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Wet van 12 oktober 2017, houdende verlenging 
en wijziging van de Tijdelijke wet 
ambulancezorg 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het vanwege ontwikke-

lingen in de organisatie van de acute zorg en de heroriëntatie op de 
landelijke meldkamerfunctie niet mogelijk is om in 2018 een definitieve 
ordeningswet voor de ambulancezorg in te voeren, alsmede dat het 
gewenst is om de definitie van ambulancezorg te verduidelijken; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Tijdelijke wet ambulancezorg wordt als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Na onderdeel c wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
c1. ambulancezorgprofessional: zorgprofessional als bedoeld in artikel 

10a; 

2. In onderdeel d onder 1°, wordt «hulp te verlenen» vervangen door: 
hulp te verlenen door een ambulancezorgprofessional of een ambulance-
verpleegkundige, en in spoedeisende gevallen hulp te verlenen door een 
ambulanceverpleegkundige,. 

3. In onderdeel d, onder 2°, wordt «hulp te verlenen via een ambulance-
verpleegkundige» vervangen door: hulp te verlenen door een ambulance-
zorgprofessional of een ambulanceverpleegkundige, en in spoedeisende 
gevallen hulp te verlenen door een ambulanceverpleegkundige,. 

4. In onderdeel d, onder 2°, wordt «motorvoertuig» vervangen door: 
voertuig. 

 

Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang

0

2017

 

Staatsblad 2017 403 1



B

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 10a  

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de 
inschrijving in de registers, bedoeld in de Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg, dan wel de diploma’s of getuigschriften, 
waarover een ambulancezorgprofessional dient te beschikken. Hierbij kan 
onderscheid gemaakt worden voor verschillende categorieën ambulan-
cezorg. De voordracht voor een krachtens dit artikel vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier 
weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is 
overgelegd. 

 C

In artikel 20 wordt «vijf jaar» vervangen door: maximaal acht jaar. 

ARTIKEL II  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, 
eerste lid, van de Wet raadgevend referendum. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven te Wassenaar, 12 oktober 2017 
Willem-Alexander 

De Minister voor Medische Zorg, 
B.J. Bruins 

Uitgegeven de zevende november 2017 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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