehorende AMvB, worden uitgesteld.
In afwachting van uw spoedige reactie en vertrouwend dat wij spoedig worden uitgenodigd voor een
gesprek.
Hoogachtend,

René Héman, arts M&G
voorzitter KNMG
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