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HOOFDSTUK I. - Oprichting en opdrachten van de Nationale Raad voor dringende  
geneeskundige hulpverlening. 
 
Artikel 1.  
Bij het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu wordt een Nationale Raad voor 
dringende geneeskundige hulpverlening opgericht, hierna te noemen "de Raad". 
 
De Raad staat onder het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid 
behoort, hierna te noemen de Minister. 
 
Art. 2.  
De Raad heeft tot taak aan de Minister, hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van het 
bureau, advies te verstrekken over alle aangelegenheden betreffende de dringende 
geneeskundige hulpverlening, meer bepaald : 
1° de vereiste middelen aan personeel en materieel, voor het verstrekken van passende  

individuele of collectieve dringende geneeskundige hulpverlening, inzonderheid de normen 
betreffende inplanting, werking en uitrusting; 

 
2° de evaluatie van de middelen bedoeld onder 1°. 
 
De Raad heeft tot taak aan de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, 
hetzij op diens verzoek, hetzij op initiatief van het bureau, advies te verstrekken over alle 
aangelegenheden met betrekking tot : 
 

1° de organisatie, de werking, de opleiding en de voorlichting van personen, functies en  
diensten die hetzij aan de dringende geneeskundige hulpverlening meewerken, hetzij aan het 

niet-dringend ziekenvervoer meewerken, in dit laatste geval voor wat betreft de aspecten 
die een invloed hebben op de dringende geneeskundige hulpverlening; 

 
2° de inzameling en de registratie van de gegevens met betrekking tot de  
dringende geneeskundige hulpverlening, zowel wat betreft het concept als wat betreft de 

feedback, het gebruik en de evaluatie; 
 
3° de toetsing van de kwaliteit en de evaluatie van de praktijk, op basis van 

wetenschappelijk verantwoorde criteria; 
 
4° de erkenningsnormen van de ambulancediensten zoals bedoeld in artikel 3bis van  
de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, en de criteria 

die van toepassing zijn voor de programmatie van deze diensten.  
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HOOFDSTUK II. - Samenstelling. 
 
Art. 3.  
§ 1. De Raad bestaat uit leden die blijk geven van een bijzondere kennis van de problemen die 
door de dringende geneeskundige hulpverlening worden gesteld en is samengesteld als volgt : 

De Raad bestaat uit leden die blijk geven van een bijzondere kennis van de  
aangelegenheden bedoeld in artikel 2 en is samengesteld als volgt : 

1° vier artsen voorgedragen door de representatieve wetenschappelijke verenigingen van  
huisartsen; 
 
2° vier artsen voorgedragen door de representatieve Belgische verenigingen van  
urgentiegeneeskunde en van rampengeneeskunde; 
 
3° vier leden, verantwoordelijken van ziekenhuizen beschikkend over een behoorlijk  
ingerichte dienst bedoeld in artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 2 april 1965 

houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige 
hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig 
oproepstelsel, voorgedragen door de representatieve verenigingen van 
verzorgingsinstellingen; 

 
4° vier verpleegkundigen voorgedragen door hun representatieve wetenschappelijke  
verenigingen; 
 
5° vier ambulanciers voorgedragen door hun representatieve beroepsverenigingen; 
 
6° twee vertegenwoordigers van de oproepcentra "100", voorgedragen door alle  
centra samen; 
 
7° twee vertegenwoordigers van de hulpdiensten van het Rode Kruis van België,  
voorgedragen door het Rode Kruis van België; 
 
8° twee officieren-geneesheren, voorgedragen door de geneeskundige dienst van het leger. 

 
De voorzitters van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, opgericht 
door het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot oprichting van de Commissies voor 
Dringende Geneeskundige Hulpverlening, mogen de vergaderingen van de Raad met 
raadgevende stem bijwonen. 
 
§ 2. Elk lid heeft een plaatsvervanger; deze moet voldoen aan dezelfde eisen en moet 
voorgedragen zijn door dezelfde verenigingen, organen of diensten. De plaatsvervanger neemt 
zitting wanneer het effectieve lid belet is. 
 
§ 3. De Minister of zijn afgevaardigde of, bij ontstentenis van beiden, de secretaris-generaal 
van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, neemt het voorzitterschap waar. 
De voorzitter wordt aangesteld door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn 
bevoegdheid heeft. 
 
De voorzitter wordt aangewezen voor een termijn van zes jaar. Hij is stemgerechtigd. 
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HOOFDSTUK III. - Benoeming. 
 
Art. 4.  
§ 1. De Minister benoemt voor een periode van zes jaar de leden en hun plaatsvervangers uit 
een lijst van twee kandidaten per te begeven ambt, voorgedragen door de verenigingen, 
organismen of diensten bedoeld in artikel 3, § 1. 
Wanneer de Raad constateert dat een lid ontslag heeft genomen, is overleden of driemaal 
ongewettigd afwezig is geweest of wanneer het lid niet meer aan de benoemingsvereisten 
voldoet, vervangt hij hem door zijn plaatsvervanger tot een nieuw lid is benoemd 
overeenkomstig paragraaf 1. 
 
Met het oog op de continuïteit der werkzaamheden blijven de leden wier mandaat verstreken 
is, hun mandaat evenwel verder uitoefenen tot in hun vervanging is voorzien. 
 
§ 2. De Minister benoemt twee ondervoorzitters gekozen onder de leden van de Raad. 
 
§ 3. De Minister benoemt onder de ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid de 
secretaris. 
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HOOFDSTUK IV. - Werking. 
 
Art. 5.  
Het bureau van de Raad is samengesteld uit de voorzitter, de twee ondervoorzitters en de 
secretaris. Het staat in voor de goede werking van de Raad. 
 
Art. 6.  
De Raad kan, in zijn midden, werkgroepen oprichten belast met een wel omschreven opdracht 
en het advies inwinnen van deskundigen naar keuze. 
 
Art. 7.  
§ 1. De Raad kan slechts een geldig advies uitbrengen wanneer ten minste de helft van de 
leden aanwezig is. Na een tweede oproeping met dezelfde agenda kan de Raad geldig advies 
verstrekken, ongeacht het aantal aanwezige leden. 
 
§ 2. In het geval dat ofwel de lijsten van de kandidaten, niet voorgedragen worden of 
onvolledig zijn, ofwel de kandidaten de benoemingsvoorwaarden niet vervullen, zoals 
voorzien in § 1 van artikel 3, houdt de onvolledige Raad geldig zitting voor zover de helft van 
zijn leden geldig werd aangewezen. 
 
Art. 8.  
De Raad moet ten minste twee keer per jaar samenkomen. 
 
Art. 9.  
De Raad stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de 
Minister. 
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HOOFDSTUK IVbis. - Financiële bepalingen 
 
Art. 9bis.  
§ 1. Tijdens de plenaire vergaderingen krijgen de leden : 
 

1° een presentiegeld, overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Regent van  
15 juli 1946 dat het bedrag van de presentiegelden en de kosten bepaalt, welke 
uitgekeerd worden aan de leden van de vaste commissies die van het departement van 
Volksgezondheid en van het Gezin afhangen, inzonderheid op artikel 1; 

 
2° de terugbetaling van hun reiskosten overeenkomstig de bepalingen van  

het koninklijk besluit van 18 januari 1965, houdende algemene regeling inzake 
reiskosten; 

 
3° de terugbetaling van hun verblijfskosten, overeenkomstig de bepalingen van  

het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen 
wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der federale 
overheidsdiensten; 

 
§ 2. Het bureau stelt jaarlijks aan de Minister de begroting voor die nodig is voor de 
uitvoering van de opdrachten van de Raad.  
 
 
HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen. 
 
Art. 10.  
Het koninklijk besluit van 24 maart 1969 tot oprichting van een nationale commissie voor het 
onderzoek van vraagstukken betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, 
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 april 1970, wordt opgeheven. 


