Bestuurlijke ordening ambulancesector

1976

236 ambulancediensten

1992

de ambulancesector gaat werken aan de
ontwikkeling en realisatie van de Regionale
Ambulancevoorziening (RAV)

Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Artikel 4 van de Twaz bepaalt dat de minister van VWS in iedere RAV-regio een RAV aanwijst. De RAV draagt zorg voor het in standhouden van een meldkamer
ambulancezorg en het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Ambulancezorg vindt altijd plaats in opdracht van demeldkamer ambulancezorg.
Het is anderen dan de RAV verboden ambulancezorg te verlenen.

Kaart rechtspersonen RAV’s in 2017

Ambulancezorg: publiek en privaat

Binnen de ambulancesector zijn vier verschillende rechtspersonen
actief: gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, coöperatieve
verenigingen en BV’s.
De coöperatieve verenigingen kennen verschillende samenstellingen
van publieke en/of private rechtspersonen.

•	De ambulancesector is van oudsher een sector waar zowel publieke als private
rechtspersonen, met en zonder mogelijkheid tot winstuitkering, actief zijn.
Dit is binnen het stelsel van de Twaz zonder belemmeringen mogelijk.

•	Ambulancezorg vervult een publieke functie. Ambulancezorg is

in hoge mate gestandaardiseerd en gereglementeerd. De sector
biedt een product van eenduidige én hoge kwaliteit.

1995

129 ambulancediensten: een groot deel is
particulier, in de volgende jaren komen steeds
meer ambulances in handen van
overheidsdiensten

•	De sector wordt gefinancierd vanuit één macrobudget, op basis van één

set beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Burgers hebben
aanspraak op de ambulancezorg op basis van de Zorgverzekeraarswet
en betalen de ambulancezorg via de zorgverzekeringspremie.

1997

•	In 2015 is 54% van de ambulance-inzetten uitgevoerd door een

de nota ‘Met zorg verbonden’ (VWS en BZK)
introduceert het begrip RAV

aanbieder van ambulancezorg met een private rechtsvorm.*

Het huidige stelsel met publieke en private rechtspersonen
functioneert goed. Publieke en private aanbieders van ambulancezorg
bieden een gelijkwaardig product ambulancezorg aan.

2011

op 1 december 2011 is de RAV-vorming
afgerond, in ieder van de 25 RAV-regio’s is een
rechtspersoon die als enige vergunninghouder
in die regio ambulancevervoer verleent

2013

inwerkingtreding Tijdelijke wet ambulancezorg
(Twaz): iedere rechtspersoon (zoals bedoeld op
1 december 2011) is door de minister
van VWS aangewezen als RAV

Gemeenschappelijke
regeling
Stichting
Coöperatieve
vereniging
BV

* bron: Ordening ambulancezorg, SiRM, 2017
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