Ambtelijk ontwerp 8 juli 2019
Besluit van
houdende wijziging van het Registratiebesluit BIG teneinde regels te stellen over het
gebruik van het BIG-nummer door geregistreerde beroepsbeoefenaren

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg, van..., kenmerk xxxx;
Gelet op artikel 4a Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van vul in datum advies,
RvS., no. vul in nummer advies, RvS.);
Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van vul in datum nader
rapport, vul in kenmerk nader rapport);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het Registratiebesluit BIG wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 4a vervalt.
B
Er wordt een nieuw artikel 4a ingevoegd, dat luidt:
Artikel 4a
Een beoefenaar van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de wet draagt er zorg voor
dat zijn BIG-nummer kenbaar wordt gemaakt in de navolgende gevallen:
a. Wanneer hem daarom wordt verzocht.
b. Wanneer de beroepsbeoefenaar zijn naam in het kader van de uitoefening van
het beroep of van een specialisme daarvan als bedoeld in artikel 14 van de wet
kenbaar maakt, dan wel ermee instemt dat zijn naam in dat kader kenbaar
wordt gemaakt:
1o bij het gebruik van zijn naam op websites;

2o onder door de beroepsbeoefenaar of onder diens naam verzonden emailberichten;
3o in wachtruimten, wanneer de naam van de beroepsbeoefenaar wordt vermeld
in schriftelijke, algemeen waarneembare kennisgevingen.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikel I, onderdeel B,
dat in werking treden met ingang van 1 juli 2020.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het
Staatsblad zal worden geplaatst.

De minister voor Medische Zorg,

Nota van toelichting

Algemeen

In artikel 4a van het Registratiebesluit BIG is bepaald in welke gevallen een BIGgeregistreerde beroepsbeoefenaar zijn BIG-nummer aan het publiek kenbaar moet
maken. Sedert 1 april 2019 is dat artikel van kracht. Na de inwerkingtreding van dat
artikel, bleek dat er bij de uitvoering problemen rezen en dat daardoor overleg met de
veldpartijen noodzakelijk was. De Minister voor Medische Zorg heeft daarop besloten
artikel 4a vooralsnog niet te handhaven tot verdere afstemming over de invulling van
artikel 4a had plaatsgevonden. De Tweede Kamer is daarover bij brief van 8 maart 2018
geïnformeerd. Dat overleg heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft ertoe geleid dat
artikel 4a van het Registratiebesluit BIG anders zal worden ingevuld. Dit besluit strekt
ertoe dat te regelen.
De uitwerking van de verplichting van artikel 4a Wet BIG om het BIG-nummer te
vermelden (Stb. 208, 2016) blijkt op bezwaren te stuiten. De verplichting om het
nummer op basis van 4a, zoals dat oorspronkelijk luidde, te vermelden via “andere
digitale media” levert in de praktijk veel onduidelijkheid op wat betreft de afbakening
van wat wel en niet onder andere digitale media wordt verstaan. De verplichting het
nummer te vermelden op facturen leidt in bepaalde situaties tot onevenredig grote
administratieve lasten terwijl het BIG-nummer via de AGB te achterhalen is en de AGBcode altijd is vermeld op de factuur of wordt meegeleverd door de zorgverlener met de
declaratie bij de zorgverzekeraar. Ook de verplichting om het nummer te vermelden op
briefpapier kan in bepaalde situaties leiden tot onevenredig grote administratieve lasten.
Over de uitwerking in welke situaties het BIG-nummer moet worden vermeld heeft
alsnog overleg plaatsgevonden met beroeps-, koepel- en consumentenorganisaties.
Vanuit de beroeps- en koepelorganisaties is voorgesteld om in de amvb ook uitdrukkelijk
op te nemen dat een beoefenaar er voor zorgt dat zijn BIG-nummer zo spoedig mogelijk
wordt meegedeeld indien iemand daarom vraagt. Daarbij deden die organisaties de
suggestie dat beroepsbeoefenaren die niet als zodanig op websites zijn vermeld, een
telefoonnummer kenbaar kunnen maken waar het BIG-nummer kan worden
opgevraagd. De verplichting om het BIG-nummer op verzoek te verstrekken is
opgenomen in deze wijziging van de amvb zodat er geen twijfel over kan bestaan dat
een BIG-geregistreerde op verzoek zijn BIG-nummer kenbaar moet (laten) maken.
De plicht tot vermelding van het BIG-nummer op professionele websites en in
wachtruimten is gehandhaafd. De verplichting geldt pas zodra de naam van de BIGgeregistreerde beroepsbeoefenaar in de in artikel 4a, onder b genoemde gevallen
kenbaar wordt gemaakt. Dat kan dus zijn bij de inwerkingtreding van dit besluit, maar
ook later, bijvoorbeeld wanneer een arts pas na de inwerkingtreding van dit besluit in de
wachtruimte een beeldscherm plaatst waarop zijn naam wordt vermeld.
Het toevoegen van BIG-nummers op de professionele websites (aan de reeds aanwezige
vermeldingen van de BIG-geregistreerden) vraagt om een eenmalige investering. Het
bijwerken is relatief eenvoudig uit te voeren. Het betreft de website van de
zorginstelling, zoals een ziekenhuis of groepspraktijk, of van de individuele
beroepsbeoefenaar in geval van een solo-praktijk of zzp-er.

De toevoeging van het BIG-nummer aan de e-mailondertekening, waarin bijvoorbeeld
ook een telefoonnummer, e-mailadres en bezoekadres zijn vermeld, is eenvoudig te
realiseren door met een automatische e-mailondertekening te werken en daaraan
eenmalig het BIG-nummer toe te voegen. Het kan gaan om een e-mail die de BIGgeregistreerde zelf stuurt of een e-mail die onder diens naam wordt verstuurd. Het BIGnummer hoeft niet in de e-mail zelf te worden toegevoegd als daarin de BIGgeregistreerde wordt genoemd, bijvoorbeeld als een zorginstelling een e-mail stuurt
waarin een afspraak met de BIG-geregistreerde wordt bevestigd.
De wijze van vermelden in de wachtruimte is vormvrij: naambordjes hoeven niet te
worden aangepast, zolang het nummer maar zichtbaar wordt vermeld en duidelijk is
onder welk nummer de betreffende beroepsbeoefenaar is ingeschreven in het BIGregister. Iedere BIG-geregistreerde kan daartoe via zijn persoonlijke account bij het
BIG-register een standaardbrief met het eigen nummer printen. Als de BIGgeregistreerde is vermeld op een beeldscherm in de wachtruimte dan kan het BIGnummer aan die informatie worden toegevoegd door deze erbij te typen. De verplichting
het BIG-nummer te vermelden in de wachtkamer geldt in geval van direct zichtbare
vermelding, zoals beeldschermen of briefjes, en niet voor bijvoorbeeld folders of
brochures waarin de BIG-geregistreerde is vermeld. Gekozen is om de vermelding in de
wachtruimte te handhaven omdat zo ook een niet-digitale, direct zichtbare manier
beschikbaar is om patiënten kennis te kunnen laten nemen van het BIG-nummer, naast
de digitale manieren (website en e-mailondertekening). Dit is enerzijds van belang om
minder digitaalvaardige patiënten te kunnen bereiken en anderzijds om digitaalvaardige
patiënten te bereiken die al patiënt zijn (en de website niet meer raadplegen). De
administratieve lasten voor het vermelden in de wachtruimte zijn beperkt, terwijl een
belangrijke groep patiënten kan worden bereikt.
Wanneer een zorginstelling de naam van de BIG-geregistreerde op een van de
voornoemde manieren vermeldt, dan kan de BIG-geregistreerde daar alleen mee
instemmen onder de voorwaarde dat de instelling ook zijn BIG-nummer vermeldt.
Regeldruk en financiële lasten
De toelichting bij de bestaande bepaling in het Registratiebesluit BIG bevat voor de
verplichting een raming van administratieve lasten groot € 16.887.584. Door het
schrappen van de verplichting het BIG-nummer te vermelden op facturen vallen deze
lasten nu aanzienlijk lager uit: € 3.284.820.
De huidige groep geregistreerde beroepsbeoefenaren waarvoor het verplichte gebruik
van het BIG-nummer financiële lasten en regeldruk oplevert betreft 149.310 (mei 2019)
beroepsbeoefenaren. Het gaat hier om de geregistreerde beroepsbeoefenaren die zich
mogelijk op de hier aan de orde zijnde wijzen naar buiten toe kenbaar maken als BIGgeregistreerde. Dit zijn dus niet alle beroepsbeoefenaren. Zo zijn de BIG-geregistreerde
verpleegkundigen niet meegeteld bij deze berekening omdat zij zich over het algemeen
niet op zulke wijze naar de patiënt toe als beroepsbeoefenaar presenteren. Concreet
betekent dit dat van de in totaal 337.138 BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren,
187.828 geregistreerde verpleegkundigen buiten beschouwing worden gelaten. Voor de
andere beroepen is deze inschatting niet te maken en gaat het om aanzienlijk kleinere
aantallen.
De aanpassing van websites om het BIG-nummer toe te voegen kost naar schatting
eenmalig € 10 per beroepsbeoefenaar. Daarmee komt het totaal van deze kosten op
€ 1.493.100 (149.310 beroepsbeoefenaren * € 10).

Naast de financiële lasten zorgt de aanpassing ook voor regeldruk. Zo zal het tijd kosten
om het BIG-nummer te vermelden op de website, in de wachtruimte en in de emailondertekening. De belasting in benodigde tijd hiervoor wordt geschat op in totaal 15
minuten per beroepsbeoefenaar. Uitgaande van een gemiddeld uurtarief van € 48,
betekent dit aan eenmalige administratieve last € 1.791.720 (149.310 * 1/4 * € 48).
De inschatting van de totale lasten bedraagt eenmalig € 3.284.820 (€ 1.493.100 + €
1.791.720). Dit betreft ten opzichte van de huidige bepaling een vermindering van de
ingeschatte totale administratieve lasten met € 13.602.764.
Advies Adviescollege toetsing regeldruk
PM

Advies Autoriteit Persoonsgegevens
PM
Artikelsgewijs
Artikel I
B
Omdat artikel 4a van het Registratiebesluit BIG, zoals dat bij het Besluit van 22 februari
2019 is vastgesteld, niet wordt gehandhaafd totdat artikel I, onderdeel A in werking
treedt, hoeft de intrekking van artikel 4a niet te wachten op de nieuwe vaststelling van
dat artikel. Er is daarom gekozen voor de gefaseerde uitvoering van dit besluit.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

