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AANLEIDING 

Per 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) inwerking. De Wazv heeft 

als doel de ambulancezorg zeker te stellen en continuïteit en kwaliteit (innovatie) in de ambulancezorg te 

borgen. De ambulancezorgaanbieder krijgt het recht en de plicht om ambulancezorg te leveren in de 

toegewezen regio. Hiertoe is de aanbieder voor onbepaalde tijd aangewezen. In de regio Haaglanden is 

deze aanbieder Coöperatieve Vereniging RAV Haaglanden u.a. (hierna: RAVH), met als leden: 

Ambulancezorg Zoetermeer B.V. (AZZ); Gemeente Den Haag (GGD Haaglanden Ambulancezorg (GGD)); en 

Witte Kruis Ambulancezorg B.V. (WK). 

De komst van de Wazv betekent dat RAVH met ingang van 2021 moet voldoen aan de verplichtingen die 

in de Wazv zijn vastgelegd. Formeel gezien is er geen overgangstermijn naar de Wazv. Partijen worden 

geacht te voldoen aan de wet. Feitelijk is dit niet op alle punten mogelijk. Daardoor ontstaat er alsnog een 

noodzakelijke overgangsperiode. Ministerie van VWS is door RAVH hiervan ook op de hoogte gesteld1.  

Positie meldkamer ambulancezorg  

De grootste uitdaging die de Wazv met zich meebrengt is de positie van de meldkamer ambulancezorg 

binnen de regio Haaglanden. In de huidige situatie wordt de meldkamerfunctie onder 

verantwoordelijkheid van RAVH uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio 

Haaglanden (hierna: VRH). De wederzijdse verplichtingen zijn vastgelegd in een Service Level Agreement. 

   

 

 
1 22-12-2020: Brief VWS compliance Wazv 
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In de Wazv zijn onder artikel 6 specifieke regels opgenomen met betrekking tot onderaanneming die deze 

constructie niet langer toestaan: 

(1) Het is anderen dan de Regionale Ambulancevoorziening verboden ambulancezorg te verlenen. 

(2) Het is verboden ambulancezorg te verlenen zonder opdracht van een Regionale Ambulance-

voorziening of met een voertuig dat niet geregistreerd is bij de Regionale Ambulancevoorziening. 

(3) Het eerste lid geldt niet voor degenen die krachtens een overeenkomst met de Regionale 

Ambulancevoorziening ambulancezorg verlenen, met uitzondering van het uitvoeren van de 

meldkamerfunctie anders dan door leden van een Regionale Ambulancevoorziening die de vorm 

heeft van een coöperatie. 

(4) Voor zover de Regionale Ambulancevoorziening de ambulancezorg, dan wel een deel ervan, laat 

uitvoeren door een derde, zorgt de Regionale Ambulancevoorziening ervoor dat deze derde handelt 

volgens de eisen die aan de Regionale Ambulancevoorziening zijn gesteld. 

De Memorie van toelichting bij de Wazv verduidelijkt dit:  

“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.” 

Dit betekent dat indien de huidige situatie wordt voortgezet – waarin de VRH feitelijk als onderaannemer 

van de RAVH de meldkamertaak op het gebied van ambulancezorg uitvoert – deze situatie niet aan 

geldende wet- en regelgeving voldoet.  
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PROCES 

RAVH én VRH hebben uitgesproken dat zij aan alle relevante wettelijke verplichtingen hebben te voldoen. 

Dit betekent dat de in het voorgaande geschetste situatie, opgelost moet worden. Om deze oplossing te 

bereiken hebben beide partijen ook afgesproken waar mogelijk samen op te trekken. Voorts geldt dat 

RAVH en VRH hebben uitgesproken dat de huidige uitvoering van de meldkamertaak wordt gecontinueerd 

totdat een oplossing is bereikt.  

Het komen tot een gezamenlijke oplossing vergt een duidelijk en zorgvuldig proces van de betrokken 

bestuurders. Allereerst vanwege het belang van patiënten en ketenpartners in de (acute) zorg. De 

dagelijkse taak van ambulancezorg is het leveren van goede patiëntenzorg. Die zorg vindt plaats ter 

plaatse, onderweg én op de meldkamer. Die zorg is een ongedeeld product.2 Dit vergt dat dit goed en in 

samenhang ingeregeld moet zijn, zodat deze stakeholders kunnen rekenen op een zorgaanbieder die haar 

taken adequaat vervult. 

Ook heeft de ambulancezorg raakvlakken met het publiek belang. Dit komt vooral tot uiting in de taak van 

de MKA in opgeschaalde situaties. Maar ook in bijvoorbeeld de samenwerking op straat met de andere 

hulpdiensten zoals politie en brandweer. De Wazv heeft in deze extra taak voorzien3. Hiertoe wordt in de 

Wazv verwezen naar de Wet veiligheidsregio’s4: 

“Door het bestuur van de veiligheidsregio of de besturen van de veiligheidsregio’s in een werkgebied 

kunnen met betrekking tot de voorbereiding op en het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, rampen 

en crises eisen worden gesteld aan de uitvoering van de meldkamerfunctie door de Regionale 

Ambulancevoorziening. Indien eisen worden gesteld, worden deze ter kennis gebracht van Onze 

Minister voor Medische Zorg.” 

Vorenstaande betekent dat bestuurders van elke veiligheidsregio op de goede uitvoering van deze taak 

van de ambulancezorg moeten kunnen vertrouwen. De te kiezen oplossing in Haaglanden moet dit ook 

voor déze regio faciliteren. 

Tenslotte is een zorgvuldig besluitvormingsproces van belang vanwege alle bij de besluitvorming 

betrokken partijen en niet in de laatste plaats vanwege het belang voor medewerkers.  

Voorafgaand aan deze Verkenning heeft de stuurgroep een Startnotitie vastgesteld. Ten behoeve van de 

totstandkoming van die Startnotitie zijn directie VRH, bestuurlijk portefeuillehouder acute zorg VRH, 

bestuur RAVH en RvT RAVH geconsulteerd. Hun inbreng is meegenomen in de definitieve Startnotitie5.  

Verkenning 

De onderhavige Verkenning is een direct vervolg op de Startnotitie. Waar de Startnotitie alle aangedragen 

opties toont met betrekking tot de positionering van de MKA in de regio Haaglanden en de aspecten die 

daarbij van belang zijn, wordt dit in de Verkenning verder uitgewerkt. Zowel Startnotitie als Verkenning 

 
2 Wazv artikel 5:1a en b. 
3 Wazv artikel 8: 1 en 2 
4 Wet veiligheidsregio’s artikel 35:4 
5 Versienummer v14; d.d. 1 april 2021 
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dienen om richting te geven aan het proces om te komen tot besluitvorming. Door middel van beide 

notities wordt beoogd alle betrokkenen zo volledig mogelijk te informeren, alvorens men opties en 

aspecten gaat wegen. Om alle betrokkenen hierin zo goed mogelijk te kunnen voorzien worden in deze 

Verkenning de aangedragen opties6 uitgewerkt aan de hand van de vastgestelde aspecten in hoofdstuk 2 

van de Startnotitie.  

Het is zeker nog mogelijk dat gedurende het proces facetten worden toegevoegd. Die komen alsdan in een 

vervolg op deze Verkenning eveneens aan de orde. 

Verantwoordelijkheid 

Deze Verkenning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep. Deze stuurgroep 

bestaat uit Annette de Boer (directeur publieke gezondheid, tevens directielid VRH) en Marnix Holsappel 

(voorzitter bestuur RAVH). De stuurgroep wordt bijgestaan door de bestuurssecretaris van de VRH, Bart 

Yedema en de bestuurssecretaris van RAVH, Ronald Hoes. 

Planning 

Onderstaande tabel bevat de planning zoals initieel vastgelegd in de Startnotitie. Deze planning is echter 

niet haalbaar gebleken. Daarom is een aangepaste planning opgesteld en toegevoegd aan de tabel in deze 

Verkenning. Deze aangepaste planning is opgesteld bij vaststelling van de Verkenning door de stuurgroep. 

  

Fase Wat Wie Initiële planning Aangepaste planning 

1: Inventarisatie A. Vaststellen concept 
Startnotitie 

A. Stuurgroep A. Week 8 (start 22-2) A. Week 8 (start 22-2) 

B. Ophalen input bij 
Bestuur RAVH, RvT 
RAVH en VRH-
portefeuillehouder 
acute zorg en 
zorgverzekeraars 

B. Stuurgroep met RvT 
RAVH en VRH-pfh acute 
zorg 

B. Week 10 (start: 8-3) B. Week 10 (start: 8-3) 

C. Vaststelling 
Startnotitie 

C. Stuurgroep C. 1-4-2021 C. 1-4-2021 

D. Aanvullen 
Startnotitie met 
uitwerking opties 
a.d.h.v. criteria: 
resulteert in 
Verkenning. 

D. Stuurgroep D. Week 9-13 D. Week 11-17 

  

 
6 Als genoemd in ‘Startnotitie Positie MKA - verkenning mogelijkheden v14’ 
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Fase Wat Wie Initiële planning Aangepaste planning 

 E. Vaststellen 
Verkenning (incl. 
uitgewerkte opties 
a.d.h.v. 
aandachtspunten/ 
criteria)  
 
 
 
 
 
 

E. Na stuurgroep: 

I. RAVH: Bestuur, 
RvT, Ledenraad en 
zorgverzekeraars 

II. VRH: Directie, DB 
en AB 

 

 

 

E. Na stuurgroep  

    (week 14; start 5-4): 

I. RAVH: 
▪ Bestuur RAVH: 19-4 

(deadline 12-4) 
▪ RvT RAVH: 21-5 
▪ Ledenraad RAVH: 28-

5 
 
II. VRH: 

▪ Directie: 21-4 
(deadline 12-4) 

▪ DB: 12-5) 
▪ AB: 26-5 

E. Stuurgroep: 3-5  

    daarna: 

I. RAVH: 
▪ Bestuur RAVH: 17-5 

(deadline 10-5) 
▪ RvT RAVH: 21-5. 
▪ Ledenraad RAVH: 28-

5 
 
II. VRH: 

▪ Directie: 16-6 
(deadline 9-6) 

▪ DB: 30-6 
▪ AB: 14-7 

* Zomerperiode 
gebruiken voor 
interne 
consultatie / 
reflectie in RAVH 
en in VRH 

F. Nadere verkenning; 
reacties op Verkenning 
verwerken in een 
aangepast document: 
Nadere Verkenning 

F. Stuurgroep F. Niet opgenomen in 
initiële planning 

F. Jul./Aug./Sept. 

G. Vaststellen nadere 
verkenning + akkoord 
vragen op inzetten 
besluitvormingstraject 

G. Na stuurgroep: 

I. RAVH: Bestuur, 
RvT, Ledenraad 
en 
zorgverzekeraars 

II. VRH: Directie, DB 
en AB 

G. Niet opgenomen in 
initiële planning 

G. n.t.b. 
Indien Nadere 
Verkenning (stap F.) 
majeure wijzigingen 
betreft t.o.v. de 
verkenning, dan vergt 
dit separate 
besluitvorming in 
sept/okt 20217. 

2: Besluitvorming A. Weging van aspecten 
door alle betrokken 
partijen. Weging 
samenbrengen in één 
document.  

A. RAVH (WK, AZZ; 
GGD) en VRH; 
uitwerking: stuurgroep 

A. Juni/juli 2021: start 
fase 2.  

A. Okt. 2021: start  
fase 2 

B. Bepalen gezamenlijke 
oplossingsrichting - 
besluitvormingstraject 

n.t.b. - afhankelijk van 
gekozen traject 

B. Juni/juli 2021: start 
fase 2. Streven 
afronden Q3. 

B. Okt. 2021.  

Streven afronden Q4. 

3. Implementatie Implementeren 
oplossingsrichting -
besluitvorming 

Stuurgroep Start fase 3: indien fase 
2 is afgerond 

Start fase 3: indien fase 
2 is afgerond: 2022 

 

  

 
7 Indien de wijziging van beperkte omvang is, dan kan dit mogelijk worden afgedaan in de Stuurgroep waardoor 
eventueel een versnelling kan worden bereikt. 
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1. OPTIES EN ASPECTEN 

In de Startnotitie zijn meerdere mogelijkheden geschetst die beschikbaar zijn om te voldoen aan de Wazv. 

Tevens zijn in de Startnotitie de aspecten weergegeven die voor uiteindelijke besluitvorming van belang 

zijn.  

De verschillende opties die zijn onderkend, zijn als volgt: 

A. RAVH of één van haar leden richt zélf de MKA-functie in binnen de coöperatiestructuur 

1. Coöperatie RAV Haaglanden oefent zelfstandig de meldkamerfunctie uit. 

2. Eén van de leden van coöperatie RAV Haaglanden oefent zelfstandig de meldkamerfunctie 

uit. 

3. Coöperatie RAV Haaglanden richt een rechtspersoon op die de meldkamerfunctie 

zelfstandig uitoefent. 

B. VRH/MKA treedt toe als lid van de coöperatie 

1. Veiligheidsregio als lid laten toetreden tot RAV Haaglanden. 

2. MKA privatiseert vanuit VRH en treedt toe als lid van RAV Haaglanden. 

C. Detachering MKA-medewerkers 

1. Veiligheidsregio detacheert MKA-medewerkers bij RAV Haaglanden. 

2. Veiligheidsregio detacheert MKA-medewerkers bij een lid van RAV Haaglanden. 

D. Rechtspersoonlijkheid RAVH wijzigt en VRH treedt toe 

1. Coöperatie RAV Haaglanden omzetten naar BV RAV Haaglanden; VRH treedt toe als 

aandeelhouder/bestuurder. 

2. Coöperatie RAV Haaglanden omzetten naar stichting en Meldkamer functie laten 

uitvoeren door de Stichting RAV Haaglanden. 

3. Als D2 en deze Stichting RAV Haaglanden vullen met meerdere taken en besturing. 

E. Alle activa, passiva en activiteiten in één rechtspersoon 

1. Alle partijen brengen hun feitelijke ambulance- c.q. MKA-activiteiten in één rechtspersoon 

– VRH deelt mee in zeggenschap. 

2. Alle partijen brengen hun feitelijke ambulance- c.q. MKA-activiteiten in één rechtspersoon 

– VRH deelt niet mee in zeggenschap. 

3. Alle partijen brengen hun feitelijke ambulance- c.q. MKA-activiteiten samen in de VRH. 

4. Alle partijen brengen hun feitelijke ambulance- c.q. MKA-activiteiten samen bij één van 

de leden. 

Bovenstaande opties komen voort uit de Startnotitie, echter andere opties zijn tevens denkbaar. Het is 

ook denkbaar dat kruisbestuiving mogelijk is door aanvullende opties danwel voordelen van nu reeds 

uitgewerkte opties in andere opties aan te brengen. Dit is in deze notitie, in dit stadium, niet uitgewerkt, 

maar behoort wel tot de mogelijkheden in een volgende fase.  
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Voor uiteindelijke besluitvorming zijn onderstaande aspecten (na compliance in willekeurige volgorde) van 

belang. De aspecten waarlangs de opties worden uitgewerkt zijn als volgt: 

▪ Compliant met: de Wazv8;  

▪ Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing  

▪ Patiëntbelang / goede ambulancezorg9 / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

▪ Samenwerking binnen de meldkamer, zowel als het gaat om dagelijkse (veiligheids-)zorg als 

grootschalig (voorbereid) optreden (regionaal: gemeenschappelijke meldkamer 10  en landelijk: 

Landelijke Meldkamersamenwerking, afgekort als LMS) 

▪ Bestuurbaarheid / besluitvaardigheid / slagvaardigheid 

▪ Zeggenschap / Eigendom 

▪ Good governance11  

▪ Consequenties:  

o Personeel 

o Organisatie 

o Fiscaal 

o Financieel 

o Juridisch 

o Aanbesteding 

  

 
8 Vanzelfsprekend wordt ook voldaan aan: Wet veiligheidsregio’s (Wvr); Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); 
Gemeentewet; Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza); Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); Wet BIG; 
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 
2018 (Wmcz 2018); Wet op de Ondernemingsraden (WOR); AVG; Burgerlijk Wetboek. 
9 Zie voor definitie ‘goede zorg’ Wkkgz artikel 2. Specifiek voor de ambulancezorg wordt dit uitgewerkt in de Nota 
Goede Ambulancezorg (AZN, NVMMA en V&VN; 2018).  
10 De Gemeenschappelijke Meldkamer Den Haag verenigt politie, brandweer en geneeskundige meldkamerfuncties. 
11 Als bepaald in Governancecode Zorg 2017 
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2. MOGELIJKE OPLOSSINGEN AAN ASPECTEN GETOETST  

In dit hoofdstuk worden de opties - als gesteld in hoofdstuk 1 en de Startnotitie - getoetst aan de aspecten 

zoals gesteld in die Startnotitie. Deze toetsing heeft plaatsgevonden zonder daar een weging aan toe te 

kennen. Beoogd is een volledig en neutraal beeld van mogelijke opties weer te geven, zodat alle partijen 

hetzelfde vertrekpunt hebben bij de start van de weging van de mogelijke opties.  

Wel heeft de stuurgroep besloten, dat als een optie niet aan alle eerste drie aspecten - compliant met 

wetgeving (1); toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing (2); patiëntbelang / goede 

ambulancezorg / positionering ambulancezorg / belang hulpverlening (3) - voldoet, dat deze optie niet 

verder wordt uitgewerkt. 

Om deze reden zijn de opties C1, C2 en D1 slechts kort beschreven en niet verder uitgewerkt. 

Voor alle andere opties geldt dat daarmee compliance met de Wazv wordt bereikt en dat de oplossing 

toekomstbestendig / duurzaam is. Ook geldt voor alle wél uitgewerkte opties dat de verbinding tussen 

ambulancezorg op locatie en op de meldkamer sterker wordt. Hierbij wordt verondersteld dat bij alle 

opties een verhuizing van de MKA naar een locatie elders geen sprake is. Van de verbinding tussen de 

beide primaire taken van de ambulancezorg wordt in deze Verkenning verondersteld dat dit bijdraagt aan 

het patiëntenbelang / goede ambulancezorg c.a. (cum annexis: met alle toebehoren). De mate waarin de 

oplossing bijdraagt aan dit aspect verschilt per optie. Dit is in deze Verkenning niet gewogen.  

Tot slot gaan enkele opties uit de Startnotitie en Verkenning verder dan alleen compliance met de Wazv. 

Dit betreft opties D2 en D3 en opties E 1 t/m 4. Deze opties verkennen naast het voldoen aan de Wazv ook 

de mogelijkheid om de structuur en sturing van de RAVH en diens activiteiten te vereenvoudigen, hetgeen 

de slagvaardigheid van de organisatie t.b.v. het leveren van ambulancezorg mogelijk ten goede komt.  
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OPTIES A: RAVH OF ÉÉN VAN HAAR LEDEN RICHT ZELF DE MELDKAMERFUNCTIE IN BINNEN DE 

COÖPERATIESTRUCTUUR 

OPTIE A1: COÖPERATIE RAV HAAGLANDEN OEFENT ZELFSTANDIG DE MELDKAMERFUNCTIE UIT.  

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de dagelijkse zorg nog beter in te richten voor 
de inwoners van de regio Haaglanden.  

Samenwerking binnen de meldkamer 

De bestuurbaarheid als het gaat om opgeschaalde zorg (demonstraties, crisisbeheersing) verandert. De VRH heeft 
geen directe sturing meer op de MKA-activiteiten. Dit behoeft aandacht in het kader van een goed verlopende 
samenwerking op de meldkamer met de overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.).  

Bestuurbaarheid / besluitvaardigheid / slagvaardigheid 

De bestuurbaarheid van RAVH wordt eenvoudiger, omdat er één partij minder deelneemt aan het Bestuur en de 
MKA-activiteiten rechtstreeks worden aangestuurd.  

Zeggenschap / Eigendom 

In de ‘eigendomsverhoudingen’ van RAVH treden geen wijzigingen op. 

In deze optie heeft RAVH zeggenschap over de uitvoering van de meldkameractiviteiten. De adviserende rol van 
VRH in het bestuur van de RAVH en het voorzitterschap van de Ledenraad (zonder stemrecht) vervallen daarmee 
‘van nature’12. Overwogen kan worden of en hoe in deze optie een rol voor de VRH ingericht kan worden in de 
vorm van een toezichthoudende rol.  

Good governance 

De governance kan zo worden ingericht dat bij deze optie sprake is van goed bestuur en toezicht wat bijdraagt 
aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan 
het maatschappelijk vertrouwen, zoals de Governancecode Zorg voorschrijft. De ontwikkeling van de Wibz 
verdient in deze ook aandacht. 

Consequenties 

▪ Generiek:  
Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming13. 

▪ Personeel14                
De primaire arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van RAVH zijn gelijk aan die van medewerkers 
van de MKA van de VRH (CAO Ambulancezorg). Voor overige arbeidsvoorwaarden zullen garanties 

 
12 Niet van rechtswege; vergt aanpassing van statuten RAVH. 
13 Overgang van Onderneming vergt dat in situatie van een duidelijk omschreven entiteit niet alleen de direct 
betrokken medewerkers overgaan maar ook anderen (management en staf maar eventueel ook ondersteunende 
functies) indien in belangrijke mate toerekenbaar aan de entiteit. Dit moet per casus worden bezien. 
14 In de opties A1, A2 en A3 wordt verondersteld dat de medewerkers die nú binnen de VRH de MKA-functie 
uitoefenen, overgaan naar RAVH of naar één van haar leden. Het alternatief – RAVH of één van haar leden richt zélf 
opnieuw de MKA-functie zonder dat medewerkers (collectief) overgaan – is weliswaar mogelijk maar ligt niet 
primair voor de hand.  
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gelden. Er treedt verschil in premie-inhouding (nu ABP 30%; straks PFZW 50%) op. Dit vergt 
compensatie. Met ABP dient afgestemd te worden of een uittredingsvergoeding is verschuldigd. 
Medewerkers kunnen het vervallen van de ambtenarenstatus bij indiensttreding bij RAVH als verlies 
ervaren. 

▪ Organisatie 
Partijen moeten heldere ontvlechtingsafspraken maken. Het traject is een OR- en CAR (Cliëntenraad; 
indien aanwezig)-plichtig traject waarbij een Sociaal Plan15 dient te worden opgesteld. RAVH dient het 
werkgeverschap in te richten.  

▪ Fiscaal 
Overgang van onderneming vanuit onbelaste sfeer naar belaste sfeer heeft naar verwachting geen fiscale 
consequenties bij de overgang. Vanaf overgang is het exploitatieresultaat fiscaal belast (winst belast, 
verlies aftrekbaar). Dit punt behoeft echter op zowel het aspect BTW als VPB verdere uitwerking. 

▪ Financieel 
Primair treden geen financiële effecten op. De MKA-functie blijft bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars. Afspraken moeten worden gemaakt tussen RAVH en VRH over ten minste de overname 
van personeel, middelen, systemen. Voorts moet bezien worden of en in hoeverre consequenties 
ontstaan door de gewijzigde verhouding tot de LMS-organisatie.  
RAVH dient overhead (PIOFACH) in te richten dan wel in te kopen en werkgeverschap in te richten voor 
de medewerkers (36 fte). Bij VRH ontstaat onderdekking voor de bestaande ondersteunende functies. 
Dit behoeft uitwerking en oplossing.  

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn de gewijzigde status van de medewerkers (zie Personeel) en de overdracht van 
eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en activiteiten. Dit behoeft contractvorming. 
De SLA tussen RAVH en VRH wordt opgezegd. 
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden evenals de statuten van RAVH. Dit vergt instemming van 
alle colleges en raden (VRH) respectievelijk leden (RAVH). Wijziging van de statuten behoeft in deze 
situatie geen melding bij de minister van VWS16. 

▪ Aanbesteding 
RAVH blijft naar verwachting gekwalificeerd als een niet aanbestedende dienst (één van de leden is wél 
aanbesteding-plichtig overigens); dit vergt nadere uitwerking. 

  

 
15 Bij alle opties waarbij de MKA wordt ontvlecht uit de VRH zal de VRH met de vakbonden overeenstemming 
moeten bereiken over een Sociaal Plan. 
16 Wazv 17: De Regionale Ambulancevoorziening meldt aan Onze Minister het wijzigen van de statuten of 
gemeenschappelijke regeling en het sluiten van een overeenkomst waardoor de zeggenschap over de Regionale 
Ambulancevoorziening geheel of gedeeltelijk door of tezamen met derden wordt uitgeoefend, dan wel waardoor 
deze feitelijk daartoe in de gelegenheid worden gesteld, voordat het rechtsgevolg krijgt.  
Wazv 18: Het is verboden een rechtshandeling te verrichten, die tot gevolg heeft dat middellijk of onmiddellijk, 
alleen of tezamen met derden, door anderen geheel of gedeeltelijk zeggenschap wordt verkregen over een 
Regionale Ambulancevoorziening of een deel daarvan, dan wel over de bedrijfsvoering van een Regionale 
Ambulancevoorziening of een deel van die bedrijfsvoering.  
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OPTIE A2: EÉN VAN DE LEDEN VAN COÖPERATIE RAV HAAGLANDEN OEFENT ZELFSTANDIG DE 

MELDKAMERFUNCTIE UIT.  

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de dagelijkse zorg nog beter in te richten voor 
de inwoners van de regio Haaglanden. 

Samenwerking binnen de meldkamer 

De bestuurbaarheid als het gaat om opgeschaalde zorg (demonstraties, crisisbeheersing) verandert. De VRH heeft 
geen directe sturing meer op de MKA-activiteiten. Dit behoeft aandacht in het kader van een goed verlopende 
samenwerking op de meldkamer met de overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.).  

De situatie waarin de MKA-functie overgaat naar de GGD (gemeente Den Haag; lid van de VRH) stelt mogelijk 
andere eisen aan deze afspraken dan de situatie waarin deze functie overgaat naar AZZ of WK. 

Bestuurbaarheid / besluitvaardigheid / slagvaardigheid 

De bestuurbaarheid van RAVH wordt eenvoudiger, omdat er één partij minder deelneemt aan het Bestuur en de 
MKA-activiteiten meer rechtstreeks worden aangestuurd.  

Zeggenschap / Eigendom 

In de ‘eigendomsverhoudingen’ van RAVH treden primair geen wijzigingen op. Doordat de verhoudingen binnen 
de RAV wijzigen kan overwogen worden of dit gevolgen moet hebben voor de verhoudingen (nu alle gelijk, terwijl 
activiteiten nu ook verschillen qua omvang). 

In deze optie heeft één van de RAV-partners zeggenschap over de uitvoering van de meldkameractiviteiten. De 
adviserende rol van VRH in het bestuur van de RAVH en het voorzitterschap van de Ledenraad (zonder stemrecht) 
vervallen daarmee ‘van nature’17. Overwogen kan worden of en hoe in deze optie een rol voor de VRH ingericht 
kan worden in de vorm van een toezichthoudende rol.  

Good governance 

De governance kan zo worden ingericht dat bij deze optie sprake is van goed bestuur en toezicht wat bijdraagt 
aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan 
het maatschappelijk vertrouwen, zoals de Governancecode Zorg voorschrijft. De ontwikkeling van de Wibz 
verdient in deze ook aandacht. 

Consequenties 

▪ Generiek:  
Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming. 

▪ Personeel 
De primaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers van AZZ, GGD en WK zijn gelijk aan die van 
medewerkers van de MKA van de VRH (CAO Ambulancezorg). Voor overige arbeidsvoorwaarden zullen 
garanties gelden. Eventueel treedt een verschil op in premie-inhouding. Indiensttreding bij AZZ of WK 
betekent aansluiting bij PFZW met een inhouding van 50 %. Dit vergt compensatie. Indiensttreding bij 
GGD betekent aansluiting bij ABP met – net als nu – een inhouding van 30 %. Met ABP dient afgestemd 

 
17 Niet van rechtswege; vergt aanpassing van statuten RAVH. 
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te worden of een uittredingsvergoeding is verschuldigd bij indiensttreding bij AZZ of WK. Medewerkers 
kunnen het vervallen van de ambtenarenstatus bij indiensttreding bij AZZ of WK als verlies ervaren. 

▪ Organisatie 
Partijen moeten heldere ontvlechtingsafspraken maken. Het traject is een OR- en CAR (indien aanwezig)-
plichtig traject waarbij een Sociaal Plan dient te worden opgesteld. De drie RAV-partners hebben het 
werkgeverschap ook nu reeds ingericht.  

▪ Fiscaal 
Overgang van onderneming vanuit onbelaste sfeer naar belaste sfeer (MKA-functie bij AZZ of WK) heeft 
naar verwachting geen fiscale consequenties bij de overgang. Vanaf overgang is het exploitatieresultaat 
dan fiscaal belast (winst belast, verlies aftrekbaar). Overgang van de MKA-functie naar GGD heeft geen 
fiscale gevolgen (beide onbelast). Dit punt behoeft echter op zowel het aspect BTW als VPB verdere 
uitwerking. 

▪ Financieel 
Primair treden geen financiële effecten op. De MKA-functie blijft bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars. Afspraken moeten worden gemaakt tussen één van de RAV-partners en VRH over ten 
minste de overname van personeel, middelen, systemen. Binnen RAVH geldt een vergoeding voor elke 
geleverde inspanning. Deze situatie wijzigt niet bij invlechten van de MKA-activiteiten bij één van de leden 
van RAVH. Het budgetdeel schuift naar de betreffende RAV-partner. Voorts moet bezien worden of en in 
hoeverre consequenties ontstaan door de gewijzigde verhouding tot de LMS-organisatie. Bij VRH ontstaat 
onderdekking voor de bestaande ondersteunende functies. Dit behoeft uitwerking en oplossing.  

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn (bij overgang naar AZZ of WK) de gewijzigde status van de medewerkers (zie 
Personeel) en de overdracht van eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en 
activiteiten. Dit behoeft contractvorming. De SLA tussen RAVH en VRH wordt opgezegd. De SLA met de 
betreffende RAV-partner behoeft aanpassing. 
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden evenals de statuten van RAVH. Dit vergt instemming van 
alle colleges en raden (VRH) respectievelijk leden (RAVH). Wijziging van de statuten behoeft in deze 
situatie geen melding bij de minister van VWS zolang de (onderlinge) zeggenschap niet wordt gewijzigd. 

▪ Aanbesteding 
RAVH blijft naar verwachting gekwalificeerd als een niet aanbestedende dienst (één van de leden is wél 
aanbesteding-plichtig overigens). Dit wijzigt mogelijk indien de zeggenschap verder opschuift richting 
publiek belang. Dit vergt nadere uitwerking.  
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OPTIE A3: COÖPERATIE RAV HAAGLANDEN RICHT EEN RECHTSPERSOON OP DIE DE 

MELDKAMERFUNCTIE ZELFSTANDIG UITOEFENT.  

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de dagelijkse zorg nog beter in te richten voor 
de inwoners van de regio Haaglanden. 

Samenwerking binnen de meldkamer 

De bestuurbaarheid als het gaat om opgeschaalde zorg (demonstraties, crisisbeheersing) verandert. De VRH heeft 
geen directe sturing meer op de MKA-activiteiten. Dit behoeft aandacht in het kader van een goed verlopende 
samenwerking op de meldkamer met de overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.).  

Bestuurbaarheid / besluitvaardigheid / slagvaardigheid 

De bestuurbaarheid van RAVH wordt eenvoudiger, omdat de MKA-activiteiten rechtstreeks worden aangestuurd. 
Onderzocht moet worden of kan worden volstaan met het invullen van de bestuurdersfunctie vanuit RAVH 
(personele unie of eventueel de RAVH die optreedt als bestuurder).  

Zeggenschap / Eigendom 

In de ‘eigendomsverhoudingen’ van RAVH treden primair geen wijzigingen op.  

In deze optie heeft RAVH feitelijk zeggenschap over de uitvoering van de meldkameractiviteiten. De adviserende 
rol van VRH in het bestuur van de RAVH en het voorzitterschap van de Ledenraad (zonder stemrecht) vervallen 
daarmee ‘van nature’18. Overwogen kan worden of en hoe in deze optie een rol voor de VRH ingericht kan worden 
in de vorm van een toezichthoudende rol.  

Good governance 

In deze optie behoeft de governance van de door RAVH op te richten rechtspersoon die tevens lid wordt van de 
coöperatie, uitwerking.  

De governance kan zo worden ingericht dat bij deze optie sprake is van goed bestuur en toezicht wat bijdraagt 
aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan 
het maatschappelijk vertrouwen, zoals de Governancecode Zorg voorschrijft. De ontwikkeling van de Wibz 
verdient in deze ook aandacht. 

Consequenties 

▪ Generiek:  
Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming. 

▪ Personeel 
De primaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers van deze nieuwe RAV-partner zijn gelijk aan die van 
medewerkers van de MKA van de VRH (CAO Ambulancezorg). Voor overige arbeidsvoorwaarden zullen 
garanties gelden. Er treedt verschil in premie-inhouding (nu ABP 30%; straks PFZW 50%) op. Dit vergt 
compensatie. Met ABP dient afgestemd te worden of een uittredingsvergoeding is verschuldigd. 
Medewerkers kunnen het vervallen van de ambtenarenstatus als verlies ervaren. 

▪ Organisatie 
Partijen moeten heldere ontvlechtingsafspraken maken. Het traject is een OR- en CAR (indien aanwezig)-

 
18 Niet van rechtswege; vergt aanpassing van statuten RAVH. 
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plichtig traject waarbij een Sociaal Plan dient te worden opgesteld. De rechtspersoon dient het 
werkgeverschap in te richten.  

▪ Fiscaal 
Overgang van onderneming vanuit onbelaste sfeer naar belaste sfeer heeft naar verwachting geen fiscale 
consequenties bij de overgang. Vanaf overgang is het exploitatieresultaat onder omstandigheden 
(wel/geen winstoogmerk c.a.) dan fiscaal belast (winst belast, verlies aftrekbaar). Dit punt behoeft echter 
op zowel het aspect BTW als VPB verdere uitwerking. 

▪ Financieel 
Primair treden geen financiële effecten op. De MKA-functie blijft bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars. Afspraken moeten worden gemaakt tussen deze nieuwe RAV-partner en VRH over ten 
minste de overname van personeel, middelen, systemen. Binnen RAVH geldt een vergoeding voor elke 
geleverde inspanning. Deze situatie wijzigt niet bij invlechten van de MKA-activiteiten bij één van de leden 
van RAVH. Het budgetdeel schuift naar de betreffende RAV-partner.  
Deze nieuwe rechtspersoon dient overhead (PIOFACH) in te richten dan wel in te kopen en 
werkgeverschap in te richten voor medewerkers. Voorts moet bezien worden of en in hoeverre 
consequenties ontstaan door de gewijzigde verhouding tot de LMS-organisatie. Bij VRH ontstaat 
onderdekking voor de bestaande ondersteunende functies. Dit behoeft uitwerking en oplossing.   
De leden van RAVH zijn in beginsel niet aansprakelijk voor tekorten die ontstaan bij de coöperatie. De 
coöperatie is immers opgericht met uitsluiting van aansprakelijkheid (art. 2:56 lid 1 BW jo. art. 8 lid 4 
Statuten). De financiële risico’s van een lidmaatschap zijn daarmee verregaand beperkt. Wel moet het 
nieuwe lid de jaarlijks vastgestelde bijdrage betalen (art. 8 lid 2 Statuten). Voorts draagt zij jaarlijks bij 
aan de te delen kosten van de coöperatie RAVH.   

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn de gewijzigde status van de medewerkers (zie Personeel) en de overdracht van 
eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en activiteiten. Dit behoeft contractvorming. 
De SLA tussen RAVH en VRH wordt opgezegd. Met de nieuwe rechtspersoon dient een SLA en een 
deelnemersovereenkomst te worden opgesteld. 
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden evenals de statuten van RAVH. Dit vergt instemming van 
alle colleges en raden (VRH) respectievelijk leden (RAVH). Wijziging van de statuten behoeft in deze 
situatie geen melding bij de minister van VWS indien de nieuw op te richten rechtspersoon geen 
zeggenschap krijgt. Anders wel. 

▪ Aanbesteding 
RAVH blijft naar verwachting gekwalificeerd als een niet aanbestedende dienst (één van de leden is wél 
aanbesteding-plichtig overigens); dit vergt nadere uitwerking. 
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OPTIES B: VRH/MKA TREEDT TOE ALS LID VAN RAVH 

OPTIE B1: VEILIGHEIDSREGIO ALS LID LATEN TOETREDEN TOT RAV HAAGLANDEN  

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de zorg nog beter in te richten voor de 
inwoners van de regio Haaglanden. 

Samenwerking binnen de meldkamer 

De bestuurbaarheid als het gaat om opgeschaalde zorg (demonstraties, crisisbeheersing) wijzigt niet. Directe 
sturing op de MKA-activiteiten door VRH gericht op goed verlopende samenwerking op de meldkamer met de 
overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.) blijven behouden. 

Bestuurbaarheid / besluitvaardigheid / slagvaardigheid 

Namens VRH zal iemand toetreden tot bestuur en Ledenraad. De adviesrol in het bestuur wijzigt naar de rol van 
volwaardig bestuurder. De rol van voorzitter zonder stemrecht in de ledenraad wijzigt naar lidmaatschap met 
stemrecht.  

Toetreding van VRH tot de coöperatie RAVH zonder meer, betekent in beginsel dat de VRH één van de vier 
stemmen krijgt in de Ledenraad (25% stemrecht). Hierdoor ontstaat een verschuiving in stemverhoudingen voor 
de overige leden. Deze verhouding zal dan – zonder aanvullende maatregelen - 50% privaat en 50% publiek zijn. 
Dit heeft consequenties voor het private belang in RAVH. Het is mogelijk om statutair van de hoofdregel van één 
stem per lid af te wijken. Dit vergt tevens dat het unanimiteitsbeginsel wordt losgelaten. Dit vergt nadere 
uitwerking.  

Toetreding van VRH tot RAVH heeft gevolgen voor de slagvaardigheid qua sturing en toezicht. Met de VRH treedt 
een extra partij in de besluitvormingscyclus, die vervolgens uit negen zelfstandige gemeentes bestaat die elk hun 
eigen systeem van sturing en verantwoording hebben. In elk geval twee aspecten behoeven uitwerking: hoe kan 
worden gerealiseerd dat in deze optie de slagvaardigheid minimaal behouden blijft (1) en hoe verhoudt zich de 
zeggenschap van VRH over materiële beslissingen door de drie rijdiensten en andersom rijdiensten versus MKA 
(2). Andersom dienen ook de gevolgen voor de VRH nader te worden uitgewerkt. 

Ook in het bestuur is eventueel een verschillend stemgewicht mogelijk. Dit kan een oplossing zijn voor de 
slagvaardigheid c.a. Dit vergt nadere uitwerking. 

Consequenties voor bestuurbaarheid van de VRH vergt nadere uitwerking. 

Zeggenschap / Eigendom 

Zoals hierboven geschetst, verandert de bestuursmacht (bestuur) en de zeggenschap (Ledenraad). Ook de 
verhouding publiek / privaat wijzigt.  

Good governance 

Ook met toetreden van een extra partij kan de governance zo worden ingericht dat bij deze optie sprake is van 
goed bestuur en toezicht wat bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar 
maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen, zoals de Governancecode Zorg 
voorschrijft. De ontwikkeling van de Wibz verdient in deze ook aandacht. 

Consequenties 
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▪ Personeel 
Heeft geen consequenties voor medewerkers van de MKA.  

▪ Organisatie 
Coöperatie RAVH wordt uitgebreid met een 4e lid zijnde de VRH. Het traject is een OR- en CAR (indien 
aanwezig)-plichtig traject. 

▪ Fiscaal 
Naar verwachting geen. Zekerheidshalve is terzake advies in te winnen. 

▪ Financieel 
De leden van RAVH zijn in beginsel niet aansprakelijk voor tekorten die ontstaan bij de coöperatie. De 
coöperatie is immers opgericht met uitsluiting van aansprakelijkheid (art. 2:56 lid 1 BW jo. art. 8 lid 4 
Statuten). De financiële risico’s van een lidmaatschap zijn daarmee verregaand beperkt. Wel moet de 
VRH als lid de jaarlijks vastgestelde bijdrage betalen (art. 8 lid 2 Statuten); RAVH en VRH moeten 
overeenkomen wat de te delen kosten van de coöperatie RAVH zijn en welke verdeelsleutel gehanteerd 
gaat worden.   

▪ Juridisch 
Er treedt geen wijziging van het takenpakket van de VRH op. Daarom is geen aanpassing van de GR  
noodzakelijk19. Wel moet de raden vooraf om een zienswijze worden gevraagd vanwege deelname aan 
een privaatrechtelijke rechtspersoon.  
Tussen RAVH en VRH dient een deelnemersovereenkomst te worden afgesloten. De statuten van RAVH 
dienen te worden gewijzigd. Dit vergt instemming van alle leden. Wijziging van de statuten behoeft in 
deze situatie wél melding bij de minister van VWS. 

▪ Aanbesteding 
Een wijziging in de samenstelling van de leden (publieke lichamen versus private lichamen) heeft mogelijk 
invloed op de aanbestedingsplicht van de RAVH. Indien RAVH voor 50% uit publieke partijen komt te 
bestaan ontstaat naar verwachting aanbestedingsplicht. Nader onderzoek is nodig om de consequenties 
van meervoudig stemrecht onder gelijktijdig loslaten van het unanimiteitsbeginsel (zie Bestuurbaarheid 
/ zeggenschap) – voor de aanbestedingsplicht te overzien. Dit vergt uitwerking. 

  

 
19 Indien de huidige aansturing verandert is aanpassing GR wel noodzakelijk. Technisch gezien zal de koppeling met 
de Wavz moet worden opgenomen; de huidige GR is gekoppeld aan de Tijdelijke wet ambulancezorg. 
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OPTIE B2: MKA PRIVATISEERT VANUIT VRH EN TREEDT TOE ALS LID VAN RAV HAAGLANDEN  

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de dagelijkse zorg nog beter in te richten voor 
de inwoners van de regio Haaglanden.  

Samenwerking binnen de meldkamer 

De bestuurbaarheid als het gaat om opgeschaalde zorg (demonstraties, crisisbeheersing) verandert. De VRH heeft 
geen directe sturing meer op de MKA-activiteiten. Dit behoeft aandacht in het kader van een goed verlopende 
samenwerking op de meldkamer met de overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.).  

Bestuurbaarheid / besluitvaardigheid / slagvaardigheid 

De geprivatiseerde MKA zal toetreden tot bestuur en ledenraad. De adviesrol in het bestuur van de VRH vervalt 
en de bestuurder van de geprivatiseerde MKA treedt toe in de rol van volwaardig bestuurder. De rol van voorzitter 
zonder stemrecht in de ledenraad van de VRH vervalt. Namens de geprivatiseerde MKA treedt een lid met 
stemrecht toe tot de ledenraad.  

Toetreding van MKA tot de coöperatie RAVH zonder meer, betekent in beginsel dat de MKA één van de vier 
stemmen krijgt in de Ledenraad (25% stemrecht). Hierdoor ontstaat een verschuiving in stemverhoudingen voor 
de overige leden. Deze verhouding zal dan – zonder aanvullende maatregelen - 75% privaat en 25% publiek zijn. 
Dit heeft consequenties voor het publieke belang in RAVH. Het is mogelijk om statutair van de hoofdregel van één 
stem per lid af te wijken. Dit vergt tevens dat het unanimiteitsbeginsel wordt losgelaten. Dit vergt nadere 
uitwerking. 

In vergelijking tot optie B1 heeft deze optie minder gevolgen voor de slagvaardigheid van RAVH. Er treedt niet - 
zoals in optie B1 - een extra partij in de besluitvormingscyclus, die vervolgens uit negen zelfstandige gemeentes 
bestaat die elk hun eigen systeem van sturing en verantwoording hebben. De optie vergt dat tussen MKA en 
rijdende diensten afspraken gemaakt worden over de mate van zeggenschap in elkaars operationele activiteiten.   

Ook in het bestuur is eventueel een verschillend stemgewicht mogelijk. Dit kan een oplossing zijn voor de 
slagvaardigheid c.a. Dit vergt nadere uitwerking. 

Zeggenschap / Eigendom 

Zoals hierboven geschetst, verandert de bestuursmacht (bestuur) en de zeggenschap (ledenraad). Ook de 
verhouding publiek / privaat wijzigt.  

Good governance 

Ook met toetreden van een extra partij kan de governance zo worden ingericht dat bij deze optie sprake is van 
goed bestuur en toezicht wat bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar 
maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen, zoals de Governancecode Zorg 
voorschrijft. De ontwikkeling van de Wibz verdient in deze ook aandacht. 

Consequenties 

▪ Generiek:  
Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming. 

▪ Personeel 
De primaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers van deze nieuwe RAV-partner zijn gelijk aan die van 
medewerkers van de MKA van de VRH (CAO Ambulancezorg). Voor overige arbeidsvoorwaarden zullen 
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garanties gelden. Er treedt verschil in premie-inhouding (nu ABP 30%; straks PFZW 50%) op. Dit vergt 
compensatie. Met ABP dient afgestemd te worden of een uittredingsvergoeding is verschuldigd. 
Medewerkers kunnen het vervallen van de ambtenarenstatus als verlies ervaren. 

▪ Organisatie 
Coöperatie RAVH wordt uitgebreid met een 4e lid zijnde de geprivatiseerde MKA. Het traject is een OR- 
en CAR (indien aanwezig)-plichtig traject, waarbij een Sociaal Plan dient te worden opgesteld.  

▪ Fiscaal 
Overgang van onderneming vanuit onbelaste sfeer naar belaste sfeer heeft naar verwachting geen fiscale 
consequenties bij de overgang. Vanaf overgang is het exploitatieresultaat onder omstandigheden 
(wel/geen winstoogmerk c.a.) dan fiscaal belast (winst belast, verlies aftrekbaar). Dit punt behoeft 
verdere uitwerking voor zowel de VPB als de BTW. 

▪ Financieel 
Primair treden geen financiële effecten op. De MKA-functie blijft bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars en in deze optie ook. Binnen RAVH geldt een vergoeding voor elke geleverde 
inspanning. Deze situatie wijzigt niet bij deze optie. Het budgetdeel dat voorheen naar de VRH ging, vloeit 
nu naar de nieuwe RAV-partner. Deze dient overhead (PIOFACH) in te richten dan wel in te kopen en 
werkgeverschap in te richten voor medewerkers.  
Voorts moet bezien worden of en in hoeverre consequenties ontstaan door de gewijzigde verhouding tot 
de LMS-organisatie. Bij VRH ontstaat onderdekking voor de bestaande ondersteunende functies. Dit 
behoeft uitwerking en oplossing.   
De leden van RAVH zijn in beginsel niet aansprakelijk voor tekorten die ontstaan bij de coöperatie. De 
coöperatie is immers opgericht met uitsluiting van aansprakelijkheid (art. 2:56 lid 1 BW jo. art. 8 lid 4 
Statuten). De financiële risico’s van een lidmaatschap zijn daarmee verregaand beperkt. Wel moet het 
nieuwe lid de jaarlijks vastgestelde bijdrage betalen (art. 8 lid 2 Statuten). Voorts draagt zij jaarlijks bij 
aan de te delen kosten van de coöperatie RAVH.   

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn de gewijzigde status van de medewerkers (zie Personeel) en de overdracht van 
eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en activiteiten. Dit behoeft contractvorming. 
De SLA tussen RAVH en VRH wordt opgezegd. Met de nieuwe rechtspersoon wordt een 
deelnemersovereenkomst en een SLA gesloten.  
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden evenals de statuten van RAVH. Dit vergt instemming van 
alle colleges en raden (VRH) respectievelijk leden (RAVH). Wijziging van de statuten behoeft in deze 
situatie tevens melding bij de minister van VWS uitgaande van de veronderstelling dat de aldus 
geprivatiseerde MKA zeggenschap krijgt.  
 
Het verschil tussen deze optie B2 en optie A3 is dat in optie A3 de RAVH gaat over de bestuurder van de 
door haar opgerichte rechtspersoon en in optie B2 de VRH daar over gaat. De governance van deze 
geprivatiseerde MKA (bijvoorbeeld: een stichting) behoeft nadere uitwerking.  

▪ Aanbesteding 
De wijziging in de samenstelling van de leden (publieke versus privaat) wijzigt ten gunste van privaat. 
Hierdoor heeft deze optie naar verwachting geen invloed op de aanbestedingsplicht van de RAVH 
(overigens is één van de leden aanbesteding-plichtig). Dit veronderstelt wel dat de VRH overigens alle 
banden met deze geprivatiseerde MKA doorsnijdt. Dit vergt nadere uitwerking. 
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OPTIES C: DETACHERING MKA-MEDEWERKERS 

OPTIE C1: VEILIGHEIDSREGIO DETACHEERT MKA-MEDEWERKERS BIJ RAV HAAGLANDEN 

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel (uiteindelijk) niet compliant met de Wazv. 

Het verkrijgen van zeggenschap door RAVH over de gedetacheerde MKA-medewerkers, kan worden uitgelegd 
‘uitoefening van de meldkamerfunctie’. Deze oplossing is werkbaar als ‘quick-fix’ in aanloop naar een meer 
definitieve invulling. Maar alle adviezen geven aan dat het om meerdere redenen ook niet meer is dan dit: een 
tijdelijke oplossing.   

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Alle adviezen geven aan dat dit geen duurzame/houdbare oplossing richting de toekomst. Het zou alleen als 
tijdelijke oplossing kunnen dienen op relatief korte termijn. Daarnaast zijn door alle adviserende partijen haken 
en ogen aan deze constructie getoond. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

- 

Conclusie ten aanzien van optie C1: Deze voldoet niet aan alle eerste drie criteria en is daarom niet 

verder uitgewerkt. 

 

OPTIE C2: VEILIGHEIDSREGIO DETACHEERT MKA-MEDEWERKERS BIJ EEN LID VAN RAV 

HAAGLANDEN 

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel (uiteindelijk) niet compliant met de Wazv. 

Het verkrijgen van zeggenschap door een lid van RAVH over de gedetacheerde MKA-medewerkers, kan worden 
uitgelegd ‘uitoefening van de meldkamerfunctie’. Deze oplossing is werkbaar als ‘quick-fix’ in aanloop naar een 
meer definitieve invulling. Maar alle adviezen geven aan dat het om meerdere redenen ook niet meer is dan dit: 
een tijdelijke oplossing.  

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Alle adviezen geven aan dat dit geen duurzame/houdbare oplossing richting de toekomst. Het zou alleen als 
tijdelijke oplossing kunnen dienen op relatief korte termijn. Daarnaast zijn door alle adviserende partijen haken 
en ogen aan deze constructie getoond. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

- 

Conclusie ten aanzien van optie C2: Deze voldoet niet aan alle eerste drie criteria en is daarom niet 

verder uitgewerkt. 
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OPTIES D: RECHTSPERSOONLIJKHEID RAVH WIJZIGT EN VRH TREEDT TOE  

OPTIE D1: COOPERATIE RAV HAAGLANDEN OMZETTEN NAAR BV RAV HAAGLANDEN; VRH TREEDT 

TOE ALS AANDEELHOUDER/BESTUURDER 20 

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel niet compliant met de Wazv. 

In deze optie is de MKA nog steeds via een SLA verbonden aan de BV RAVH. De MKA zou als onderaannemer 
fungeren, gelijk aan de huidige situatie. RAVH is daarmee op dit onderdeel niet compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing niet duurzaam / houdbaar, omdat de MKA gelijk aan de huidige situatie als onderaannemer 
verbonden is aan RAVH. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

- 

Conclusie ten aanzien van optie D1: Deze voldoet niet aan alle eerste drie criteria en is daarom niet 

verder uitgewerkt.  

 
20 Deze optie leidt uitsluitend tot compliance met Wazv wanneer de MKA-functie wordt ondergebracht in de BV. De 
optie is echter niet als zodanig aangedragen en daarom in dit stadium niet verder uitgewerkt.  
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OPTIE D2: COOPERATIE RAV HAAGLANDEN OMZETTEN NAAR STICHTING EN MELDKAMER FUNCTIE 

LATEN UITVOEREN DOOR DE STICHTING RAV HAA GLANDEN  

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de zorg nog beter in te richten voor de 
inwoners van de regio Haaglanden. 

Samenwerking binnen de meldkamer 

De bestuurbaarheid als het gaat om opgeschaalde zorg (demonstraties, crisisbeheersing) verandert. De VRH heeft 
geen directe sturing meer op de MKA-activiteiten. Dit behoeft aandacht in het kader van een goed verlopende 
samenwerking op de meldkamer met de overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.).  

Bestuurbaarheid / besluitvaardigheid / slagvaardigheid 

Omzetting naar een stichting draagt bij aan een eenvoudigere bestuurbaarheid en vergrote slagvaardigheid van 
RAVH. Waar de coöperatie van rechtswege zowel het eigen belang van de leden dient als het gezamenlijke belang 
‘ambulancezorg’, kent een stichting statutair een eenduidig doel. In dit geval is dat het leveren van ambulancezorg 
op basis van de aanwijzing van de minister van VWS. 

Vanuit dit mandaat kan de stichting eisen opleggen aan de onderaannemers (ambulancediensten) en is het 
‘ledenbelang’ minder of niet aan de orde. De onderaannemers dienen te voldoen aan de opdracht vanuit het 
bestuur van de stichting die daartoe regels opstelt en over een mechanisme beschikt om deze regels kracht bij te 
zetten (budgettaire korting, contractontbinding etc.). 

Het bestuur van de stichting kan net als nu worden gevormd vanuit de verschillende leden. Omwille van de 
bestuurbaarheid is het echter denkbaar dat het bestuur wordt gevormd door één persoon (directeur-bestuurder). 
Deze staat onder toezicht van de Raad van toezicht. Of deze Raad van toezicht (mede) mag worden gevormd uit 
de onderaannemers behoeft in het licht van Wazv artikel 14 nadere uitwerking. Vanuit wet- en regelgeving is het 
noodzakelijk om in elk geval (ook) externe toezichthouders aan te stellen.  

Zeggenschap / Eigendom 

De stichting kent geen leden. Dit betekent dat de leden van RAVH ten opzichte van de actuele situatie een stap 
terug doen. Het eigendom van de actuele uitvoeringsorganisatie wijzigt niet. 

Onderzocht moet worden of een vangnet kan worden ingebouwd waarmee de huidige leden van RAVH kunnen 
voorkomen dat het stichtingsbestuur/ de stichting geheel los komt te staan van de leden anders dan door ingrijpen 
van de minister van VWS of IGJ.  

Er is geen ledenraad meer. Het voorzitterschap van de Ledenraad (zonder stemrecht) vervalt daarmee ‘van 
nature’21. Ook de adviesrol van de VRH in het bestuur vervalt. Overwogen kan worden of en hoe in deze optie een 
rol voor de VRH ingericht kan worden in de vorm van een toezichthoudende rol. 

Good governance 

Een stichting kan zo worden ingericht dat deze voldoet aan de Governancecode Zorg. De ontwikkeling van de Wibz 
verdient in deze ook aandacht.  

Consequenties 

 
21 Niet van rechtswege; vergt aanpassing van statuten RAVH. 
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▪ Generiek:  
Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming. 

▪ Personeel 
De primaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van deze stichting zijn gelijk aan die van 
medewerkers van de MKA van de VRH (CAO Ambulancezorg). Voor overige arbeidsvoorwaarden zullen 
garanties gelden. Er treedt verschil in premie-inhouding (nu ABP 30%; straks PFZW 50%) op. Dit vergt 
compensatie. Met ABP dient afgestemd te worden of een uittredingsvergoeding is verschuldigd. 
Medewerkers kunnen het vervallen van de ambtenarenstatus als verlies ervaren.  

▪ Organisatie 
Partijen moeten heldere ontvlechtingsafspraken maken. RAVH moet inventariseren wat de 
consequenties zijn qua risicobeheersing, organisatiekosten e.d. Het traject is een OR- en CAR (indien 
aanwezig)-plichtig traject, waarbij een Sociaal Plan dient te worden opgesteld. RAVH dient het 
werkgeverschap in te richten.  

▪ Fiscaal 
Omzetting van de coöperatie naar een stichting heeft fiscale gevolgen (van belaste situatie naar onbelaste 
situatie) en vergt verdere uitwerking. Die uitwerking geldt zowel voor de VPB als de BTW. 

▪ Financieel 
Primair treden geen financiële effecten op. De MKA-functie wordt nu al bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars en in deze optie ook. Afspraken moeten worden gemaakt tussen RAVH en VRH over ten 
minste de overname van personeel, middelen, systemen en het komen tot een verdeelsleutel om die 
kosten te dragen.  
Voorts moet bezien worden of en in hoeverre consequenties ontstaan door de gewijzigde verhouding tot 
de LMS-organisatie.  
RAVH dient overhead (PIOFACH) in te richten dan wel in te kopen en werkgeverschap in te richten voor 
de medewerkers (36 fte). Bij VRH ontstaat onderdekking voor de bestaande ondersteunende functies. 
Dit behoeft uitwerking en oplossing.  

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn de gewijzigde status van de medewerkers (zie Personeel) en de overdracht van 
eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en activiteiten. Dit behoeft contractvorming. 
De SLA tussen RAVH en VRH wordt opgezegd. 
Omdat de rechtspersoonlijkheid van RAVH wijzigt dient geborgd te worden dat RAVH haar contractuele 
rechten en verplichtingen ook in de nieuwe situatie blijft houden. 
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden evenals de statuten van RAVH. Dit vergt instemming van 
alle colleges en raden (VRH) respectievelijk leden (RAVH). Wijziging van de statuten behoeft in deze 
situatie tevens melding bij de minister van VWS. 

▪ Aanbesteding 
De stichting is een private rechtspersoonlijkheid die naar verwachting zodanig kan worden ingericht dat 
de aanbestedingsplicht vervalt. Doordat de stichting dwingend kan voorschrijven welke 
apparatuur/systemen etc. moeten worden gebruikt, kan mogelijk het aanbestedingsproces van de 
onderaannemers die hiertoe verplicht zijn, worden toegeschreven op het betreffende door de stichting 
voorgeschreven object22. Dit behoeft verdere uitwerking. 

  

 
22 Brackmann; aanbestedingsspecialist; advies dd. 17 februari 2021. 
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OPTIE D3: ALS D2 EN DEZE STICHTING RAV HAAGLANDEN VULLEN MET MEERDERE TAKEN EN 

BESTURING 

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de zorg nog beter in te richten voor de 
inwoners van de regio Haaglanden. 

Samenwerking binnen de meldkamer 

De bestuurbaarheid als het gaat om opgeschaalde zorg (demonstraties, crisisbeheersing) verandert. De VRH heeft 
geen directe sturing meer op de MKA-activiteiten. Dit behoeft aandacht in het kader van een goed verlopende 
samenwerking op de meldkamer met de overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.).  

Bestuurbaarheid / besluitvaardigheid / slagvaardigheid 

Omzetting naar een stichting draagt bij aan een eenvoudigere bestuurbaarheid en vergrote slagvaardigheid van 
RAVH. Waar de coöperatie van rechtswege zowel het eigen belang van de leden dient als het gezamenlijke belang 
‘ambulancezorg’, kent een stichting statutair een eenduidig doel. In dit geval is dat het leveren van ambulancezorg 
op basis van de aanwijzing van de minister van VWS. 

Vanuit dit mandaat kan de stichting eisen opleggen aan de onderaannemers en is het ‘ledenbelang’ minder of niet 
aan de orde. De onderaannemers dienen te voldoen aan de opdracht vanuit het bestuur van de stichting die 
daartoe regels opstelt en over een mechanisme beschikt om deze regels kracht bij te zetten (budgettaire korting, 
contractontbinding etc.). 

Het bestuur van de stichting kan net als nu worden gevormd vanuit de verschillende leden. Omwille van de 
bestuurbaarheid is het echter denkbaar dat het bestuur wordt gevormd door één persoon (directeur-bestuurder). 
Deze staat onder toezicht van de Raad van toezicht. Of deze Raad van toezicht (mede) mag worden gevormd uit 
de onderaannemers behoeft in het licht van Wazv artikel 14 nadere uitwerking. Vanuit wet- en regelgeving is het 
noodzakelijk om in elk geval (ook) externe toezichthouders aan te stellen.  

Het verschil tussen optie D3 en D2 is dat in optie D3 de positie van de RAV verder wordt versterkt en ‘opgetuigd’ 
doordat naast de MKA-functie ook de belangrijkste staffuncties in de RAV worden ingericht23. 

Zeggenschap / Eigendom 

De stichting kent geen leden. Dit betekent dat de leden van RAVH ten opzichte van de actuele situatie een stap 
terug doen. Het eigendom van de actuele uitvoeringsorganisatie wijzigt niet. 

Onderzocht moet worden of een vangnet kan worden ingebouwd waarmee de huidige leden van RAVH kunnen 
voorkomen dat het stichtingsbestuur/ de stichting geheel los komt te staan van de leden anders dan door ingrijpen 
van de minister van VWS of IGJ.  

Er is geen ledenraad meer. Het voorzitterschap van de Ledenraad (zonder stemrecht) vervalt daarmee ‘van 
nature’24. Ook de adviesrol van de VRH in het bestuur vervalt. Overwogen kan worden of en hoe in deze optie een 
rol voor de VRH ingericht kan worden in de vorm van een toezichthoudende rol. 

Good governance 

 
23 Dit is ook mogelijk in de opties onder A en B. Het verschil is vooral de mate van eenduidigheid qua doelstelling 
van de coöperatie versus de stichting. 
24 Niet van rechtswege; vergt aanpassing van statuten RAVH. 
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Een stichting kan zo worden ingericht dat deze voldoet aan de Governancecode Zorg. De ontwikkeling van de Wibz 
verdient in deze ook aandacht. 

Consequenties 

▪ Generiek:  
Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming. 

▪ Personeel 
Medewerkers van de MKA, maar ook bijvoorbeeld de beleidsmedewerkers, medewerkers betrokken bij 
opleiding, medewerkers betrokken bij ‘control’ en de medewerkers van stafbureau zorg (nu bij AZZ, GGD 
en WK) komen in dienst van deze stichting. De primaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers van deze 
stichting zijn gelijk aan die van medewerkers van de MKA van de VRH (CAO Ambulancezorg). Voor overige 
arbeidsvoorwaarden zullen garanties gelden. Er treedt voor medewerkers van VRH en GGD verschil in 
premie-inhouding (nu ABP 30%; straks PFZW 50%) op. Dit vergt compensatie. Met ABP dient afgestemd 
te worden of een uittredingsvergoeding is verschuldigd (VRH en GGD). Medewerkers van VRH en GGD 
kunnen het vervallen van de ambtenarenstatus als verlies ervaren.  

▪ Organisatie 
Partijen moeten heldere ontvlechtingsafspraken maken. RAVH moet inventariseren wat de 
consequenties zijn qua risicobeheersing, organisatiekosten e.d. Het traject is een OR- en CAR (indien 
aanwezig)-plichtig traject, waarbij een Sociaal Plan dient te worden opgesteld. RAVH dient het 
werkgeverschap in te richten. 

▪ Fiscaal 
Omzetting van de coöperatie naar een stichting heeft fiscale gevolgen (van belaste situatie naar onbelaste 
situatie) en vergt verdere uitwerking. Die uitwerking geldt zowel voor de VPB als de BTW.  

▪ Financieel 
Primair treden geen financiële effecten op. De MKA-functie blijft bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars. Afspraken moeten worden gemaakt tussen RAVH en VRH over ten minste de overname 
van personeel, middelen, systemen. Met AZZ, GGD en WK zullen afspraken moeten worden gemaakt over 
de overgenomen medewerkers. 
Voorts moet bezien worden of en in hoeverre consequenties ontstaan door de gewijzigde verhouding tot 
de LMS-organisatie.  
RAVH dient overhead (PIOFACH) in te richten dan wel in te kopen en werkgeverschap in te richten voor 
de medewerkers (36 fte van de MKA aangevuld met overige functies). Bij VRH ontstaat onderdekking 
voor de bestaande ondersteunende functies. Dit behoeft uitwerking en oplossing.  

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn de gewijzigde status van de medewerkers (zie Personeel) en de overdracht van 
eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en activiteiten. Dit behoeft contractvorming. 
De SLA tussen RAVH en VRH wordt opgezegd. 
Omdat de rechtspersoonlijkheid van RAVH wijzigt dient geborgd te worden dat RAVH haar contractuele 
rechten en verplichtingen ook in de nieuwe situatie blijft houden. 
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden evenals de statuten van RAVH. Dit vergt instemming van 
alle colleges en raden (VRH) respectievelijk leden (RAVH). Wijziging van de statuten van RAVH behoeft in 
deze situatie tevens melding bij de minister van VWS. 

▪ Aanbesteding 
De stichting is een private rechtspersoonlijkheid die naar verwachting zodanig kan worden ingericht dat 
de aanbestedingsplicht vervalt. Doordat de stichting dwingend kan voorschrijven welke 
apparatuur/systemen etc. moeten worden gebruikt, kan mogelijk het aanbestedingsproces van de 
onderaannemers die hiertoe verplicht zijn, worden toegeschreven op het betreffende door de stichting 
voorgeschreven object25. Dit behoeft verdere uitwerking.  

  

 
25 Brackmann; aanbestedingsspecialist; advies dd. 17 februari 2021. 



 

Verkenning positie Meldkamer Ambulancezorg regio Haaglanden  27 

  

OPTIES E: ACTIVA, PASSIVA EN ACTIVITEITEN IN ÉÉN RECHTSPERSOON 

OPTIE E1: ALLE PARTIJEN BRENGEN HUN FEITELIJKE AMBULANCE - C.Q. MKA-ACTIVITEITEN IN ÉÉN 

RECHTSPERSOON –  VRH DEELT MEE IN ZEGGENSCHAP  

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de zorg nog beter in te richten voor de 
inwoners van de regio Haaglanden. 

Samenwerking binnen de meldkamer 

De VRH geeft geen directe sturing op de MKA-activiteiten. Dit behoeft aandacht in het kader van een goed 
verlopende samenwerking op de meldkamer met de overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.), in het 
bijzonder in acute crisissituaties. Ook behoeven afspraken over dienstverlening tussen LMS en de VRH aandacht.  

In deze optie E1 heeft de VRH wel invloed op het bestuur van RAVH.  

Bestuurbaarheid/besluitvaardigheid/slagvaardigheid 

Inbreng van alle activiteiten c.a. in één rechtspersoon draagt bij aan een eenvoudigere bestuurbaarheid en (sterk) 
vergrote slagvaardigheid van RAVH.  

Vervolgens is de keuze van de rechtspersoonlijkheid en governance van RAVH verder bepalend voor de mate 
waarin slagvaardigheid wordt bereikt. Dit vergt uitwerking. Het dubbele belang (ledenbelang én zorgbelang) is in 
deze optie geheel of gedeeltelijk gemitigeerd; dit afhankelijk van de wijze van inrichting eigendom/zeggenschap. 
De slagvaardigheid neemt in elk geval toe doordat de operatie direct onder aansturing van het bestuur staan in 
plaats van dat actie via SLA’s afgedwongen wordt.  

Nadere uitwerking hiervan is noodzakelijk. 

Consequenties voor bestuurbaarheid van de VRH vergt nadere uitwerking. 

Zeggenschap/Eigendom 

De huidige leden van de RAV én de VRH brengen hun ambulance/meldkamer-activiteiten c.a. in RAVH. Afhankelijk 
van de gekozen uitwerking qua rechtspersoonlijkheid is al dan niet sprake van resterend ‘eigendom’ en 
zeggenschap. Ook voor VRH via bijvoorbeeld een toezichthoudende positie. Dit vergt nadere uitwerking.  

Good governance 

Kan zo worden ingericht dat deze voldoet aan de Governancecode Zorg. De ontwikkeling van de Wibz verdient in 
deze ook aandacht. 

Consequenties 

▪ Generiek:  

Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming. 
▪ Personeel 

Heeft consequenties voor alle medewerkers van zowel ambulancediensten als de MKA. De primaire 
arbeidsvoorwaarden van medewerkers van RAVH zijn gelijk aan die van medewerkers van de actuele 
werkgevers (CAO Ambulancezorg). Voor overige arbeidsvoorwaarden zullen garanties gelden. Er treedt 
voor medewerkers van VRH en GGD verschil in premie-inhouding (nu ABP 30%; straks PFZW 50%) op. Dit 
vergt compensatie. Met ABP dient afgestemd te worden of een uittredingsvergoeding is verschuldigd 
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(VRH en GGD). Medewerkers van VRH en GGD kunnen het vervallen van de ambtenarenstatus als verlies 
ervaren.26 

▪ Organisatie 
Partijen moeten heldere ontvlechtingsafspraken maken. Het traject is een OR- en CAR (indien aanwezig)-
plichtig traject, waarbij een Sociaal Plan dient te worden opgesteld. RAVH (de nieuwe rechtspersoon) 
dient het werkgeverschap in te richten.  

▪ Fiscaal 
Omzetting heeft fiscale gevolgen, vergt verdere uitwerking. 

▪ Financieel 
Primair treden geen financiële effecten op. De activiteiten blijven bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars. Afspraken moeten worden gemaakt tussen RAVH en AZZ, GGD, WK en VRH over ten 
minste de overname van personeel, middelen, systemen.  
Voorts moet bezien worden of en in hoeverre consequenties ontstaan door de gewijzigde verhouding tot 
de LMS-organisatie.  
RAVH dient overhead (PIOFACH) in te richten dan wel in te kopen en werkgeverschap in te richten voor 
de medewerkers. Bij GGD en VRH ontstaat onderdekking voor de bestaande ondersteunende functies. 
Bij AZZ en WK ontstaat een einde aan eventuele winstgevendheid. Dit behoeft uitwerking en oplossing.  

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn de gewijzigde status van de medewerkers (zie Personeel) en de overdracht van 
eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en activiteiten. Dit behoeft contractvorming. 
De SLA tussen RAVH en AZZ, GGD, WK en VRH wordt opgezegd evenals de deelnemersovereenkomsten. 
Indien de rechtspersoonlijkheid van RAVH wijzigt dient geborgd te worden dat RAVH haar contractuele 
rechten en verplichtingen ook in de nieuwe situatie blijf houden. 
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden evenals de statuten van RAVH. Dit vergt instemming van 
alle colleges en raden (VRH) respectievelijk leden (RAVH). Wijziging van de statuten van RAVH behoeft in 
deze situatie tevens melding bij de minister van VWS. 

▪ Aanbesteding 
Er ontstaat een nieuwe situatie. Afhankelijk van de feitelijke invulling van de governance is al dan niet 
sprake van aanbestedingsplicht.  

  

 
26 Deze alinea veronderstelt dat de rechtspersoon in deze optie, een private rechtspersoon is. 
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OPTIE E2: ALLE PARTIJEN BRENGEN HUN FEITELIJKE AMBULANCE - C.Q. MKA-ACTIVITEITEN IN ÉÉN 

RECHTSPERSOON –  VRH DEELT NIET MEE IN ZEGGENSCHAP  

 

Compliant met: de Wazv 

RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de zorg nog beter in te richten voor de 
inwoners van de regio Haaglanden. 

Samenwerking binnen de meldkamer 

De VRH geeft geen directe sturing op de MKA-activiteiten. Dit behoeft aandacht in het kader van een goed 
verlopende samenwerking op de meldkamer met de overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.), in het 
bijzonder in acute crisissituaties. Ook behoeven afspraken over dienstverlening tussen LMS en de VRH aandacht.  

In deze optie E2 heeft de VRH geen invloed op het bestuur van RAVH.  

Bestuurbaarheid/besluitvaardigheid/slagvaardigheid 

Inbreng van alle activiteiten c.a. in één rechtspersoon draagt bij aan een eenvoudigere bestuurbaarheid en (sterk) 
vergrote slagvaardigheid van RAVH.  

Vervolgens is de keuze van de rechtspersoonlijkheid en governance van RAVH verder bepalend voor de mate 
waarin slagvaardigheid wordt bereikt. Dit vergt uitwerking. Het dubbele belang (ledenbelang én zorgbelang) is in 
deze optie geheel of gedeeltelijk gemitigeerd; dit afhankelijk van de wijze van inrichting eigendom/zeggenschap. 
De slagvaardigheid neemt in elk geval toe doordat de operatie direct onder aansturing van het bestuur staan in 
plaats van dat actie via SLA’s afgedwongen wordt.  

Nadere uitwerking hiervan is noodzakelijk. 

Zeggenschap/Eigendom 

De huidige leden van de RAV én de VRH brengen hun ambulance/meldkamer-activiteiten c.a. in RAVH. Afhankelijk 
van de gekozen uitwerking qua rechtspersoonlijkheid is al dan niet sprake van resterend ‘eigendom’ en 
zeggenschap. Dit vergt nadere uitwerking.  

Good governance 

Kan zo worden ingericht dat deze voldoet aan de Governancecode Zorg. De ontwikkeling van de Wibz verdient in 
deze ook aandacht.  

Consequenties 

▪ Generiek:  

Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming. 
▪ Personeel 

Heeft consequenties voor alle medewerkers van zowel ambulancediensten als de MKA. De primaire 
arbeidsvoorwaarden van medewerkers van RAVH zijn gelijk aan die van medewerkers van de actuele 
werkgevers (CAO Ambulancezorg). Voor overige arbeidsvoorwaarden zullen garanties gelden. Er treedt 
voor medewerkers van VRH en GGD verschil in premie-inhouding (nu ABP 30%; straks PFZW 50%) op. Dit 
vergt compensatie. Met ABP dient afgestemd te worden of een uittredingsvergoeding is verschuldigd 
(VRH en GGD). Medewerkers van VRH en GGD kunnen het vervallen van de ambtenarenstatus als verlies 
ervaren. .27 

 
27 Deze alinea veronderstelt dat de rechtspersoon in deze optie, een private rechtspersoon is. 
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▪ Organisatie 

Partijen moeten heldere ontvlechtingsafspraken maken. Het traject is een OR- en CAR (indien aanwezig)-
plichtig traject, waarbij een Sociaal Plan dient te worden opgesteld. RAVH (de nieuwe rechtspersoon) 
dient het werkgeverschap in te richten.  

▪ Fiscaal 
Omzetting heeft fiscale gevolgen, vergt verdere uitwerking. 

▪ Financieel 
Primair treden geen financiële effecten op. De activiteiten blijven bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars. Afspraken moeten worden gemaakt tussen RAVH en AZZ, GGD, WK en VRH over ten 
minste de overname van personeel, middelen, systemen.  
Voorts moet bezien worden of en in hoeverre consequenties ontstaan door de gewijzigde verhouding tot 
de LMS-organisatie.  
RAVH dient overhead (PIOFACH) in te richten dan wel in te kopen en werkgeverschap in te richten voor 
de medewerkers. Bij GGD en VRH ontstaat onderdekking voor de bestaande ondersteunende functies. 
Bij AZZ en WK ontstaat een einde aan eventuele winstgevendheid. Dit behoeft uitwerking en oplossing.  

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn de gewijzigde status van de medewerkers (zie Personeel) en de overdracht van 
eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en activiteiten. Dit behoeft contractvorming. 
De SLA tussen RAVH en AZZ, GGD, WK en VRH wordt opgezegd evenals de deelnemersovereenkomsten. 
Indien de rechtspersoonlijkheid van RAVH wijzigt dient geborgd te worden dat RAVH haar contractuele 
rechten en verplichtingen ook in de nieuwe situatie blijf houden. 
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden evenals de statuten van RAVH. Dit vergt instemming van 
alle colleges en raden (VRH) respectievelijk leden (RAVH). Wijziging van de statuten van RAVH behoeft in 
deze situatie tevens melding bij de minister van VWS. 

▪ Aanbesteding 
Er ontstaat een nieuwe situatie. Afhankelijk van de feitelijke invulling van de governance is al dan niet 
sprake van aanbestedingsplicht.  
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OPTIE E3: ALLE PARTIJEN BRENGEN HUN FEITELIJKE AMBULANCE - C.Q. MKA ACTIVITEITEN SAMEN 

IN DE VRH  

 

Compliant met: de Wazv 

(De ambulancezorg van28) RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant ingericht met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de zorg nog beter in te richten voor de 
inwoners van de regio Haaglanden. 

Samenwerking binnen de meldkamer 

De bestuurbaarheid als het gaat om opgeschaalde zorg (demonstraties, crisisbeheersing) wijzigt niet. Directe 
sturing op de MKA-activiteiten door VRH gericht op goed verlopende samenwerking op de meldkamer met de 
overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.) blijven behouden. 

Bestuurbaarheid/besluitvaardigheid/slagvaardigheid 

Inbreng van alle activiteiten c.a. in één rechtspersoon draagt bij aan een eenvoudigere bestuurbaarheid en (sterk) 
vergrote slagvaardigheid van de ambulancezorg.  

Consequenties voor bestuurbaarheid van de VRH vergt nadere uitwerking. 

Het dubbele belang (ledenbelang én zorgbelang) is in deze optie geheel weg.  

Zeggenschap/Eigendom 

Zeggenschap en eigendom wijzigt en is niet langer aan RAVH (GGD, WK, AZZ). VRH krijgt in deze optie volledig de 
zeggenschap over de MKA en ambulanceactiviteiten. 

Good governance 

Kan zo worden ingericht dat deze voldoet aan de Governancecode Zorg. De ontwikkeling van de Wibz verdient in 
deze ook aandacht. De Wazv voorziet in de situatie waarin een GR de ambulancezorg verricht, waarbij de 
toezichthoudende rol wordt toegekend aan het AB en de bestuurderstoel aan de directe van de VRH. De 
ontwikkeling van de Wibz verdient in deze ook aandacht. 

Consequenties 

▪ Generiek:  

Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming. 
▪ Personeel 

Heeft consequenties voor alle medewerkers van de drie ambulancediensten. De primaire 
arbeidsvoorwaarden medewerkers van de VRH zijn gelijk aan die van medewerkers van de actuele 
werkgevers (CAO Ambulancezorg). Voor overige arbeidsvoorwaarden zullen garanties gelden. Er treedt 
voor medewerkers van AZZ en WK verschil in premie-inhouding (straks ABP 30%; nu PFZW 50%) op. Met 
PFZW dient afgestemd te worden of een uittredingsvergoeding is verschuldigd (AZZ en WK). 

▪ Organisatie 
Partijen moeten heldere ontvlechtingsafspraken maken. Het traject is een OR- en CAR (indien aanwezig)-
plichtig traject, waarbij een Sociaal Plan dient te worden opgesteld.  

▪ Fiscaal 
Omzetting heeft fiscale gevolgen, vergt verdere uitwerking. 

▪ Financieel 

 
28 Immers, RAVH als zodanig bestaat dan niet meer. 



 

Verkenning positie Meldkamer Ambulancezorg regio Haaglanden  32 

  

Primair treden geen financiële effecten op. De activiteiten blijven bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars. Afspraken moeten worden gemaakt tussen VRH en AZZ, GGD, WK over ten minste de 
overname van personeel, middelen, systemen. Met RAVH dienen afspraken te worden gemaakt over 
afwikkeling van contractuele verplichtingen. 
Bij GGD ontstaat onderdekking voor de bestaande ondersteunende functies. Bij AZZ en WK ontstaat een 
einde aan eventuele winstgevendheid. Dit behoeft uitwerking en oplossing.  

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn de gewijzigde status van de medewerkers (zie Personeel) en de overdracht van 
eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en activiteiten. Dit behoeft contractvorming. 
De SLA tussen RAVH en AZZ, GGD, WK en VRH wordt opgezegd evenals de deelnemersovereenkomsten. 
RAVH wordt geliquideerd; dit vergt instemming van alle leden. 
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden. Dit vergt instemming van alle colleges en raden (VRH). Deze 
optie behoeft in deze situatie tevens melding bij de minister van VWS. 

▪ Aanbesteding 
De VRH is nu reeds aanbestedingsplichtig. Het is te verwachten dat dit in deze optie ook voor alle 
ambulanceactiviteiten geldt. 
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OPTIE E4: ALLE PARTIJEN BRENGEN HUN FEITELIJKE AMBULANCE - C.Q. MKA-ACTIVITEITEN SAMEN 

BIJ ÉÉN VAN DE LEDEN  

 

Compliant met: de Wazv 

(De ambulancezorg van) RAVH is daarmee op dit onderdeel compliant ingericht met de Wazv. 

Toekomstbestendigheid / duurzaamheid van de oplossing 

Deze oplossing is toekomstbestendig / duurzaam. 

Patiëntbelang / goede ambulancezorg  / positionering ambulancezorg / belang zorgverlening 

De MKA dichter bij de ambulancezorg positioneren biedt kansen om de zorg nog beter in te richten voor de 
inwoners van de regio Haaglanden. 

Samenwerking binnen de meldkamer 

De VRH geeft geen directe sturing op de MKA-activiteiten. Dit behoeft aandacht in het kader van een goed 
verlopende samenwerking op de meldkamer met de overige hulpdiensten (politie, brandweer, GHOR, enz.), in het 
bijzonder in acute crisissituaties. 

Bestuurbaarheid/besluitvaardigheid/slagvaardigheid 

Inbreng van alle activiteiten c.a. in één rechtspersoon draagt bij aan een eenvoudigere bestuurbaarheid en (sterk) 
vergrote slagvaardigheid van de ambulancezorg.  

Het dubbele belang (ledenbelang én zorgbelang) is in deze optie geheel weg.  

Zeggenschap/Eigendom 

Zeggenschap en eigendom wijzigt en is niet langer aan RAVH (GGD, WK, AZZ) of VRH. Één van de leden (GGD, WK 
of AZZ) krijgt in deze optie volledig de zeggenschap over de MKA- en ambulanceactiviteiten. 

Good governance 

Kan zo worden ingericht dat deze voldoet aan de Governancecode Zorg. De ontwikkeling van de Wibz verdient in 
deze ook aandacht. 

Consequenties 

▪ Generiek:  

Deze optie behoeft uitwerking op het onderwerp: Overgang van Onderneming. 
▪ Personeel 

Heeft consequenties voor alle medewerkers van twee van de drie ambulancediensten en van de 
VRH/MKA. De primaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de nieuwe werkgever zijn gelijk aan 
die van medewerkers van de actuele werkgevers (CAO Ambulancezorg). Voor overige 
arbeidsvoorwaarden zullen garanties gelden. Er treedt voor sommige medewerkers van verschil in 
premie-inhouding (ABP 30% versus PFZW 50%) op. Afhankelijk van de gekozen uitwerking vergt dit 
compensatie. Met PFZW danwel ABP dient afgestemd te worden of een uittredingsvergoeding is 
verschuldigd. 

▪ Organisatie 
Partijen moeten heldere ontvlechtingsafspraken maken. Het traject is een OR- en CAR (indien aanwezig)-
plichtig traject, waarbij een Sociaal Plan dient te worden opgesteld.  

▪ Fiscaal 
Omzetting heeft fiscale gevolgen, vergt verdere uitwerking. 

▪ Financieel 
Primair treden geen financiële effecten op. De activiteiten blijven bekostigd vanuit het budget van 
zorgverzekeraars. Afspraken moeten worden gemaakt tussen de ontvangende rechtspersoon en de 
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inleverende rechtspersonen over ten minste de overname van personeel, middelen, systemen. Met RAVH 
dienen afspraken te worden gemaakt over afwikkeling van contractuele verplichtingen. 
Bij de publieke organisaties ontstaat onderdekking voor de bestaande ondersteunende functies. Bij de 
private partijen ontstaat een einde aan eventuele winstgevendheid. Dit behoeft uitwerking en oplossing.  

▪ Juridisch 
Juridische aspecten zijn de gewijzigde status van de medewerkers (zie Personeel) en de overdracht van 
eventuele activa, passiva en overige rechten, verplichtingen en activiteiten. Dit behoeft contractvorming. 
De SLA tussen RAVH en AZZ, GGD, WK en VRH wordt opgezegd evenals de deelnemersovereenkomsten. 
RAVH wordt geliquideerd; dit vergt instemming van alle leden. 
De GR van de VRH dient gewijzigd te worden. Dit vergt instemming van alle colleges en raden (VRH). Deze 
optie behoeft tevens melding bij de minister van VWS. 

▪ Aanbesteding 
Afhankelijk van de wijze waarop de ontvangen partij is ingericht is sprake van al dan niet 
aanbestedingsplichtigheid.  
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AFKORTINGEN 

AB  Algemeen bestuur  

AZZ  Ambulancezorg Zoetermeer  

AVG  Algemene verordening gegevensbescherming  

BIG  Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg  

CAR  Cliëntenadviesraad 

DB  Dagelijks bestuur  

GGD  Gemeente Den Haag / GGD Ambulancezorg Haaglanden  

GR  Gemeenschappelijke Regeling  

LMS  Landelijke Meldkamer Samenwerking  

MKA  Meldkamer Ambulancezorg  

Pfh  Portefeuillehouder 

RAVH  Regionale ambulancevoorziening Haaglanden  

RvT  Raad van Toezicht  

VRH  Veiligheidsregio Haaglanden  

Wazv  Wet ambulancezorgvoorzieningen  

WGBO  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst  

Wgr  Wet gemeenschappelijke regelingen  

Wibz  Wet Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (betreft een wetsvoorstel)  

WK  Witte Kruis Haaglanden  

Wkkgz  Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg  

Wmcz  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (2018)  

WOR  Wet op de Ondernemingsraden  

Wtza  Wet toetreding zorgaanbieders  

Wvr  Wet veiligheidsregio’s 

 


