Toelichting bij het gebruik van het formulier voor het
aanvragen van een controle en een vergunning NDLZ
Inleiding
De ziekenwagendienst kan zelf een gemachtigde controle-organisatie kiezen. (Enkel bij een 2de of 3de
controle moet de controle worden gevraagd bij de controle-organisatie die de 1ste of 2de controle
heeft uitgevoerd.) Hiertoe kunnen bij verschillende gemachtigde controle-organisaties offertes
worden gevraagd. Het gestandaardiseerd aanvraagformulier, zoals beschikbaar gesteld op de
website, kan hiertoe gebruikt worden en moet – voor het bekomen van een offerte – enkel aan de
betrokken gemachtigde controle-organisatie worden bezorgd. Met de gemachtigde controleorganisaties is immers overeengekomen dat dit formulier alle benodigde informatie bevat voor de
opmaak van een offerte.

Algemeen
Een ziekenwagendienst die een eerste vergunning, een aanpassing van vergunning of een verlenging
van vergunning wenst te bekomen doet hiertoe een aanvraag tot controle bij een gemachtigde
controle-organisatie via het gestandaardiseerd formulier. Het gebruik van het formulier is verplicht.
Alle aanvragen die op een andere manier gebeuren worden als onontvankelijk beschouwd. Het
correct ingevuld formulier wordt gelijktijdig verstuurd aan:
-

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, via NDLZ@zorg-en-gezondheid.be en
De gemachtigde controle-organisatie.

Controle kan alleen gebeuren door een controle-organisatie die daartoe door het Agentschap Zorg
en Gezondheid werd gemachtigd. De controle-organisaties die een dergelijke machtiging bekwamen,
worden vermeld op de website.
Het formulier is een excelbestand, dat uit drie tabbladen bestaat:
-

Tabblad 1: dienst
Tabblad 2: standplaatsen
Tabblad 3: ziekenwagen(s)

De drie tabbladen moeten volledig worden ingevuld. Voorliggende nota biedt ondersteuning bij de
invulling ervan. De nota is opgebouwd volgens de verschillende situaties die zich kunnen voordoen:
1. Aanvraag tot het bekomen van een eerste vergunning
1.1. Aanvraag voor een 1ste controle – blz. 3
1.2. Aanvraag voor een 2de of 3de controle – blz. 7
2. Aanvraag tot het bekomen van een aanpassing van vergunning
2.1. Aanvraag voor een 1ste controle – blz. 13 - document wordt later aangevuld
2.2. Aanvraag voor een 2de of 3de controle – blz. 13 - document wordt later aangevuld
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3. Aanvraag tot het bekomen van een verlenging van vergunning
3.1. Aanvraag voor een 1ste controle – blz. 14 - document wordt later aangevuld
3.2. Aanvraag voor een 2de of 3de controle – blz. 14 - document wordt later aangevuld
Er wordt aanbevolen om het ingevulde aanvraagformulier lokaal in de bestanden van de
ziekenwagendienst op te slaan. Deze opgeslagen versie kan bij een aanvraag van een volgende
controle opnieuw worden gebruikt, mits beperkte aanpassingen.
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1 Aanvraag tot het bekomen van een eerste vergunning
Uiterlijk op 27 juni 2020 moet iedere ziekenwagendienst die in Vlaanderen niet-dringend liggend
ziekenvervoer wil uitvoeren, daartoe vergund zijn. De vergunning wordt afgeleverd door het
Agentschap Zorg en Gezondheid op basis van een gunstig verslag van een controle door een
gemachtigde controle-organisatie. De controle gebeurt binnen de maand nadat de controleorganisatie daartoe een aanvraag kreeg. De controle-organisatie zal met de ziekenwagendienst
contact nemen om een datum voor de eigenlijke controle te plannen.
De ziekenwagendienst doet de aanvraag tot de controle via het gestandaardiseerd
aanvraagformulier. Dit formulier wordt gelijktijdig aan de zelf gekozen gemachtigde controleorganisatie én het Agentschap Zorg en Gezondheid gestuurd.
Als het formulier niet volledig of niet correct werd ingevuld (bijvoorbeeld omdat er ongeldige keuzes
zijn gebeurd), zal de aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd. De gemachtigde controleorganisatie zal de ziekenwagendienst hierover informeren binnen de maand na ontvangst van de
onvolledige aanvraag en melden welke gegevens ontbreken. De ziekenwagendienst moet dan een
nieuwe, vervolledigde of gecorrigeerde aanvraag doen die opnieuw gelijktijdig aan de gemachtigde
controle-organisatie en het Agentschap Zorg en Gezondheid moet worden gestuurd.

1.1 Aanvraag voor een 1ste controle
1.1.1 Tabblad dienst
-

Datum aanvraag:
Dit is de datum waarop de effectief ondertekende opdracht tot het uitvoeren van een
controle door de gekozen gemachtigde controle-organisatie werd gegeven. Dit is niet de
datum waarop een offerte werd aangevraagd. Dit is ook niet de datum waarop de eigenlijke
controle zal gebeuren.
Bijvoorbeeld: op 1 december 2019 wordt een offerte gevraagd. Op 14 januari 2020 wordt de
effectieve ondertekende opdracht tot het uitvoeren van de controle gestuurd aan de
gekozen controle-organisatie. De datum van aanvraag is dan 14 januari 2020. De controle zal
dan gebeuren binnen de 30 dagen na 14 januari 2020, dus in de tweede helft van januari
2020 of in de eerste helft van februari 2020.
De manier waarop de datum moet worden ingevuld is “dd/mm/jjjj”.

-

Ziekenwagendienst – aard aanvraag
Selecteer “1ste vergunning”.
De keuzes “aanpassing” en “verlenging” zijn voor deze situatie niet geldig.

-

Ziekenwagendienst – nummer controle
Selecteer “1ste controle”
De keuzes “2de controle”, “3de controle” en “eerder gunstig beoordeeld” zijn voor deze
situatie niet geldig.

-

Ziekenwagens – aard aanvraag
Selecteer “1ste vergunning”
De keuzes “aanpassing” en “verlenging” zijn voor deze situatie niet geldig.
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-

Ziekenwagens – nummer controle
Selecteer “1ste controle”
De keuzes “2de controle”, “3de controle” en “eerder gunstig beoordeeld” zijn voor deze
situatie niet geldig.

-

Type controle
De aanvraag tot het bekomen van een eerste vergunning betreft altijd het volledige
wagenpark van de ziekenwagendienst.
De controle van het ziekenwagenpark gebeurt in principe op basis van een steekproef. De
grootte van de steekproef bedraagt 10 % van het aantal ziekenwagens, met een minimum
van drie en een maximum van tien ziekenwagens. Een ziekenwagendienst kan er echter ook
voor kiezen om elke ziekenwagen afzonderlijk te laten controleren.
In dit veld moet de keuze van de manier waarop de ziekenwagens moeten worden
gecontroleerd worden aangegeven. Als gekozen wordt voor een steekproefsgewijze controle
moet “steekproef” worden geselecteerd, als gekozen wordt voor een individuele controle
van alle ziekenwagens moet “individueel” worden geselecteerd.
De keuze “individueel niet gunstig in vorige controle” is in deze situatie niet geldig.

-

Controle-orgaan
In dit veld moet de gekozen controle-organisatie worden geselecteerd.

-

Klantnummer
Ziekenwagendiensten die zich eerder hebben aangemeld bij het Agentschap Zorg en
Gezondheid hebben een klantnummer ontvangen. Dit nummer moet hier worden ingevuld.
Ziekenwagendiensten die zich nog niet eerder hebben gemeld bij het Agentschap Zorg en
Gezondheid hebben dit klantennummer nog niet en kunnen dus geen waarde invoeren in dit
veld.

-

KBO nummer
Vul hier het nummer van de onderneming (Kruispuntbank van Ondernemingen) in dat door
de FOD economie werd toegekend. De kleur van het invoerveld verdwijnt nadat een correct
KBO nummer werd ingevoerd.

-

Naam van de ziekenwagendienst
Vul hier de officiële naam van de ziekenwagendienst, zoals bekend bij de FOD Economische
Zaken, in. De kleur van het invoerveld verdwijnt nadat de naam van de ziekenwagendienst
werd ingevoerd.

-

Administratief adres
Hier moet de straatnaam, het huisnummer en eventueel busnummer, de postcode, de
gemeente, het telefoonnummer en het emailadres van de ziekenwagendienst worden
ingevoerd. De kleur van de invoervelden verdwijnt nadat de gevraagde gegevens werden
ingevoerd.

-

Algemeen verantwoordelijke
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Hier moet de aanspreektitel, de naam, de voornaam, het telefoon- of GSM-nummer en het
emailadres van de algemeen verantwoordelijke hier worden ingevuld. De kleur van de
invoervelden verdwijnt nadat de gevraagde gegevens werden ingevoerd.
Het is op basis van deze informatie dat de controle-organisatie de algemeen
verantwoordelijke van de ziekenwagendienst zal contacteren voor het maken van de
praktische afspraken van de eigenlijke controle.
-

Medisch verantwoordelijke
Hier moet de aanspreektitel, de naam, de voornaam en het RIZIV-nummer van de arts
medisch verantwoordelijke van de ziekenwagendienst worden ingevuld. De kleur van de
invoervelden verdwijnt nadat de gevraagde gegevens werden ingevoerd.

1.1.2 Tabblad vertrekplaatsen
De ziekenwagens van een ziekenwagendienst worden gestationeerd op één of meerdere
vertrekplaatsen. Een vertrekplaats is dus het adres waar zich één of meerdere ziekenwagens
bevinden als ze niet op interventie zijn. De vertrekplaats is het adres naar waar de ambulanciers zich
begeven om de ziekenwagen op te halen bij aanvang van de dienst of voor vertrek voor een
vervoersopdracht. Een vertrekplaats voldoet aan de kwaliteitsvereisten zoals vermeld in het besluit
van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019. De controle-organisatie zal op het adres van één of
meerdere vertrekplaatsen de controles op de vertrekplaats en de ziekenwagens doen.
Een ziekenwagendienst kan één of meerdere vertrekplaatsen hebben. Via het tabblad
“vertrekplaatsen” moeten de gegevens van alle vertrekplaatsen worden meegedeeld. Per lijn worden
de gegevens van één vertrekplaats gevraagd. Het tabblad biedt de mogelijkheid om tot 200
vertrekplaatsen in te voeren.
Naast het adres van de vertrekplaats (straat, nummer, bus, postcode en gemeente) worden de
gegevens (naam, voornaam, telefoon- of GSM-nummer en emailadres) van de verantwoordelijke van
de vertrekplaats gevraagd. Sommige ziekenwagendiensten kunnen immers een verantwoordelijke
per vertrekplaats hebben. Deze informatie is belangrijk als er zich, op het moment van de controle op
een bepaalde vertrekplaats, problemen voordoen. De controle-organisatie kan dan de
verantwoordelijke van de desbetreffende vertrekplaats contacteren.
Als de algemeen verantwoordelijke van de ziekenwagendienst ook de verantwoordelijke van de
vertrekplaats(en) is, moeten hier de gegevens van de algemeen verantwoordelijke, zoals vermeld op
het tabblad “dienst”, worden ingevuld.
In de laatste kolom “gewijzigd t.o.v. vorige aanvraag” kan worden aangegeven of er voor de
desbetreffende vertrekplaats een wijziging is ten opzichte van een eerdere aanmelding. Zo dit niet
het geval is, wordt hier “neen” geselecteerd. Als er wel wijzigingen zijn ten opzichte van de eerdere
aanmelding, bijvoorbeeld omdat het adres is gewijzigd, de verantwoordelijke van de desbetreffende
vertrekplaats is gewijzigd, het een bijkomende vertrekplaats is, … wordt hier “ja” geselecteerd. Als
“ja” wordt geselecteerd, zal de kleur van deze lijn worden aangepast, zodat deze wijziging wordt
gevisualiseerd.
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1.1.3 Tabblad ziekenwagens
Elke ziekenwagendienst heeft minstens één ziekenwagen. Voor elke ziekenwagen van de
ziekenwagendienst moet een vergunning van het Agentschap Zorg en Gezondheid worden bekomen.
Bij de toekenning van de vergunning van de ziekenwagen zal ook het uniek identificatienummer
worden toegekend door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit uniek identificatienummer moet
aangebracht worden op desbetreffende ziekenwagen, volgens de bepalingen zoals vermeld in de
regelgeving.
Het is dus belangrijk dat alle ziekenwagens van de ziekenwagendienst vermeld worden in de
aanvraag. Een aanvraag tot het bekomen van een eerste vergunning betreft altijd de aanvraag voor
alle ziekenwagens van de ziekenwagendienst. Op het tabblad ziekenwagens kunnen ongelimiteerd
het aantal ziekenwagens van de ziekenwagendienst worden vermeld.
Per ziekenwagen wordt het merk, het model, de nummerplaat en het chassisnummer gevraagd.
In de kolom vertrekplaats moet de vertrekplaats van de desbetreffende ziekenwagen worden
geselecteerd. De keuze “geen vertrekplaats ingegeven” is niet geldig. In het geval de desbetreffende
ziekenwagen zich wisselend op verschillende vertrekplaatsen kan bevinden, moet de vertrekplaats
waar de ziekenwagen zich meestal bevindt worden geselecteerd.
In de kolom “intermediair” moet worden vermeld of voor de desbetreffende ziekenwagen al dan niet
een bijkomende vergunning van de FOD Volksgezondheid heeft bekomen. Als er een bijkomende
vergunning als intermediaire ziekenwagen werd bekomen, wordt dit aangeduid via de selectie “ja”.
Zo niet moet hier “neen” worden geselecteerd. Opgelet, bij de controle van de ziekenwagens moet
deze bijkomende vergunning kunnen worden voorgelegd aan de gemachtigde controle-organisatie.
Het kan gebeuren dat de ziekenwagendienst een bijkomende vergunning heeft aangevraagd, maar
dat er nog geen uitspraak is gebeurd door de FOD Volksgezondheid. Desgevallend moet hier dan “in
aanvraag” worden geselecteerd en moet de aanvraag kunnen worden voorgelegd op het moment
van de controle.
In de kolom “identificatienummer” moet het uniek identificatienummer van de desbetreffende
ziekenwagen worden ingevuld. Dit uniek identificatienummer wordt toegekend door het Agentschap
Zorg en Gezondheid op het moment dat een (voorlopige) vergunning wordt verleend voor de
desbetreffende ziekenwagen. Bij een aanvraag voor een 1ste controle tot het bekomen van een eerste
vergunning is dit nummer dus nog niet gekend en kan hier geen waarde worden ingevuld.
In de kolom “status” wordt de vergunningsstatus van de desbetreffende ziekenwagen gevraagd. Bij
een aanvraag voor een 1ste controle tot het bekomen van een eerste vergunning moet hier steeds
“1ste aanvraag” worden geselecteerd. De keuzes “voorlopig vergund”, “vergund”, “ongunstig” en “uit
dienst” zijn in deze situatie niet geldig.
In de kolommen “lopende vergunning van” en “lopende vergunning tot” worden de startdatum,
respectievelijk de einddatum van de vergunning van de ziekenwagen, zoals toegekend door het
Agentschap Zorg en Gezondheid, vermeld. Bij een aanvraag voor een 1ste controle tot het bekomen
van een eerste vergunning is dit nog niet gekend en kunnen hier geen waarden worden ingevuld.
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1.2 Aanvraag voor een 2de of 3de controle
Enkel in het geval dat er bij een 1ste controle een gunstige beoordeling gebeurt van zowel de
ziekenwagendienst als van de ziekenwagens wordt een vergunning verleend voor de
ziekenwagendienst en de ziekenwagens. In dit geval is een 2de controle niet nodig. In alle andere
gevallen is er een 2de of zelfs eventueel 3de controle nodig.
Een aanvraag voor een 2de of 3de controle moet opnieuw via het gestandaardiseerd
aanvraagformulier gebeuren, dat opnieuw gelijktijdig aan het Agentschap Zorg en Gezondheid én aan
de gemachtigde controle-organisatie gebeuren. Voor een 2de of 3de controle moet de aanvraag
gericht worden aan de gemachtigde controle-organisatie die de 1ste controle uitvoerde worden
gestuurd.
De manier waarop het aanvraagformulier moet worden ingevuld om een ontvankelijke aanvraag te
doen, verschilt op sommige plaatsen van de manier waarop het formulier worden ingevuld voor een
1ste controle. In dit hoofdstuk worden de verschillen toegelicht. Voor de items die niet verschillend
zijn wordt verwezen naar de toelichting bij de aanvraag voor de 1ste controle.

1.2.1 Tabblad dienst
-

Datum aanvraag:
de datum waarop de aanvraag wordt gedaan. Dit is de datum waarop de effectief
ondertekende opdracht tot het uitvoeren van een 2de of 3de controle door de gekozen
gemachtigde controle-organisatie werd gegeven. Dit is niet de datum waarop een offerte
voor de 2de of 3de controle werd gedaan. Dit is niet de datum waarop de eigenlijke controle
zal gebeuren. Dit is ook niet de datum waarop de 1ste controle werd aangevraagd.
Bijvoorbeeld: datum aanvraag = 1 december 2019. De controle zal dan gebeuren binnen de
30 dagen na 1 december 2019, dus in de loop van de maand december 2019.

-

Ziekenwagendienst – aard aanvraag
Selecteer “1ste vergunning”.
De keuzes “aanpassing” en “verlenging” zijn voor deze situatie niet geldig.

-

Ziekenwagendienst – nummer controle
In het geval bij een eerdere controle de ziekenwagendienst gunstig werd beoordeeld, maar
omwille van geen gunstige beoordeling van de ziekenwagens geen vergunning werd
bekomen, moet hier “eerder gunstig beoordeeld” geselecteerd worden.
Ook in het geval bij een eerdere controle de ziekenwagendienst gunstig werd beoordeeld en
een vergunning voor de ziekenwagendienst werd bekomen, maar omwille van geen gunstige
beoordeling van een aantal ziekenwagens een aanvraag tot een 2de of 3de controle wordt
gedaan, moet hier “eerder gunstig beoordeeld” worden geselecteerd.
Alleen in het geval bij een eerdere controle de ziekenwagendienst niet gunstig werd
beoordeeld en er dus een 2de of 3de controle van de ziekenwagendienst nodig is, moet hier
“2de controle” of “3de controle” geselecteerd, naargelang het geval.
De keuze “1ste controle” is voor deze situatie niet geldig.
De schematische voorstelling van de mogelijke situaties en de in te voeren waarde wordt in
onderstaande tabel 1 weergegeven.
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Besluit
ZW 1
ZW 2
ZW 3
Vergunning
Vergunning
vergunning
Voorlopige
Voorlopige
Voorlopige
vergunning
vergunning
vergunning
Ongunstig
Ongunstig o.b.v. steeproef
Weigering
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
vergunning
Gunstig
Voorbehoud o.b.v. steekproef
Voorlopige
Voorlopige
Voorlopige
vergunning
vergunning
vergunning
Gunstig
Ongunstig o.b.v. steekproef
Weigering
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
vergunning
Voorbehoud
Gunstig o.b.v. steekproef
Voorlopige
Voorlopige
Voorlopige
vergunning
vergunning
vergunning
Voorbehoud
Ongunstig o.b.v. steekproef
Weigering
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
vergunning
Ongunstig
Gunstig o.b.v. steekproef
Weigering
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
vergunning
Ongunstig
Voorbehoud o.b.v. steekproef
Weigering
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
vergunning
Gunstig
Voorbehoud
Gunstig
gunstig
Voorlopige
Vergunning
Vergunning
vergunning
Gunstig
Ongunstig
Gunstig
gunstig
Vergunning Weigering
Vergunning
Vergunning
vergunning
Voorbehoud Voorbehoud
Gunstig
gunstig
Voorlopige Voorlopige
Voorlopige
Voorlopige
vergunning vergunning
vergunning
vergunning
gunstig
Voorbehoud
Ongunstig
ongunstig
Voorlopige Voorlopige
Weigering
Weigering
vergunning vergunning
vergunning
vergunning
Tabel 1: waarde ziekenwagendienst – nummer controle bij aanvraag voor 2de of 3de controle voor 1ste vergunning
Dienst
Gunstig
Voorbehoud

Beoordeling eerdere controle
ZW 1
ZW 2
ZW 3
Gunstig o.b.v. steekproef
Voorbehoud o.b.v. steekproef

Dienst
Vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning
Weigering
vergunning
Weigering
vergunning
Vergunning

Ziekenwagendienst
– nummer controle
NVT
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“eerder gunstig
beoordeeld”
“eerder gunstig
beoordeeld”
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“eerder gunstig
beoordeeld”
“eerder gunstig
beoordeeld”
“2de controle” of
“3de controle”
“eerder gunstig
beoordeeld”
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-

Ziekenwagens – aard aanvraag
Selecteer “1ste vergunning”
De keuzes “aanpassing” en “verlenging” zijn voor deze situatie niet geldig.

-

Ziekenwagens – nummer controle
In het geval bij een eerdere controle de ziekenwagen(s) gunstig werd(en) beoordeeld, maar
omwille van geen gunstige beoordeling van de ziekenwagendienst geen vergunning werd
bekomen, moet hier “eerder gunstig beoordeeld” geselecteerd worden.
In alle andere gevallen waarbij niet alle ziekenwagens niet gunstig werden beoordeeld en er
dus een 2de of 3de controle van (een deel van) de ziekenwagens nodig is, moet hier “2de
controle” of “3de controle” geselecteerd, naargelang het geval.
De keuze “1ste controle” is voor deze situatie niet geldig.
De schematische voorstelling van de mogelijke situaties en de in te voeren waarde wordt in
onderstaande tabel 2 weergegeven.
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Besluit
ZW 1
ZW 2
Vergunning
Vergunning
Voorlopige
Voorlopige
vergunning
vergunning
Ongunstig
Ongunstig o.b.v. steeproef
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
Gunstig
Voorbehoud o.b.v. steekproef
Voorlopige
Voorlopige
vergunning
vergunning
Gunstig
Ongunstig o.b.v. steekproef
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
Voorbehoud
Gunstig o.b.v. steekproef
Voorlopige
Voorlopige
vergunning
vergunning
Voorbehoud
Ongunstig o.b.v. steekproef
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
Ongunstig
Gunstig o.b.v. steekproef
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
Ongunstig
Voorbehoud o.b.v. steekproef
Weigering
Weigering
vergunning
vergunning
Gunstig
Voorbehoud
Gunstig
gunstig
Voorlopige
Vergunning
vergunning
Gunstig
Ongunstig
Gunstig
gunstig
Vergunning Weigering
Vergunning
vergunning
Voorbehoud Voorbehoud
Gunstig
gunstig
Voorlopige Voorlopige
Voorlopige
vergunning vergunning
vergunning
gunstig
Voorbehoud
Ongunstig
ongunstig
Voorlopige Voorlopige
Weigering
vergunning vergunning
vergunning
Tabel 2: waarde ziekenwagens – nummer controle bij aanvraag voor 2de of 3de controle voor 1ste vergunning
Dienst
Gunstig
Voorbehoud

Beoordeling eerdere controle
ZW 1
ZW 2
ZW 3
Gunstig o.b.v. steekproef
Voorbehoud o.b.v. steekproef

Dienst
Vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning
Weigering
vergunning
Weigering
vergunning
Vergunning

ZW 3
vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning
Weigering
vergunning
Weigering
vergunning
Vergunning
Vergunning
Voorlopige
vergunning
Weigering
vergunning

Ziekenwagens –
nummer controle
NVT
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“eerder gunstig
beoordeeld”
“2de controle” of
“3de controle”
“eerder gunstig
beoordeeld”
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
“2de controle” of
“3de controle”
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-

Type controle
In het geval tijdens een eerdere controle voor alle ziekenwagens een gunstige beoordeling
werd bekomen, wordt bij type controle van de ziekenwagens de waarde “niet van
toepassing” gekozen. Er is dan immers een 2de of 3de controle van de ziekenwagendienst
nodig.
In het geval tijdens een eerdere controle een niet gunstige controle voor het volledige
ziekenwagenpark werd gegeven (bijvoorbeeld omdat de controle op basis van een
steekproef gebeurde) kan opnieuw gekozen worden voor een steekproefsgewijze of een
individuele controle. De waarde “steekproef” respectievelijk “individueel” wordt dan
ingevuld.
In het geval tijdens een eendere controle slechts voor enkele ziekenwagens een niet gunstige
beoordeling werd bekomen (op basis van een individuele controle van de ziekenwagens) is
de individuele 2de of 3de controle nodig van de ziekenwagens die niet gunstig werden
beoordeeld. Desgevallend wordt de waarde “individueel niet gunstig in vorige controle”
geselecteerd.

-

Klantnummer
Het klantnummer werd door het Agentschap Zorg en Gezondheid al eerder bekend gemaakt,
hetzij bij een eerste aanmelding, hetzij naar aanleiding van de vraag tot 1ste controle. Het
eerder meegedeelde klantnummer moet dus steeds worden vermeld.

-

KBO nummer
Toelichting zie 1.1.1.

-

Naam van de ziekenwagendienst
Toelichting zie 1.1.1.

-

Administratief adres
Toelichting zie 1.1.1.

-

Algemeen verantwoordelijke
Toelichting zie 1.1.1.

-

Medisch verantwoordelijke
Toelichting zie 1.1.1.

1.2.2 Tabblad vertrekplaatsen
Opnieuw moeten alle vertrekplaatsen van de ziekenwagendienst worden vermeld, ook in het geval er
slechts voor enkele ziekenwagens een 2de of 3de controle nodig is.
Toelichting zie 1.1.2.

1.2.3 Tabblad ziekenwagens
Opnieuw moeten alle ziekenwagens van de ziekenwagendienst worden vermeld, ook in het geval er
slechts voor enkele ziekenwagens een 2de of 3de controle nodig is.
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Toelichting merk, het model, de nummerplaat en het chassisnummer, standplaats en intermediair:
zie 1.1.3.
In de kolom “identificatienummer” moet het uniek identificatienummer van de desbetreffende
ziekenwagen worden ingevuld. Dit uniek identificatienummer wordt toegekend door het Agentschap
Zorg en Gezondheid op het moment dat een (voorlopige) vergunning wordt verleend voor de
desbetreffende ziekenwagen. In het geval bij een eerdere controle al identificatienummers voor
ziekenwagens werden toegekend, eventueel op basis van een voorlopige vergunning, moet dit
nummer hier worden vermeld bij de desbetreffende ziekenwagen. Voor ziekenwagens waar nog
geen (voorlopige) vergunning werd verleend, werden geen unieke identificatienummers aangeleverd
door het Agentschap Zorg en Gezondheid en kan er dus geen waarde voor de desbetreffende
ziekenwagens worden ingevuld.
In de kolom “status” wordt de vergunningsstatus van de desbetreffende ziekenwagen gevraagd. Voor
alle ziekenwagens waarvoor bij een eerdere controle nog geen (voorlopige) vergunning werd
bekomen, moet de waarde “ongunstig” worden geselecteerd. Voor de ziekenwagens waarbij bij een
eerdere controle een voorlopige vergunning of een vergunning werd bekomen, moet de waarde
“voorlopig vergund” respectievelijk “vergund” worden geselecteerd. De waarde “1ste aanvraag” is bij
het indienen van een aanvraag voor een 2de of 3de controle voor het bekomen van een 1ste
vergunning, niet geldig.
In de kolommen “lopende vergunning van” en “lopende vergunning tot” worden de startdatum,
respectievelijk de einddatum van de vergunning van de ziekenwagen, zoals toegekend door het
Agentschap Zorg en Gezondheid, vermeld. De data zoals toegekend door het Agentschap Zorg en
Gezondheid moeten hier worden vermeld. Voor ziekenwagens waarvoor bij een eerdere controle
nog geen (voorlopige) vergunning werd verleend is dit nog niet gekend en kunnen hier geen waarden
worden ingevuld.
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2 Aanvraag tot het bekomen van een aanpassing van vergunning
2.1 Aanvraag voor een 1ste controle
Dit wordt later aangevuld.

2.2 Aanvraag voor een 2de of 3de controle
Dit wordt later aangevuld.
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3 Aanvraag tot het bekomen van een verlenging van vergunning
3.1 Aanvraag tot een 1ste controle
Dit wordt later aangevuld.

3.2 Aanvraag tot een 2de of 3de controle
Dit wordt later aangevuld.
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