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Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 8
december 2009 met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend
ambulancevervoer (M(2009)8)
Financiële regeling betreffende de wijze waarop de kosten van de grensoverschrijdende
inzet van de ambulances in rekening worden gebracht (artikelen 3 en 4 van de
Beschikking)

Deze Omzendbrief heeft tot doel de verzekeringsinstellingen toelichtingen te verstrekken over
de wijze waarop de kosten in geval van een grensoverschrijdende inzet van ambulances –
overeenkomstig de artikelen de 3 en 4 van de Beschikking van het Comité van Ministers van de
Benelux Economische Unie van 8 december 2009 met betrekking tot het grensoverschrijdend
spoedeisend ambulancevervoer (M(2009)8) – in rekening kunnen worden gebracht.
De Beschikking werd gewijzigd door de Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot
wijziging van de Beschikking M(2009)8 met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend
ambulancevervoer (M(2014)1), bekendgemaakt in het Benelux-Publicatieblad van 21 februari
2014 en op 11 februari 2014 in werking getreden.
Met ingang van 1 juni 2014 wijzigt het forfaitair bedrag dat per begonnen half uur mag
aangerekend worden. Voortaan mag het bedrag van 592,57 EUR per begonnen half uur
aangerekend worden.
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Inleiding

De Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van
8 december 2009 met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer
(M(2009)8) (hierna: Beschikking), bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Benelux
Economische Unie van 31 januari 2010, is op 1 februari 2010 in werking getreden.
Deze Beschikking voorziet dat Belgische en Nederlandse ambulances bij een noodgeval op
elkaars grondgebied kunnen gaan helpen zodat op een snelle, doeltreffende en efficiënte wijze
spoedeisende geneeskundige hulpverlening kan worden geboden aan bewoners van de
grensstreek.
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De uitgangspunten van de ambulanceregeling zijn:
- de grensoverschrijdende bijstand van ambulances is enkel bedoeld voor noodgevallen en
bij een tekort aan eigen ambulances;
- het personeel van de ambulance mag in het buitenland de medische handelingen verrichten
waartoe ze in eigen land bevoegd zijn.
Artikel 3 van de Beschikking bepaalt dat Nederlandse ambulances in België kunnen ingezet
worden en dat de kosten van de inzet van de Nederlandse ambulance in België in België
worden in rekening gebracht.
Artikel 4 van de Beschikking bepaalt dat Belgische ambulances in Nederland kunnen ingezet
worden en dat de kosten van de inzet van de Belgische ambulance in Nederland in Nederland
worden in rekening gebracht.
Aangezien :
(i) de Beschikking, noch de Memorie van Toelichting, toelichtingen bevatten over de wijze
waarop de kosten in België, respectievelijk Nederland, in rekening moeten worden gebracht
in geval van een grensoverschrijdende inzet van een ambulance,
(ii) het evenmin duidelijk is op welke wijze en volgens welke toepasselijke wetgeving de
verzekerde/patiënt recht heeft op terugbetaling van de kosten, en
(iii) daarbij ook niet uit het oog mag verloren worden dat de tarieven en de ten laste neming van
de kosten bij dringend ziekenvervoer door de wettelijke ziektekostenverzekeringen in België
en Nederland grondig verschillen,
hebben de Belgische en Nederlandse overheden, in samenwerking met het SecretariaatGeneraal van de Benelux, onder verwijzing naar artikel 14 van de Beschikking, die bepaalt dat
de [Belgische en Nederlandse] overheden de nodige inspanningen zullen verrichten om
oplossingen te zoeken voor nog resterende en eventuele nieuwe knelpunten in de
grensoverschrijdende spoedeisende hulpverlening die zich voordoen tijdens de uitvoering van
deze Beschikking, een akkoord bereikt over een financiële regeling met betrekking tot de wijze
waarop de kosten van de grensoverschrijdende inzet van de ambulances in rekening worden
gebracht (hierna: financiële regeling).
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Vergoeding van de grensoverschrijdende inzet van Belgische ambulances in
Nederland

Wanneer een Belgische ambulance, inclusief de MUG, op verzoek van een Nederlandse
meldkamer (voormalige Centrale Post ambulancevervoer – CPA) tussenkomt op Nederlands
grondgebied, dient deze de identificatiegegevens van de patiënt, inclusief bij welke
verzekeringsinstelling (Belgische, Nederlandse dan wel van een ander land) hij is aangesloten
op te nemen. De identificatiegegevens zijn gebaseerd op de gegevens van de identiteits- dan
wel socialezekerheidsdocumenten.
Wanneer een Belgische ambulance op Nederlands grondgebied tussenkomt, kunnen zich
verschillende situaties voordoen die gevolgen hebben voor de aan te rekenen tarieven, alsook
de wijze en de hoogte van vergoeding van de kosten bij een grensoverschrijdende inzet van
een ambulance.
2.1

De Belgische ambulance/MUG is tussengekomen voor een in Nederland
verzekerde persoon die kiest voor de toepassing van de bepalingen van de
Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009 betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels

De Belgische ambulance neemt de identificatiegegevens van de patiënt en
- verzoekt de zorgverzekeraar waarbij de patiënt is aangesloten om afgifte van een formulier
S2 NLBE;
- stuurt na ontvangst het formulier S2 NLBE, vergezeld van de factuur naar een Belgische
verzekeringsinstelling;
- de Belgische verzekeringsinstelling betaalt het door de verpleeginrichting of
ambulancedienst gefactureerde bedrag ; en
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-

de Belgische verzekeringsinstelling maakt een formulier E.125 / SED S080 op om het
bedrag terug te vorderen van Nederland volgens de procedures vastgelegd in de
Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009 betreffende de coördinatie van de sociale
zekerheidsstelsels.

De Belgische ambulance/MUG die is tussengekomen voor een in Nederland verzekerde
persoon mag sinds 1 oktober 2013 een forfaitair bedrag per begonnen half uur aanrekenen
(pseudo-code 793575). Het aanrekenen van dit forfaitair bedrag heeft tot gevolg dat de
ambulancedienst niet langer een kilometervergoeding noch de prestaties van de zorgverleners
of andere technische prestaties mag aanrekenen.
Met ingang van 1 juni 2014 wijzigt het bedrag van dit forfait. Voortaan mag het bedrag van
592,57 EUR per begonnen half uur aangerekend worden.
2.2

De Belgische ambulance/MUG is tussengekomen voor een in Nederland
verzekerde persoon die kiest voor terugbetaling op basis van zijn Nederlandse
zorgpolis

De Belgische ambulance neemt de identificatiegegevens van de patiënt, inclusief bij welke
zorgverzekeraar die is aangesloten, en stuurt de factuur met de vermelding “toepassing van
Benelux Beschikking M(2009)8)” naar
- de patiënt die vervolgens om terugbetaling kan verzoeken volgens de voorwaarden van zijn
Nederlandse zorgpolis ;
- of rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waarbij de patiënt is verzekerd.
Het bedrag dat de Belgische ambulance/MUG, die is tussengekomen voor een in Nederland
verzekerde persoon, in dit geval mag aanrekenen, bedraagt – met ingang van 1 juni 2014 –
592,57 EUR per begonnen half uur, of het bedrag dat hiervoor in de plaats treedt (pseudo-code
793575). Het aanrekenen van dit forfaitair bedrag heeft tot gevolg dat de ambulancedienst niet
langer een kilometervergoeding noch de prestaties van de zorgverleners of andere technische
prestaties mag aanrekenen.
2.3

De Belgische ambulance/MUG is tussengekomen voor een in België verzekerde
persoon

De Belgische ambulance neemt de identificatiegegevens van de patiënt, inclusief bij welke
Belgische verzekeringsinstelling die is aangesloten, en factureert de patiënt overeenkomstig het
koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per
ziekenwagen van de personen bedoeld in de wet betreffende de dringende geneeskundige
hulpverlening. De prestaties van de zorgverleners of andere technische prestaties worden
aangerekend overeenkomstig de bepalingen en tarieven van de Belgische verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging.
De patiënt kan vervolgens om terugbetaling verzoeken volgens de tarieven en
vergoedingsvoorwaarden van de Belgische verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging.
2.4

De Belgische ambulance/MUG is tussengekomen voor een in een ander land dan
België of Nederland verzekerde persoon, en kan beroep doen op de bepalingen van
een instrument van de internationale rechtsorde

De Belgische ambulance neemt de identificatiegegevens van de patiënt en factureert de patiënt
overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor
het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in de wet betreffende de dringende
geneeskundige hulpverlening. De prestaties van de zorgverleners of andere technische
prestaties worden aangerekend overeenkomstig de bepalingen en tarieven van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging.
De patiënt kan op grond van de bepalingen van het van toepassing zijnde instrument van de
internationale rechtsorde, bij een Belgische verzekeringsinstelling om terugbetaling verzoeken
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volgens de tarieven en vergoedingsvoorwaarden van de Belgische verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging.
De Belgische verzekeringsinstelling vordert vervolgens, overeenkomstig de bepalingen van het
instrument van de internationale rechtsorde, het bedrag terug van de bevoegde
verzekeringsinstelling van het land waarbij de patiënt is verzekerd.
2.5

De Belgische ambulance/MUG is tussengekomen voor een in een ander land dan
België of Nederland verzekerde persoon die GEEN beroep doen op de bepalingen
van een instrument van de internationale rechtsorde

De Belgische ambulance neemt de identificatiegegevens van de patiënt en factureert de patiënt
overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor
het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in de wet betreffende de dringende
geneeskundige hulpverlening. De prestaties van de zorgverleners of andere technische
prestaties worden aangerekend overeenkomstig de bepalingen en tarieven van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging.
De patiënt dient om terugbetaling te verzoeken volgens de tarieven en
vergoedingsvoorwaarden van de wetgeving voor geneeskundige verzorging van het land waar
hij verzekerd is, dan wel overeenkomstig de voorwaarden van een eventueel door hem
afgesloten particuliere (reis)verzekering.
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Vergoeding van de grensoverschrijdende inzet van Nederlandse ambulances in
België

Wanneer een Nederlandse ambulance op verzoek van het Belgisch eenvormig oproepstelsel
100/112 tussenkomt op Belgisch grondgebied, dient deze de identificatiegegevens van de
patiënt, inclusief bij welke verzekeringsinstelling (Belgische, Nederlandse dan wel van een
ander land) hij is aangesloten op te nemen. De identificatiegegevens zijn gebaseerd op de
gegevens van de identiteits- dan wel socialezekerheidsdocumenten.
Wanneer een Nederlandse ambulance op Belgisch grondgebied tussenkomt, kunnen zich
verschillende situaties voordoen die gevolgen hebben voor de wijze en de hoogte van
vergoeding van de kosten bij een grensoverschrijdende inzet van een ambulance.
3.1

De Nederlandse ambulance is tussengekomen voor een in België verzekerde
persoon

De Nederlandse neemt de identificatiegegevens van de patiënt, inclusief bij welke
verzekeringsinstelling die is aangesloten, en
- verzoekt de verzekeringsinstelling waarbij de patiënt is aangesloten om afgifte van een
formulier S2 BENL;
- stuurt na ontvangst het formulier S2 BENL, vergezeld van de factuur, naar Agis
Zorgverzekeringen;
- Agis Zorgverzekeringen betaalt het door ambulancedienst gefactureerde bedrag
overeenkomstig de Nederlandse wetgeving;
- Agis Zorgverzekeringen maakt een formulier E.125 / SED S080 op om het bedrag terug te
vorderen van België volgens de procedures vastgelegd in de Verordeningen (EG) 883/2004
en 987/2009 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels.
Het bedrag, dat de Nederlandse ambulance die is tussengekomen voor een in België
verzekerde persoon mag aanrekenen, is gebaseerd op het uurtarief dat is vastgesteld
overeenkomstig de Wet Marktordening gezondheidszorg en gemoduleerd naar de tijd vanaf de
ontvangst van de opdracht door de ambulance tot aan het moment van de overdracht van de
patiënt aan het ziekenhuis, of de nieuwe bedragen die hiervoor in de plaats treden.
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3.2

De Nederlandse ambulance is tussengekomen voor een in Nederland verzekerde
persoon

De Nederlandse neemt de identificatiegegevens van de patiënt, inclusief bij welke
zorgverzekeraar die is aangesloten, en factureert de patiënt overeenkomstig de
Zorgverzekeringswet.
De patiënt kan vervolgens om terugbetaling verzoeken volgens de voorwaarden van zijn
Nederlandse zorgpolis.
3.3

De Nederlandse ambulance is tussengekomen voor een in een ander land dan
Nederland of België verzekerde persoon

De Nederlandse ambulance die is tussengekomen voor een in een ander land dan Nederland of
België verzekerde persoon factureert de patiënt overeenkomstig de Nederlandse
reglementering.
De patiënt kan, voor zover een instrument van de internationale rechtsorde van toepassing is,
bij Agis Zorgverzekeringen om terugbetaling verzoeken volgens de tarieven en
vergoedingsvoorwaarden van de Nederlandse wetgeving. Agis Zorgverzekeringen vordert
vervolgens, overeenkomstig de bepalingen van het instrument van de internationale rechtsorde,
het bedrag terug van de bevoegde verzekeringsinstelling van het land waarbij de patiënt is
verzekerd.
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Gemeenschappelijke bepalingen

4.1

De identificatiegegevens van de patiënt, inclusief bij welke Belgische
verzekeringsinstelling dan wel Nederlandse zorgverzekeraar hij is aangesloten, zijn
gebaseerd op de gegevens van de identiteits- dan wel socialezekerheidsdocumenten.
Indien de patiënt niet in staat is om de nodige identificatiegegevens te leveren, dan
neemt de (verpleeg)inrichting of ambulancedienst waarvan de ambulance/MUG is
tussengekomen contact op met de verpleeginrichting waar de patiënt is gehospitaliseerd.

4.2

Bij een overlijden van de patiënt bij een grensoverschrijdende inzet van Belgische,
respectievelijk Nederlandse, ambulances in Nederland, respectievelijk België, mag de
ambulance/MUG die is tussengekomen de kosten overeenkomstig de punten 2 en 3 in
rekening brengen.

4.3

Onder instrument van de internationale rechtsorde (zie punt 2.4 en 3.3) dient te worden
verstaan :
(i) een Verordening van de Europese Unie (bijv. Verordening (EG) 883/2004), of
(ii) een verordening krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte of de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, of
(iii) een door België of Nederland met één of meerdere staten gesloten overeenkomst
betreffende de sociale zekerheid.

4.4

In afwachting van een aanpassing van de Beschikking en de Memorie van Toelichting
dient er op gewezen te worden dat :
het de intentie is dat de ambulance, indien noodzakelijk, de patiënt dient te
vervoeren naar het dichtstbijzijnde adequate ziekenhuis ;
de Beschikking van toepassing is op ambulances zoals bepaald in artikel 1.1 van de
Beschikking, en voor België ook op de MUG en helikopter.
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5

Financiële bepalingen

De Belgische schuldvorderingen :
ten opzichte van Nederland dienen geboekt te worden onder de code KG2 712,
en die ten opzichte van andere landen waarop een instrument van de internationale
rechtsorde onder de KG2 307.
De Nederlandse schuldvorderingen die vereffend werden, zullen op de Bijlage bij het Doc. T3
worden vermeld.
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Datum van inwerktredingtreding en overgangsbepalingen

De financiële regeling met betrekking tot de wijze waarop de kosten van de
grensoverschrijdende inzet van de ambulances – in het kader van de Beschikking – in rekening
worden gebracht, is van toepassing vanaf 1 oktober 2013.
De grensoverschrijdende tussenkomsten van Belgische en Nederlandse ambulances bij een
noodgeval op elkaars grondgebied die plaats vinden vóór 1 oktober 2013 worden
gefactureerd/vergoed volgens de huidige, vaak lokale, regeling(en).

De leidend ambtenaar,

H. De Ridder
directeur-generaal.

Bijlagen :
1 - Benelux Beschikking M(2009)8 van 8 december 2009
2 - Financiële regeling

