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Geacht diensthoofd, 
 
 
1. Aanleiding 
 
Momenteel wordt de bovenprovinciale architectuur en -werking van de noodcentrales 112 
voorbereid door onze collega’s van de FOD Binnenlandse Zaken. Hierdoor is het onder 
meer  nodig om alle ziekenwagenpermanenties die opgenomen zijn in het ministerieel 
besluit van 25 juli 2018, gepubliceerd op 23 augustus, met een éénduidige benaming op te 
nemen in één federale lijst. 
 
Daarnaast vereist Ambureg dat elke ziekenwageninterventie wordt geregistreerd met de 
juiste  permanentienaam zoals gebruikt bij de alarmering door de noodcentrale.  Dezelfde 
naam moet opgenomen zijn in de authenticatiedatabank beheerd door de FOD VVVL 
samen met het dienstnummer om elke dienst toe te laten haar eigen gegevens te 
registreren en te consulteren.  
 
In bijlage vindt u de lijst van permanentienamen die toegekend zijn aan de permanenties 
opgenomen in  het subsidiebesluit. 
 
Op basis van het schrijven DH-AU/2018/2 kan elke gesubsidieerde ziekenwagendienst 
registratiematerieel aanvragen via een online formulier. Bij deze gelegenheid krijgen de 
ziekenwagendiensten de mogelijkheid om bijkomend te  specifiëren of ze beschikken over 
occasionele permanenties of over reserveziekenwagens. 
 
 
2. Occasionele permanenties 
 
Een occasionele ziekenwagenpermanentie is een ziekenwagenploeg die in normale 
omstandigheden weliswaar voorzien is als middel in de databank van de noodcentrale maar 
met een naam die haar identificeert als occasionele permanentie en met toestand 
‘ONBESCHIKBAAR’. De  occasionele ziekenwagenpermanentie kan enkel in uitzonderlijke 
omstandigheden,  en na overleg tussen de ziekenwagendienst en de noodcentrale 
beschikbaar worden gesteld. 
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De ziekenwagendienst beslist of ze in staat is om een occasionele permanentie aan te 
bieden.  De minimale voorwaarden voor een occasionele permanentie zijn: 
- de ziekenwagendienst is eigenaar van een bijkomende ziekenwagen die voldoet aan 

alle geldende vereisten bovenop de ziekenwagens in gebruik voor de permanenties 
waarvoor ze gesubsidieerd wordt, en 

- de ziekenwagendienst moet in staat zijn om in uitzonderlijke omstandigheden de 
ziekenwagen te bemannen met een ploeg die voldoet aan de geldende vereisten. 

 
De ritten die uitgevoerd worden door occasionele permanenties zullen vallen onder de 
Ambureg-registratieplicht.  
 
Voor de voertuigen die ingezet kunnen worden als onderdeel van een occasionele 
permanentie kan er door de ziekenwagendienst registratiemateriaal aangevraagd worden. 
De ziekenwagendienst vermeldt in het elektronische formulier waarnaar wordt verwezen in 
schrijven DH-AU/2018/2 hoeveel occasionele permanenties ze kan aanbieden.  
 
 
3. Reserveziekenwagens 
 
Een reserveziekenwagen is een ziekenwagen die eigendom is van een ziekenwagendienst 
maar  die in principe niet wordt gebruikt tenzij om een ziekenwagen van een eigen 
permanentie tijdelijk te vervangen.   
 
Voor de voertuigen die ingezet kunnen worden als reserveziekenwagen kan er door de 
ziekenwagendienst een houder  aangevraagd worden. De ziekenwagendiensten vermelden 
in het elektronische formulier waarnaar wordt verwezen in schrijven DH-AU/2018/2 over 
hoeveel reserveziekenwagens ze beschikken. 
 
 
4. Slotbemerking 
 
Het aantal ziekenwagens waarover een ziekenwagendienst beschikt is in principe gelijk aan 
de som van het aantal gesubsidieerde permanenties, het aantal occasionele permanenties 
en het aantal reserveziekenwagens, onverminderd het feit dat 2 permanenties uitzonderlijk 
een voertuig kunnen delen indien hun beschikbaarheidsroosters dit toelaten. In dergelijk 
geval vermeldt de ziekenwagendienst dit als opmerking in het elektronisch formulier 
waarnaar wordt verwezen in schrijven DH-AU/2018/2 met oog op een correcte toewijzing 
van het registratiemateriaal. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
M. Van der Auwera, 
Diensthoofd 


