/ Voorwaarden
Voorwaarden uitgifte en
gebruik fBSN

Een fictief BSN (fBSN) is net als een formeel BSN geregistreerd bij de SBV-Z. Om te zorgen dat een fictief BSN
nooit aan een echte persoon wordt verbonden, staat de fBSN reeks als ‘niet-uitgegeven’ geregistreerd. De beheerder
van een GBZ kan een (aantal) fBSN(‘s) aanvragen bij VZVZ. Een fBSN wordt vervolgens in bruikleen verstrekt.
Een beheerder of een zorgverlener kan in het GBZ een fictief dossier koppelen aan een fBSN. Hiermee kan hij
ketentesten uitvoeren om na te gaan of de uitwisseling via het zorginformatiesysteem goed verloopt. Voor het
gebruik van fBSN zijn de voorwaarden Uitgifte en Gebruik van toepassing. Deze leest u in dit document.

1.

Aanvraagproces

1.1. Het VZVZ Servicecentrum treedt op als uitgiftepunt van
fBSN.
1.2. Het VZVZ Servicecentrum verstrekt SBV-Z de
noodzakelijke informatie om verificatie van fBSN mogelijk te
maken.
1.3. Het VZVZ Servicecentrum heeft het recht om de afgifte
fBSN te beperken of niet toe te kennen aan een GBZbeheerder.
1.4. Per GBZ-beheerder worden maximaal 20 fBSN
uitgegeven.
1.5. Het VZVZ Servicecentrum blijft eigenaar van de fBSN.

2.

Gebruik

2.1. Het VZVZ Servicecentrum bewaakt het correct gebruik
van fBSN.
2.2. De GBZ-beheerder is eindverantwoordelijk voor correct
gebruik van uitgegeven fBSN conform dit reglement.
2.3. Het staat de GBZ-beheerder vrij om de aan hen
toegekende fBSN aan zorgverleners ter beschikking te stellen
teneinde bepaalde interacties te kunnen uitvoeren met fBSN.
2.4. De fBSN zijn primair bedoeld om berichtenverkeer en
interoperabiliteit te kunnen vaststellen.
2.5. Een GBZ-beheerder beperkt het aantal aanmeldingen van
een fBSN bij de VWI van het Landelijk Schakelpunt tot
maximaal acht.

2.6. Een GBZ-beheerder ziet er op toe dat een opvraging van
een dossier redelijkerwijs niet tot overbelasting (in termen
van bandbreedte) van het Landelijk Schakelpunt leidt.
2.7. Het verdient aanbeveling een eenmaal aangemeld
dossier na het onderzoek af te melden.

3.

Duur en beëindiging

3.1. Een algemeen fBSN wordt voor één jaar toegewezen aan
een GBZ-beheerder en daarna telkens stilzwijgend voor een
maand verlengd.
3.2. Het gebruik van fBSN kan door de GBZ-beheerder op elk
moment beëindigd worden door middel van een schriftelijke
melding hiervan aan het VZVZ Servicecentrum. Hiermee komt
de toewijzing te vervallen en kan het fBSN opnieuw
uitgegeven worden.
3.3. Het staat het VZVZ Servicecentrum vrij om fBSN in te
trekken na het eerste of volgende jaren.
3.4. Het VZVZ Servicecentrum kan per omgaande fBSN
intrekken als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden.
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