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15 MEI 2017. - Ministerieel besluit  

ter uitvoering van het koninklijk besluit  

van 4 september 2014  

tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden  

voor de toekenning van de toelage  

bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964  

betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening  

voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 
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Artikel 1.  
Een toelage van 16.284.000 euro, aan te rekenen ten laste van basisallocatie 25/52.21.3300.06 van 
de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het 
begrotingsjaar 2017, wordt toegekend aan de ziekenwagendiensten vermeld in bijlage 1. 
 
 
Art. 2. 
 De toelage bedoeld in artikel 1 is vastgesteld als volgt : 

1° een bedrag van 46.800 euro wordt toegekend per permanentieplaats; 
2° het bedrag, bedoeld in 1°, wordt verhoogd met 15.600 euro voor iedere bijkomende 

permanentie vanuit een zelfde permanentieplaats; 
3° het bedrag, bedoeld in 1°, wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van 2.000 euro per 

permanentie om de kosten te dekken die vermeld worden in artikel 3, § 1, 3°, van het koninklijk 
besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de 
toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de 
dringende geneeskundige hulpverlening. 

 
 
Art. 3.  
De toelage bedoeld in artikel 1 dekt de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017. 
 
 
Art. 4.  
De toekenning van de toelage is afhankelijk van de verzending van de documenten bedoeld in artikel 
5, § 4 en § 5, van voormelde koninklijk besluit van 4 september 2014 dat het sturen van een 
schuldvordering bedoelt. Een model van de documenten bevindt zich in de bijlagen 2 en 3. 
De schuldvordering bedoeld in artikel 5, § 5, moet verstuurd worden naar het volgende adres: 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Adres elektronisch: invoice@health.fgov.be 
Adres papier: Stafdienst Budget en Beheerscontrole 
Eurostation blok 2 
Victor Hortaplein 40, bus 10 
1060 BRUSSEL 

 
 
Art. 5.  
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017. 


