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Artikelsgewijze toelichting Wetsvoorstel ambulancevoorzieningen 
 
Artikel 1 
Een deel van de hier opgenomen begrippen is ontleend aan artikel 1, eerste lid, van de Tijdelijke 
wet ambulancezorgen (Twaz) en is in een aantal gevallen verduidelijkt of redactioneel verbeterd.  
Het begrip ambulance is al uitvoerig omschreven in paragraaf 4.1 van het algemeen deel van deze 
toelichting.  
Zowel voor het begrip meldkamer als voor het begrip meldkamerfunctie wordt verwezen naar de 
Politiewet 2012, respectievelijk naar artikel 25a, eerste lid, en artikel 25b, eerste lid, van die wet. 
In die wet is de basis gelegd voor de inrichting van de meldkamers voor hulpdiensten, waaronder 
de ambulancezorg. De meldkamer is de plaats voor het aannemen, ontvangen, registreren en 
beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van de hulpdiensten politie, 
ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee, het bieden van een adequaat 
hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten (de meldkamerfunctie). De 
verschillende hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie. 
Voor de ambulancezorg is dat vastgelegd in artikel 5 van dit wetsvoorstel. 
 
Artikel 2 
Hierin is vastgelegd dat met betrekking tot de regio-indeling voor de ambulancevoorzieningen net 
als bij de Twaz aangesloten wordt bij de indeling van de veiligheidsregio’s zoals bepaald in de Wet 
veiligheidsregio’s. Hierin verandert dus niets ten opzichte van de huidige situatie.  
Een eventuele wijziging van de grenzen van een veiligheidsregio of van een fusie van 
veiligheidsregio’s heeft grote consequenties voor de betrokken RAV’s. Het is daarom van belang 
dat RAV’s tijdig betrokken worden bij de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en het bepalen van 
de gevolgen van die evaluatie, en bij eventuele andere wijzigingen (bijvoorbeeld gemeentelijke 
herindelingen) die kunnen leiden tot aanpassing van de grenzen van veiligheidsregio’s. 
 
Artikel 3 
In het voorgestelde artikel 3, eerste lid, wordt bepaald dat Onze Minister zorg draagt voor de 
duurzame veiligstelling van de ambulancevoorzieningen. Dit betreft taken en bevoegdheden die 
direct of indirect van invloed zijn op de ambulancevoorzieningen. De overheid schept de 
voorwaarden waarbinnen de RAV’s hun taak kunnen uitoefenen, houdt toezicht op die 
ambulancevoorzieningen en grijpt in indien deze niet aan de wettelijke eisen voldoen. Dit artikel 
maakt duidelijk dat sprake is van een brede zorgplicht van de overheid die ziet op elke uitoefening 
van bevoegdheden en uitvoering van taken voor zover die van belang kunnen zijn voor de 
ambulancevoorzieningen. 
In het tweede lid wordt de duurzame veiligstelling van de ambulancevoorzieningen aangemerkt als 
een dwingende reden van groot openbaar belang. Hiermee wordt het bijzondere belang van de 
ambulancevoorzieningen in de wet verankerd, hetgeen houvast geeft voor de bestuurspraktijk en 
een meer expliciete waarborg biedt ter bescherming van dat belang. Ambulancezorg moet 24 uur 
per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn. Dit brengt met zich mee dat dit belang om die 
reden boven andere belangen kan prevaleren. Zonder een dergelijke expliciete waarborging 
bestaat de kans dat het belang van de beschikbaarheid van ambulancezorg slechts één van de te 
wegen belangen wordt in de besluitvorming en niet het gewicht krijgt dat het zou moeten krijgen. 
Dit maakt de opdracht tot een duurzame veiligstelling van ambulancevoorzieningen moeilijker 
uitvoerbaar. De bepaling vormt een uitwerking van deze in het eerste lid opgenomen zorgplicht en 
dient mede ter ondersteuning van de uitvoerbaarheid van die zorgplicht. Deze zorgplicht wordt 
voorts op een bestendige en duurzame wijze vervuld door RAV’s de exclusieve bevoegdheid en 
plicht tot het leveren van ambulancezorg toe te kennen (artikel 4).  
 
Artikel 4 
Het voorgestelde artikel 4 legt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
ambulancevoorzieningen binnen een regio bij de voor die regio aangewezen RAV. De RAV verkrijgt 
daarmee niet alleen het recht om ambulancezorg binnen de eigen regio te verlenen, maar ook de 
plicht. In algemene zin houdt dit in dat de RAV’s worden belast met de zorg voor permanente 
beschikbaarstelling van voldoende en kwalitatief goede ambulancevoorzieningen. Deze plicht ligt in 
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het verlengde van de zorgplicht die ingevolge artikel 3 op de overheid rust en betreft de feitelijke 
uitvoering van aan RAV’s voorbehouden ambulancezorg binnen door de overheid gestelde kaders 
en voorwaarden. Deze plicht ligt bij de RAV, maar vormt geen belemmering voor het uitbesteden 
van bepaalde activiteiten, althans voor zover hierbij geen sprake is van overdracht van eigendom 
of zeggenschap als bedoeld in het voorgestelde artikel 19. De RAV blijft zelf steeds 
verantwoordelijk voor de permanente beschikbaarstelling van voldoende en kwalitatief goede 
ambulancevoorzieningen.  
 
Artikel 5 
In dit artikel wordt vastgelegd wat ambulancezorg inhoudt. Voor een uitgebreide toelichting hierop 
wordt verwezen naar paragraaf 4 van het algemeen deel van de toelichting. 
In het eerste lid worden verschillende vormen van ambulancezorg beschreven. De onderdelen a en 
b hebben betrekking op de triage. Hierbij gaat onderdeel a in op de meldkamerfunctie die bestaat 
uit het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute 
inzet van ambulancezorg. De meldkamerfunctie wordt uitgevoerd op de meldkamer als bedoeld in 
artikel 1. Onderdeel b gaat over het ontvangen, registreren en beoordelen van alle meldingen 
waarbij wordt gevraagd om niet acute inzet van ambulancezorg en het besluiten door wie en op 
welke wijze de ambulancezorg zal worden verleend. Onderdeel b kan op termijn mogelijk worden 
uitgevoerd buiten de meldkamers op de locatie waar zorgcoördinatie plaatsvindt. Onderdeel c gaat 
over spoedeisende ambulancezorg met vervoer. Onderdeel d gaat over spoedeisende 
ambulancezorg zonder dat de patiënt vervoerd wordt. Onderdeel e beschrijft planbare 
ambulancezorg. Het verblijfsadres is het adres waar de patiënt op dat moment aanwezig is, dat 
hoeft niet per se het adres te zijn waar de persoon overnacht. Het verblijfsadres kan een 
zorginstelling zijn. Intraklinisch vervoer met zorg (vervoer tussen twee locaties van een 
zorgaanbieder en interklinisch vervoer met zorg (vervoer tussen twee zorgaanbieders) vallen ook 
onder de omschrijving. 
 
Artikel 6 
Dit artikel verbiedt aan anderen dan de RAV om ambulancezorg te verlenen. Het derde lid biedt 
hierop een uitzondering voor de situatie dat een RAV de ambulancezorg op contractbasis 
uitbesteedt. Echter ook voor deze uitbestede ambulancezorg geldt dat deze moet voldoen aan de 
eisen die bij of krachtens dit wetsvoorstel aan ambulancezorg worden gesteld. De RAV is ervoor 
verantwoordelijk dat de door hem uitbestede zorg aan deze eisen voldoet.  
Op grond van het tweede lid is het verboden om zonder opdracht van de RAV of met een voertuig 
dat niet is geregistreerd bij de RAV ambulancezorg te verlenen.  Het gaat dan met name om de 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (voertuigen van de Officier van Dienst 
Geneeskundig), de traumacentra (Mobiele Medische Teams) en de huisartsenposten (visite-auto’s). 
In al deze gevallen is het wel nodig dat deze vervoermiddelen geregistreerd staan bij de 
meldkamer, zodat men daar weet op welke vervoermiddelen eventueel een beroep kan worden 
gedaan. 
 
Artikel 7 
Binnen het werkgebied van een meldkamer kunnen meerdere RAV’s aangewezen zijn, omdat er 
meer regio’s dan meldkamers zijn. Dit artikel verplicht RAV’s om in dat geval een convenant te 
sluiten over de samenwerking binnen het werkgebied, in elk geval met betrekking tot de uitvoering 
van meldkamerfunctie. Zowel voor het begrip meldkamerfunctie als voor het begrip werkgebied 
wordt verwezen naar de Politiewet 2012, respectievelijk naar artikel 25b, eerste lid, en artikel 25a, 
tweede lid, van die wet. De doelstelling is dat de meldkamers zo nodig elkaars werk kunnen 
overnemen, zodat de afhandeling van een incident onafhankelijk is van de locatie waar het zich 
voordoet in Nederland. Daarom voorziet het wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers er in dat op 
elke meldkamer de meldkamerfunctie ook voor het werkgebied van een andere meldkamer moet 
kunnen worden uitgevoerd. Als in één werkgebied verschillende RAV’s zijn gesitueerd, moeten zij 
een convenant sluiten, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van de 
meldkamerfunctie op “hun” meldkamer. Hierdoor moet een eenduidige manier van werken worden 
bereikt in het werkgebied van die meldkamer. Het verdient aanbeveling om ook de onderlinge 
verantwoordelijkheidsverdeling in dat convenant vast te leggen. In de algemene maatregel van 
bestuur op grond van de Wijzigingswet meldkamers zal worden bepaald in welke gemeente een 
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meldkamer staat. Uitgangspunt is dat vanuit iedere meldkamer een bepaald, territoriaal 
afgebakend gebied wordt bestreken: het werkgebied. 

Artikel 8 
Overeenkomstig de Twaz is ook in dit voorstel opgenomen dat bij ministeriele regeling eisen 
gesteld worden aan de RAV. De RAV zal aan bepaalde eisen moeten voldoen. Deze eisen zullen 
onder meer worden gesteld op het terrein van het personeel en de samenwerking in de keten van 
acute zorg en in de keten van openbare orde en veiligheid.  De RAV wordt geacht bij te dragen aan 
een zo optimaal mogelijke doorstroming in de keten van de acute zorg. Binnen het ROAZ worden 
hierover afspraken gemaakt.  
Op basis van dit artikel kunnen ook nadere eisen aan de RAV worden gesteld ten aanzien van het 
bestuur en de interne toezichthouder van de RAV of de inrichting van de afzonderlijke 
boekhouding. 
De eisen kunnen per regio verschillen. In principe wordt uitgegaan van eisen die voor alle RAV’s 
gelijk zijn. Alleen in verband met zeer regiospecifieke omstandigheden kunnen aan bepaalde 
regio’s andere eisen worden gesteld. De eisen waaraan een RAV moet voldoen volgen niet alleen 
uit dit wetsvoorstel, maar ook uit andere wetten zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg. 
 
Overeenkomstig de Wet veiligheidsregio’s zoals die luidt na de aanvaarding van de Wijzigingswet 
Landelijke Meldkamersamenwerking, stelt de minister bepaalde eisen vast overeenkomstig de eisen 
die de besturen van de veiligheidsregio’s stellen. Dit geldt alleen voor de uitvoering van de 
meldkamerfunctie door de Regionale Ambulancevoorziening met betrekking tot de voorbereiding op 
en het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, rampen en crises.  
 
Artikel 9 
Dit artikel geeft aan dat het uitvoeren van ambulancevoorzieningen op een verantwoord niveau 
niet het gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden mag zijn, maar dat daaraan een 
systematische kwaliteitsbewaking ten grondslag moet liggen, of, met andere woorden: het 
uitvoeren geschiedt niet op verantwoord niveau, indien dit geschiedt zonder gelijktijdige 
systematische bewaking van de kwaliteit. Artikel 9 geeft daarvoor enige elementen aan, die van 
zo’n systeem deel uit moeten maken. 
 
In het tweede lid onder a gaat het om kwaliteitskaders die zijn opgenomen in het register van het 
Zorginstituut (ofwel omdat deze door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 
patiëntenvertegenwoordiging gezamenlijk zijn aangeboden aan het Zorginstituut ofwel omdat deze 
met doorzettingsmacht van het Zorginstituut tot stand zijn gekomen) en om kwaliteitskaders die 
door de sector (Ambulancezorg Nederland, Verpleegkundigen en verzorgenden Nederland en de 
Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg) zijn vastgesteld. Kwaliteitskaders 
die zijn ingeschreven in het register van het Zorginstituut dienen meetinstrumenten te bevatten en 
de waarden van deze meetinstrumenten moeten door de zorgaanbieders aangeboden worden aan 
het Zorginstituut voor openbaarmaking. 
 
Periodieke onderlinge visitatie zal bijdragen aan kwaliteitsverbetering en leren van elkaar. Op 
grond van artikel 8 kunnen eisen aan de visitatie worden gesteld, bijvoorbeeld dat RAV’s met 
dezelfde bestuurders of bestuurders van dezelfde organisaties of die met elkaar samenwerken in de 
meldkamer elkaar niet visiteren. 
 
Artikel 10 
In het kader van de verbetering van de kwaliteit van ambulancezorgverlening en daarmee het 
vergroten van de patiëntveiligheid is het van belang dat de Spoedeisende Hulp (SEH) medische 
gegevens zoals de diagnose en het verdere behandeltraject terugkoppelen aan de Regionale 
ambulancevoorziening. In de ambulancezorg wordt een patiënt met gezondheidsklachten en een 
vermoeden van een diagnose gepresenteerd op de SEH. Deze werkdiagnose wordt weerlegd of 
bevestigd op de SEH waar de zorgverleners meer middelen tot hun beschikking hebben dan in de 
ambulance. Het is voor de kwaliteitsbewaking, -beheersing en –bevordering in de ambulancezorg 
van belang dat dat de behandelend ambulancezorgprofessional die de betreffende patiënt heeft 
ingestuurd, een terugkoppeling krijgt van de (juiste) signalering van gezondheidsklachten en 
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(juiste) vermoeden van de voorlopige diagnose. Het terugmeldbericht van de SEH betreft dus het 
verder verwerken van gegevens uit de behandeling ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Hierbij 
wordt gedacht aan het BSN van de patiënt, de geboortedatum, de ritgegevens (waardoor ook de 
ambulancezorgprofessional gelinkt kan worden), een diagnose gesteld op de SEH en eventueel een 
inhoudelijke toelichting gegeven kan worden op medisch vlak. 

Artikel 11 
Voor de kwaliteit van de zorg die de RAV levert is het van belang dat de medische 
eindverantwoordelijkheid binnen een RAV helder is belegd. In dit artikel is omschreven wat die 
medische eindverantwoordelijkheid inhoudt. Bij ministeriële regeling kunnen opleidings- of 
deskundigheidseisen gesteld worden aan degene of degenen die de medische 
eindverantwoordelijkheid dragen. Vooralsnog is het de bedoeling te bepalen dat een arts de 
medische eindverantwoordelijkheid draagt. Dat neemt niet weg dat ook andere 
beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten een rol kunnen spelen bij het 
medisch management van een RAV en bijvoorbeeld het toegepast wetenschappelijk onderzoek. 
 
Artikel 12 
Deze bepaling is ongewijzigd overgenomen uit de Twaz. De minister heeft bepaalde gegevens 
nodig om na te gaan of het in de wet neergelegde stelsel naar behoren werkt. Het gaat 
bijvoorbeeld om financiële gegevens, alsmede gegevens betreffende de responstijden. Deze 
gegevens worden periodiek geleverd in het kader van de jaarverantwoording op grond van de Wet 
toelating zorginstellingen dan wel de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Daarnaast 
leveren zorgaanbieders kwaliteitsgegevens (meetinstrumenten) aan bij het Zorginstituut op basis 
van in het register bij het Zorginstituut ingeschreven kwaliteitskaders. Het kan zijn dat de minister 
periodiek of incidenteel andere gegevens nodig heeft. In een ministeriele regeling kan dit nader 
worden uitgewerkt. 
 
Artikel 13 
Een RAV kan naast de taak genoemd in artikel 4 (het leveren van ambulancezorg waarvoor de RAV 
het alleenrecht en de leverplicht heeft) ook andere activiteiten verrichten. In het voorgestelde 
artikel 13 worden een aantal eisen opgenomen waar een RAV in dat geval aan moet voldoen om de 
continuïteit van ambulancezorg niet in gevaar te brengen. Met het oog op transparantie ten 
aanzien van kosten en opbrengsten moet een RAV een gescheiden boekhouding bijhouden voor die 
andere activiteiten enerzijds en de activiteiten ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 4, 
anderzijds. Baten verkregen uit de uitvoering van de in artikel 4 bedoelde taak, mogen niet 
gebruikt worden voor de bekostiging van de nevenactiviteiten. De achtergrond hiervan is dat zulke 
marktactiviteiten vallen onder de regels van het Europese mededingingsrecht en op marktconforme 
wijze en onder in het normale handelsverkeer gebruikelijke voorwaarden en verhoudingen dienen 
te worden verricht en niet mogen worden bevoordeeld. Ook moet ervoor worden gewaakt dat door 
deze nevenactiviteiten en de wijze van financiering daarvan de uitvoering van de in artikel 4 
bedoelde taak in negatieve zin zou kunnen worden beïnvloed. Dit artikel is een aanscherping van 
artikel 40a van de Wmg, zoals dat luidt na aanvaarding van de AWtza: De zorgaanbieder 
onderscheidt in ieder geval in financiële zin zijn activiteiten op het gebied van de zorgverlening van 
zijn andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten. Artikel 13 van dit wetsvoorstel vergt een 
onderscheid tussen bepaalde zorgactiviteiten, namelijk het leveren van ambulancezorg waarvoor 
de RAV het alleenrecht en de leverplicht heeft, en overige activiteiten die al dan niet betrekking 
hebben op zorgverlening. Zie verder ook het algemeen deel van de toelichting onder paragraaf 7. 
 
Op grond van de Wmg zoals die luidt na de aanvaarding van de Awtza moeten ook 
onderaannemers van zorgaanbieders verantwoording afleggen. Dat geldt dus ook voor de leden 
van de RAV’s die de vorm van een coöperatie hebben. Omdat de jaarrekening van een coöperatie 
die zelf nauwelijks of geen zorg verleent weinig inzicht biedt in de vraag of de middelen die 
bestemd zijn voor de aan de RAV voorbehouden ambulancezorg ook daarvoor worden aangewend, 
moeten ook de leden van de coöperaties, die veelal in de praktijk de zorg verlenen, een gescheiden 
boekhouding voeren. 
 
Artikel 14, 15, 16 en 17 
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In artikel 14 wordt de verhouding tussen het bestuur en de interne toezichthouder bij de RAV’s met 
een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid geschetst. Deze verhouding is gelijk aan de relatie 
zoals die in artikel 3, eerste lid onder a tot en met c van het voorstel voor de Wet toetreding 
zorgaanbieders (Wtza)wordt geschetst. In artikel 3, eerste lid onder d van de Wtza staat dat de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en interne toezichthouder op inzichtelijke wijze 
moet zijn vastgelegd. Voor RAV’s is deze verantwoordelijkheidsverdeling in artikel 15 in de wet 
opgenomen. Het tweede lid van artikel 15 komt overeen met de betreffende passage in de 
Governancecode Zorg.  
Artikel 16 gaat over de taken en de samenstelling van de interne toezichthouder. In artikel 16 is 
opgenomen dat in de interne toezichthouder tenminste één door de minister benoemd lid zit, de 
overheidscommissaris. De minister benoemt voor elke (private) RAV een overheidscommissaris. 
Deze overheidscommissaris heeft een veto-recht op besluiten van het bestuur die strijdig zijn met 
de permanente beschikbaarstelling van voldoende en kwalitatief goede ambulancevoorzieningen. 
Om dit belang te bewaken is de gescheiden boekhouding van belang: de overheidscommissaris kan 
dan toetsen of middelen die zijn bedoeld voor de aan de RAV voorbehouden ambulancezorg niet 
worden gebruikt voor andere doeleinden. De overheidscommissaris hoeft niet voor elke RAV een 
andere persoon te zijn. Deze commissaris is verantwoording verschuldigd aan de minister, 
verstrekt de minister informatie over zijn handelingen en voert periodiek overleg met de minister. 
Met het oog hierop is het van belang dat in de notulen van de interne toezichthouder de inbreng 
van de overheidscommissaris wordt gedocumenteerd. Als hoofdaannemer is de RAV ook 
verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid van de zorg die onderaannemers leveren. Het ligt 
dus voor de hand dat de overheidscommissaris zich daarover laat informeren. 
 
Conform de Governancecode Zorg wordt verondersteld dat de interne toezichthouder met het 
bestuur afspraken maakt over de wijze van omgang van de interne toezichthouder met de 
medezeggenschapsorganen. Daarbij kan de interne toezichthouder buiten aanwezigheid (maar niet 
buiten medeweten) van het bestuur contact hebben met de medezeggenschapsorganen voor zover 
dat voor de uitoefening van de toezichtfunctie wenselijk is of voor zover deze behoefte is kenbaar 
gemaakt door de medezeggenschapsorganen. Het ligt daarbij voor de hand dat de 
overheidscommissaris vanuit zijn rol belang hecht aan contact met de medezeggenschapsorganen. 
 
In 10 van de 25 regio’s functioneren RAV’s die de vorm van een gemeenschappelijke regeling 
hebben. Dat kan de gemeenschappelijke regeling zijn voor de veiligheidsregio, voor de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) of specifiek voor de RAV. Gemeenschappelijke regelingen 
kennen een eigen bestuursstructuur met bijvoorbeeld een algemeen en een dagelijks bestuur en 
toezicht door de gemeenteraden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en in het 
geval van een veiligheidsregio, op grond van de Wet veiligheidsregio’s. De gemeenschappelijke 
regelingen voor de veiligheidsregio en de GGD zijn verplichte gemeenschappelijke regelingen. De 
gemeenschappelijke regelingen die alleen betrekking hebben op de RAV zijn vrijwillige 
gemeenschappelijke regelingen. De governance eisen kunnen voor private en publieke RAV’s dan 
ook niet identiek zijn. Overigens bestaan er ook verschillen in de governance tussen de 
verschillende rechtsvormen (stichting, coöperatie, BV) van de private rechtspersonen. De 
governancebepalingen zijn wel voor de publieke en de private rechtspersonen zoveel mogelijk 
gelijk getrokken. Zo moeten ook de RAV’s die de vorm hebben van een gemeenschappelijke 
regeling een overheidscommissaris hebben die verantwoording aflegt aan de minister. Het is 
immers de minister die de aanwijzing verleent aan de RAV’s en deze kan intrekken en die het 
beleid ten aanzien van ambulancevoorzieningen bepaalt. 
 
Artikelen 18, 19 en 20 
De rechtshandelingen die een RAV op grond van artikel 18 moet melden, hoeven niet in alle 
gevallen te leiden tot directe invloed op de formele zeggenschap over een RAV, maar deze kunnen 
wel van invloed zijn op de materiele zeggenschap. Op basis van de melding kan de minister 
beoordelen of de voorgenomen rechtshandeling verboden is krachtens artikel 19. Met het verbod 
van artikel 19 wordt voorkomen dat aan een derde de mogelijkheid wordt gegeven invloed uit te 
oefenen op de beslissingen van een RAV. Dit artikel vormt geen belemmering voor het uitbesteden 
van taken op grond van artikel 6, derde lid. Bij uitbesteding blijft de RAV immers verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van ambulancevoorzieningen en daarmee voor de uitvoering van de permanente 
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beschikbaarstelling van voldoende en kwalitatief goede ambulancezorg. Het overgaan van de 
zeggenschap over de RAV valt wel onder het verbod van artikel 19. 
De beoordeling of een handeling onder het verbod van artikel 19 valt, vormt geen zelfstandig 
besluit. Indien een beoordeling leidt tot het geven van een aanwijzing als bedoeld in artikel 20, 
maakt deze daarvan deel uit. Indien de beoordeling niet leidt tot een aanwijzing is geen sprake van 
een publiekrechtelijke rechtshandeling die leidt tot een besluit. 
Een aanwijzing als bedoeld in artikel 20 omvat het ongedaan maken van de gevolgen van de 
handeling. De melding, bedoeld in artikel 18, heeft tot doel duidelijkheid te laten ontstaan in die 
gevallen, waarin niet op voorhand geheel duidelijk is of de voorgenomen handeling verboden is. In 
gevallen waarin geen voorafgaande melding plaatsvindt ten aanzien van een rechtshandeling die 
mogelijk onder het verbod valt en waarin deze wordt gevolgd door een aanwijzing, is de Staat niet 
aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het ongedaan maken van de gevolgen van die 
handeling. 
 
Artikel 21 
RAV’s dienen een voldoende omvang te hebben om hun publieke taak naar behoren te kunnen 
uitvoeren. Het is niet de bedoeling om fusies onmogelijk te maken. Tegelijkertijd hebben RAV’s een 
monopolie voor het uitvoeren van de publieke taak. Dit artikel bepaalt dat een RAV toestemming 
dient te vragen voor een fusie, zodat de minister de voorgenomen fusie kan beoordelen. Bij het 
beoordelen van een fusie kan onder andere gedacht worden aan de blijvende aanwezigheid van 
een voldoende aantal RAV’s om te kunnen voldoen aan de in artikel 4 bedoelde taak om te zorgen 
voor de permanente beschikbaarstelling van voldoende en kwalitatief goede ambulancezorg. 
 
Artikel 22 
In het algemeen deel van deze toelichting is reeds opgenomen waarom dit artikel is ingevoegd en 
het vooralsnog niet de bedoeling is om aan de “kan-bepaling” invulling te geven. 
 
Artikel 23 
Op grond van dit artikel, dat is overgenomen uit de Twaz, kan nader te bepalen ambulancezorg – 
en onder nader te bepalen voorwaarden – vrijgesteld worden van deze wet. Hierbij kan onder meer 
worden gedacht aan het vervoer met een ambulance vanaf een Nederlandse luchthaven 
(‘gipsvluchten´) of vanaf de Nederlandse grens. Dit zal als aparte categorie van de overige 
ambulancezorg worden onderscheiden, omdat dit type zorg een andere planning en aansturing 
kent dan de ambulancezorg door de RAV’s. Ook is de opdrachtgever voor het buitenlandvervoer 
veelal niet de meldkamer voor ambulancezorg, maar zijn dit de alarmcentrales (ANWB-
alarmcentrale, Eurocross, etc.).  
Zie verder onder paragraaf 4.5 van het algemeen deel van de toelichting. 
 
Artikel 24, 25, 26, 27 en 28 
Deze artikelen betreffen het toezicht op en de handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze 
wet. Artikel 25 geeft de minister de mogelijkheid aanwijzingen te geven aan RAV’s. Bij ernstig 
verzuim is de IGJ bevoegd een bevel te geven, dat onmiddellijk dient te worden opgevolgd. Als dit 
niet binnen de aangegeven termijn gebeurd is, kan de minister een bewindvoerder aanstellen. 
 
In afwijking van de overige bepalingen houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht op de 
naleving van artikel 13, de gescheiden boekhouding. Het handhavingsinstrumentarium van de NZa 
staat omschreven in de Wmg. 
 
Voor het bepaalde in de artikelen 26 en 28 is in beginsel aangesloten bij de bepalingen inzake 
toezicht zoals opgenomen in de Twaz. Zo kan de minister indien nodig via het opleggen van een 
last onder dwangsom waarborgen dat de Regionale Ambulancevoorziening ambulancezorg biedt op 
een wijze zoals bepaald krachtens de artikelen 4, eerste lid, 6, eerste en vierde lid, 7, 8, 12, 23 en 
28, vierde lid van het voorstel.  
 
Voor het bepaalde in artikel 27 is aangesloten bij de bepaling die door de Nota van wijziging bij de 
Wijzigingswet meldkamers aan de Twaz is toegevoegd. Voor het huidige artikel 6, tweede lid, 
verdient een bestuurlijke boete de voorkeur boven een herstelsanctie waarbij een termijn wordt 
gegeven waarbinnen de overtreding moet zijn beëindigd (zoals een last onder dwangsom). De 
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hoogte van de bestuurlijke boete wordt ten hoogste het bedrag dat in artikel 23, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht is vastgesteld voor de vierde categorie (momenteel € 20.750), wat 
conform vergelijkbare overtredingen is. 
 
Een uiterste maatregel is het intrekken van de aanwijzing van de RAV (artikel 28). Dit is pas aan 
de orde als andere formele en informele handhavingsmaatregelen niet hebben gewerkt. Dat neemt 
niet weg dat het een reële maatregel is die ingezet kan worden als andere maatregelen niet het 
gewenste effect hebben. Organisaties als de IGJ, de NZa of de zorgverzekeraars kunnen de 
minister verzoeken om te overwegen de aanwijzing van een RAV in te trekken. De minister zal als 
hij overweegt om een aanwijzing in te trekken de IGJ en de NZa raadplegen en de 
zorgverzekeraars, de veiligheidsregio en het ROAZ om advies vragen. Als hij niet ingaat op een 
verzoek of een advies niet volgt, zal hij dat onderbouwen. De minister zal de genoemde partijen 
ook raadplegen of om advies vragen alvorens de aanwijzing te verlenen aan een andere 
rechtspersoon.  
  
 
        
      
 
 
 
   
 
 


