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Bestemming 
extra budget 

door VWS aan 
Ambulancesector 
 

 
 
 
 

Eind november stelde minister 
Bruins 19,5 miljoen euro extra 
beschikbaar. Van dit bedrag is 13,5 
miljoen bedoeld voor extra lonen in 

2018. 
 

 De budgetten waarover het gaat zijn opgebouwd uit de productiegroei 
(meer ambulance-inzetten) in 2016 van € 5,7 miljoen en een update van 
de loonnormbedragen van € 13,5 miljoen. 
 

 Het budget is door VWS uitgetrokken voor het aantrekken en opleiden 
van extra ambulancemedewerkers en omdat een actualisatie nodig was 
van de loonnormbedragen op basis van de actuele cao ambulancezorg. 

 
 Het extra budget dat VWS aan de ambulancesector heeft toegekend is 

dus niet hetzelfde als extra loonruimte. De suggestie in de media dat het 
extra budget meer loonruimte oplevert is dus onjuist. 

 
https://puc.overheid.n
l/nza/doc/PUC_3663_
22/1/ 

 
 
 

 
 
 
 

 

Werkgevers in de ambulancesector 
willen het geld niet aan loonkosten 
besteden. Ze gebruiken het geld om 
hun financiën te versterken, onder 
meer in afwachting van de vraag of 

zij over 2 jaar weer een vergunning 

krijgen. 

 Het extra budget dat door VWS is toegekend aan de ambulancesector is 
niet bedoeld om de lonen te verhogen, zie hierboven. Deze bewering is 
onjuist. 
 

 De bewering dat werkgevers het door VWS toegekende budget willen 

aanwenden voor versterking van de organisatie is onjuist. 

 
 Daarnaast is de Twaz verlengd met drie jaar, in tegenstelling tot de in de 

media gestelde twee jaar. Deze uitspraak is aldus eveneens onjuist. 
 

https://zoek.officieleb
ekendmakingen.nl/kst
-34623-4.html 
 
http://wetten.overhei

d.nl/BWBR0031557/2

018-01-01 
 
 

Werknemers moeten een minimale 

bonus van 1500 euro krijgen. Want 
werkgevers moeten de sector 
aantrekkelijk maken voor nieuwe 
medewerkers, om eindelijk tot een 
structurele oplossing te kunnen 
komen voor deze sector. 

 AZN is bereid om versneld te kijken naar een verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden van ambulancehulpverleners. Dit is bekend bij de 
vakbonden. En wordt daarom ook in een ledenraadpleging besproken, 
medio februari. AZN vindt het bijzonder spijtig dat FNV niet bereid is 
hierop te wachten en direct acties aankondigt. Acties zijn niet in het 
belang van de patiënt, de medewerkers en de sector als collectief. 

 

 AZN is op zoek naar structurele oplossingen en wil wegblijven van 

incidentele uitkeringen. Het in lijn brengen van de cao ambulancezorg 
met de cao ziekenhuizen is daarom steeds het voorstel geweest van 
AZN. Concurreren op arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg is niet in 
het belang van de patiënt. Helaas heeft FNV op dit voorstel tot nu toe 
steeds afwijzend gereageerd. 
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