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Algemeen Bestuur van de VRH 

Datum: 26 november 2020 

Onderwerp: Gevolgen inwerkingtreding Wet Ambulancezorg voor 

verhouding tussen RAV en VRH (geneeskundige 
meldkamer). 

  

 

Inleiding 

De Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag verenigt politie-, brandweer- en geneeskundige 

meldkamerfuncties. Deze drie functies zijn publiek belegd, hetgeen aansluit op de specifieke 

bestuurlijke verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid binnen onze regio - gerelateerd aan de 

regeringszetel, huisvesting van internationale organisaties en het grote aantal evenementen en 

demonstraties. 

De geneeskundige meldkamer van de VRH voert meldkamertaken uit in opdracht van de Regionale 

Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden gefinancierd door de zorgverzekeraars. Met ingang van 1 

januari 2021 is deze constructie in strijd met de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen. 

 

Regionale Ambulance Voorziening 

De RAV Haaglanden is een coöperatie van drie leden die in september 2011 werd opgericht. De 

oprichting kwam voort uit de eisen die gesteld werden aan de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ). 

De leden bestaan uit drie ambulancevervoerders te weten Ambulancezorg Zoetermeer (privaat), GGD 

Ambulancezorg (publiek) en Witte Kruis Ambulancezorg (privaat). De meldkamer van de 

Veiligheidsregio kon niet als lid deelnemen aan de coöperatie omdat de wet voorschreef dat de leden  
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slechts uit patiënt-vervoerende organisaties mocht bestaan. Sindsdien voert de geneeskundige 

meldkamer van de VRH in opdracht van de RAV Haaglanden de meldkamertaken uit. De afspraken 

over de uitvoering zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Daarin is onder meer 

opgenomen dat de rol van voorzitter van de ledenraad (adviserend zonder stemrecht) wordt 

ingenomen door de portefeuillehouder acute zorg van de VRH. Daarnaast is in het bestuur van de 

RAV Haaglanden een adviserende rol (zonder stemrecht) voor de VRH weggelegd. Zowel het bestuur 

als de ledenraad besluiten bij unanimiteit. De ledenraad bij meerderheid. De voorzitter van het RAV-

bestuur (niet in dienst bij een van de coöperatieleden) heeft slechts in uitzonderlijke situaties een 

doorslaggevende stem. 

 

Wetgeving en consequenties voor de geneeskundige meldkamer 

Deze zomer is de nieuw Wet Ambulancevoorzieningen aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. 

De nieuwe wet vervangt de TWAZ. De nieuwe wet had in 2018 al in moeten gaan, maar door 

discussie over de inrichting van de acute zorg werd invoering van de wet drie jaar uitgesteld. Naast 

het inrichtingsvraagstuk (publiek of privaat) twijfelde de Raad van State  aan de verenigbaarheid van 

de onbepaalde duur van de vergunningen met het Europese recht. Om de huidige aanbieders voor 

onbepaalde tijd te kunnen aanwijzen heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport de 

ambulancezorg wettelijk aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB).  

 

Voor de coöperatie RAV Haaglanden heeft de nieuwe wet, naast een aantal technische aanpassingen, 

vooral invloed op de bestuurlijke inrichting van de RAV Haaglanden. Kortweg verbiedt de wet vanaf 1 

januari 2021 dat de geneeskundige meldkamer middels een SLA (onderaannemer) verbonden is aan 

de RAV. De wetgever zegt in artikel 6 van de Wet Ambulancevoorzieningen het volgende (memorie 

van toelichting pagina 23): 

Inschakelen onderaannemers: RAV’s mogen onderaannemers of leden van de 

coöperatie inschakelen voor het leveren van ambulancezorg. Zij moeten een zodanig 

contract hebben met de onderaannemers of leden van de coöperatie dat voor de 

ambulancezorg die wordt geleverd door onderaannemers dezelfde kwaliteitseisen 

gelden als voor ambulancezorg. RAV’s kunnen geen onderaannemers inschakelen 

voor de meldkamerfunctie, anders dan dat de RAV’s die de vorm van coöperatie 

hebben deze functie kunnen laten uitvoeren door een lid van de coöperatie. 

 

De wetswijziging was voor de RAV Haaglanden op dit punt onverwacht, er was bijvoorbeeld binnen de 

vereniging van ambulancezorg (AZN) niet eerder gesproken over het onderwerp ‘onderaannemers’. 

 

Mogelijke toekomstige positionering van de geneeskundige meldkamer 

Gegeven de nieuwe Wet Ambulancevoorzieningen zijn er voor de VRH Haaglanden en de RAV 

Haaglanden twee mogelijkheden om vanaf 1 januari 2021 de geneeskundige meldkamer conform de 

wet te positioneren: 
1. De VRH wordt lid van de coöperatie RAV Haaglanden; 

2. De VRH brengt de geneeskundige meldkamer onder bij de RAV of één van de huidige leden 

van de coöperatie Haaglanden. 

Ad.1 Wanneer de VRH toetreedt tot de coöperatie RAV Haaglanden neemt de VRH namens het 

bestuur mede verantwoordelijkheid voor de RAV Haaglanden. Ook borgt dit het multidisciplinaire en 

regionale karakter van de meldkamer: de geneeskundige meldkamerfunctie blijft zo namelijk 

organisatorisch verbonden met die van de brandweer en de regionale 

rampenbestrijding/crisisbeheersing. Voor de regio Haaglanden betekent dit dat publieke sturing op de 

kwaliteit van ambulancezorg binnen de regio Haaglanden kan worden versterkt. Toetreden tot de 

coöperatie ligt in het verlengde van dat de VRH momenteel al toehoorder is bij de vergaderingen van 

het bestuur van de RAV Haaglanden.  
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Ad.2 Onderbrengen van de geneeskundige meldkamer bij de RAV is niet echt mogelijk, omdat de RAV 

alleen de coöperatie van de leden vormt en als zodanig geen organisatie is waar personeel kan 

worden ondergebracht. Wanneer de geneeskundige meldkamer wordt ondergebracht bij een van de 

huidige leden van de coöperatie, komt de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden van de gemeente 

Den Haag daarvoor in aanmerking, de andere twee leden hebben informeel te kennen gegeven daar 

zelf niet voor te opteren. De geneeskundige meldkamer van de VRH past qua belang en inrichting ook 

het beste bij deze publieke partij. 

 

Beide opties afwegend: het publieke regionale belang en de multidisciplinaire samenwerking binnen 

de gemeenschappelijke meldkamer zijn het beste geborgd bij optie 1. Ook het personeel van de 

geneeskundige meldkamer geeft de voorkeur aan optie 1. In een advies van Pels Rijcken wordt deze 

optie ook als de meest eenvoudige aangeduid (bijlage 1). 

 

Implementatie van een andere positionering van de geneeskundige meldkamer 

Om de VRH als lid toe te laten treden tot de coöperatie RAV Haaglanden, moet volgens Pels Rijcken 

aan twee voorwaarden voldaan worden (bijlage 1): 

 
1) De ledenraad van de RAV Haaglanden moet hiertoe met unanimiteit besluiten. 

2) De Gemeenschappelijke Regeling van de VRH dient te worden aangepast zodat het Algemeen 

Bestuur kan besluiten om toe te treden tot een coöperatie. Aanpassing van deze 

gemeenschappelijke regeling vergt een besluitvormingstraject waarin zowel colleges als raden 

om instemming wordt gevraagd. De praktijk leert dat dit traject circa driekwart jaar beslaat. 

De RAV Haaglanden heeft de nieuwe wetgeving en de implicaties daarvan in haar 

bestuursvergadering besproken. Allereest is het RAV bestuur verheugd dat de nieuwe wet de 

mogelijkheid biedt om de samenwerking binnen de RAV Haaglanden verder te versterken. Het RAV 

bestuur was echter niet unaniem over toetreding van een tweede publieke partij binnen bestuur en 

ledenraad. Het bestuur heeft daarom TeekensKarstens juridisch advies gevraagd over andere 

mogelijkheden om aan de wet te voldoen. TeekensKarstens geeft de optie om de medewerkers van 

de geneeskundige meldkamer middels detachering onder te brengen in de “lege” coöperatie RAV 

Haaglanden (bijlage 2). Het bestuur van de RAV heeft dit advies op 6 november besproken zonder tot 

een conclusie te komen.  

 

Om als RAV unaniem positief te kunnen besluiten over toetreding van de VRH tot de coöperatie, dient 

mogelijk de governance van de RAV aangepast te worden. Pels Rijcken geven oplossingsrichtingen 

om in de besluitvorming voldoende recht te doen aan de belangen van de huidige leden (bijlage 2). 

 

Uitstel  

Het is niet mogelijk om voor de ingangsdatum van de nieuwe wet (1 januari 2021) aan de eerder 

genoemde voorwaarden te voldoen. Het bestuur van de RAV Haaglanden zal daarom de Minister van 

Medische Zaken en Sport vragen uitstel te verlenen om aan de wet te voldoen.  

 

De periode van uitstel geeft de betrokken partijen gelegenheid om tot een voorstel te komen voor de 

implementatie van de Wet ambulancevoorzieningen in de regio Haaglanden, passend binnen overige 

wetgeving waarmee rekening dient te worden gehouden (Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet op 

de ondernemingsraden).   
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Verzoek 

De Directeur Publieke Gezondheid vraagt het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden: 

 
1. Kennis te nemen van de nieuwe wet ambulancevoorzieningen; 

2. Het belang te bevestigen van publieke borging en multidisciplinaire organisatie van de 

geneeskundige meldkamerfunctie; 

3. De intentie uit te spreken lid te worden van de coöperatie RAV Haaglanden; 

4. Te besluiten om – in gezamenlijkheid met de RAV – een implementatievoorstel uit te laten 

werken.  

Indien de Minister van Medische zaken en Sport het verzoek afwijst om uitvoering van artikel 6 van 

de Wet Ambulancevoorzieningen voor bepaalde tijd uit te stellen, of indien de verleende uitstel in de 

praktijk ontoereikend is om de nieuwe wet te implementeren, zal met de betrokken besturen (RAV en 

VRH) worden afgestemd over het (bestuurlijke) handelingsperspectief.   

 

 

 

 

 

 


