FOD BINNENLANDSE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 1 OKTOBER 2014 BETREFFENDE DE CONTINUÏTEIT VAN
DE
OPDRACHTEN
INZAKE
DRINGENDE
GENEESKUNDIGE
HULP
BINNEN
DE
HULPVERLENINGSZONES. (niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad)

Dames en heren,

De aanstaande inplaatsstelling van de hulpverleningszones doet vragen rijzen over het feit of de
zones al dan niet verplicht zijn om de continuïteit te verzekeren van de opdrachten inzake dringende
geneeskundige hulp die vastgelegd zijn door artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de
dringende geneeskundige hulpverlening. Het doel van deze omzendbrief is om het standpunt hierover
van de departementen Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid te verduidelijken.

Historisch gezien werden de brandweerdiensten altijd beschouwd als geprivilegieerde partners om de
« ambulance-opdrachten » te verzekeren. De wet van 2007 betreffende de civiele veiligheid preciseert
in artikel 11 , § 1, 2• dat de dringende geneeskundige hulpverlening een algemene opdracht van de
operationele diensten van de civiele veiligheid is.

De dringende geneeskundige hulpverlening is dus een volwaardige wettelijke opdracht van de
hulpverleningszones.

Kortom, vanuit het oogpunt van de openbare dienstverlening, vragen we de volle medewerking van de
hulpverleningszones om de continuïteit van de dringende geneeskundige hulpverlening te garanderen
bij de inplaatsstelling van de hulpverleningszones.

We verzoeken u om de tekst van deze omzendbrief te bezorgen aan de burgemeesters van de
gemeenten die over een openbare brandweerdienst beschikken alsook aan de voorzitters van de
prezones.

DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULP
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Aangezien er op heden geen planning is opgesteld van het aantal ambulancediensten en behoudens
tegenbericht van de provinciale commissies voor dringende geneeskundige hulpverlening (CoDGH),
behouden de zones de vertrekpunten en de uitrukken ter aanvulling van de momenteel erkende
ambulancediensten in het kader van de jaarlijkse subsidies voorzien in het koninklijk besluit van 4
september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de
subsidie bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige
hulpverlening die toegekend wordt door de FOD Volksgezondheid aan de organiserende overheden
vermeld in het ministerieel besluit dat moet verschijnen in toepassing van voornoemd besluit.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Volgens artikel 3 bis van de wet van 8 juli 1964 is het aan de minister die bevoegd is voor
Volksgezondheid, na overleg met de minister van Binnenlandse Zaken, om de erkenningsnormen vast
te leggen voor de diensten die meewerken aan de dringende geneeskundige hulpverlening.

