
4 SEPTEMBER 2014. - Koninklijk besluit 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 
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Artikel 1.  

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 

1° de wet : de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening; 

2° ambulancedienst : de ambulancedienst bedoeld in artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende 

de dringende geneeskundige hulpverlening; 

3° ziekenwagen : voertuig, gebruikt door de ambulancedienst om op aanvraag van de aangestelde 

van het eenvormig oproepstelsel te worden ingezet in het kader van de wet van 8 juli 1964 

betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening; 

4° ziekenwagenteam : team van minstens twee hulpverleners-ambulanciers, die gemachtigd zijn om 

dit beroep uit te oefenen conform artikel 21vicies en 21unvicies van het koninklijk besluit nr. 78 

van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en artikel 

6ter, § 2 van de wet; 

5° permanentie : ziekenwagenteam en een ambulance; 

6° permanentieplaats : vaste plaats waar de ambulancedienst om de interventie, toevertrouwd door de 

aangestelde van het eenvormig oproepstelsel, te garanderen; 

7° Gezondheidsinspecteur : de persoon bedoeld in artikel 10bis van de wet van 8 juli 1964 

betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening; 

8° FOD Volksgezondheid : De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu. 

 

 



Art. 2.  

Een toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige 

hulpverleningwordt jaarlijks toegekend aan de ambulancediensten door de Minister die de lijst daarvan 

opstelt. 

 

 

Art. 3.  

§ 1. De toelage bedoeld in artikel 2 bestaat uit een maximaal bedrag dat als volgt wordt samengesteld : 

1° een jaarlijks door de Minister vastgesteld bedrag dat per permanentieplaats wordt toegekend; 

2° een forfaitair bedrag gelijk aan een derde van het bedrag bedoeld in 1° dat voor iedere bijkomende 

permanentie vanuit een zelfde permanentieplaats wordt toegekend. 

3° een jaarlijks door de Minister vastgesteld aanvullend bedrag, voor het dekken van de aankoop-, 

onderhouds- en abonnementkosten van het radiomateriaal bedoeld in de wet van 8 juni 1998 

betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. De lijst van de diensten 

die in aanmerking komen voor dit aanvullend bedrag wordt jaarlijks door de Minister opgesteld. 

 

§ 2. Indien een ambulancedienst zijn medewerking aan de werking van de dringende geneeskundige 

hulpverlening stopzet tijdens de activiteitsperiode bedoeld in artikel 5, § 1, worden de in § 1, 1° en 2° 

bedoelde bedragen berekend naar rato van die periode. 

 

 

Art. 4.  

De toelage bedoeld in artikel 2 is gericht op de ondersteuning van de volgende prestaties in het kader 

van de wet : 

1° de medewerking aan de dringende geneeskundige hulpverlening, conform de wet en zijn 

uitvoeringsbesluiten, en conform de instructies van de Minister; 

2° het bewerkstelligen van permanentieplaats; 

3° de registratie van de opdrachten bedoeld in artikel 5 van de wet. 

 

 



Art. 5.  

§ 1. De toelage bedoeld in artikel 2 dekt een periode van één jaar waarvan de begindatum bepaald 

wordt door de Minister. 

 

§ 2. De toelage wordt betaald in een schijf, en de regels voor de storting worden jaarlijks door de 

Minister vastgesteld. 

 

§ 3. De toelage is niet verschuldigd wanneer de ambulancedienst tijdens de periode bedoeld in 

paragraaf 1 een inbreuk heeft gepleegd op de wet of haar uitvoeringsbesluiten, en die inbreuk van de 

wet is vastgesteld door de Gezondheidsinspecteur. 

 

§ 4. De betaling heeft als voorwaarde dat een schuldvordering moet worden toegezonden, ondertekend 

door de aangeduide verantwoordelijke van de ambulancedienst(en) op volgend adres : 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 

Directoraat-generaal Gezondheidszorg 

Eurostation II 

Victor Hortaplein 40, bus 10 

1060 Brussel. 

 

§ 5. De schuldvordering wordt vergezeld door de bewijsstukken ter verantwoording van het in artikel 

3 bedoelde subsidiebedrag. 

 

Ze moet uiterlijk drie maanden na afloop van de periode bedoeld in § 1 worden verstuurd. 

 

De niet-verschuldigde toelagen worden teruggestort aan de Staat binnen drie maanden na de notificatie 

door de FOD Volksgezondheid. 

 

§ 6. De volgende kosten zijn toegelaten om aanspraak te kunnen maken op de toelage : 

- de personeelskosten die nominatief en maandelijks moeten zijn; 

- de aankoop van klein materiaal; 

- de werkingskosten. 

 

Investeringen kunnen worden toegelaten indien ze passen in het kader van de doelstellingen van de 

toelage, maar enkel voor het bedrag van de waardevermindering van het materiaal. 

 

De interesten van leningen kunnen niet in aanmerking worden genomen. 

 

 

Art. 6.  

De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. 


