Bijdrage aan de internetconsultatie
De samenwerkende WensAmbulances bieden u bij deze hun bijdrage aan voor de
internetconsultatie Regeling Ambulancezorgvoorzieningen.
De samenwerkende WensAmbulances wordt gevormd door de volgende instellingen:
•
•
•
•
•
•
•

WensAmbulance Oost-Nederland
WensAmbulance Brabant
Wensambulance Limburg
Veluwse Wens Ambulance
Wensenambulance Amsterdam
Wensambulance Noord Nederland
Wensambulance Utrecht

In de toelichting op de internetconsultatie geeft u aan:
Doelgroepen die door de regeling worden geraakt:
o
o
o
o
o
o

Regionale Ambulancevoorzieningen
ambulancezorgprofessionals
buitenlandvervoerders
ketenpartners acute zorg
veiligheidsregio's
meldkamers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen:
Continuïteit is het uitgangspunt van het voorstel voor de Wet
ambulancezorgvoorzieningen. Het concept van de Regeling
ambulancezorgvoorzieningen bevat veel elementen uit de Regeling Tijdelijke wet
Ambulancezorg en uit bestaande kwaliteitskaders. De gevolgen voor de Regionale
Ambulancevoorzieningen, de professionals en de ketenpartners zijn dan ook beperkt.
<Tot zover uw toelichting>.

Wij constateren:
1. dat u de WensAmbulance organisaties kennelijk niet tot de doelgroepen rekent die
door de Regeling worden geraakt;
2. dat in de voorgestelde Regeling voor de WensAmbulance organisaties sprake is van
ernstige discontinuïteit met mogelijk grote gevolgen, waaronder een ernstige
verzwaring van de financiële lasten.
Anders dan in de onder de TWAZ bestaande Regeling wordt de WensAmbulance in de
voorgestelde Regeling in het geheel niet meer vermeld. De vermelding in artikel 25 van de
huidige Regeling komt niet terug in artikel 18 van de voorgestelde Regeling.
Indien de tekst van de voorgestelde Regeling niet aangepast wordt, lijkt dit vrijwel zeker
ertoe te leiden dat de WensAmbulance organisaties geen recht meer zullen hebben op
teruggaaf BPM en vrijstelling MRB. Dit zal dan een lastenverzwaring betekenen van
tienduizenden euro’s.

De WensAmbulance organisaties worden erkend als organisaties van Maatschappelijk
Belang. Wij merken daarbij op dat onze organisaties geen enkele bekostiging of subsidie
ontvangen en geheel gefinancierd worden door vrijgevigheid van de bevolking. Tevens zijn
bij onze organisaties geen betaalde functionarissen in dienst hetgeen betekent dat het 100%
vrijwilligersorganisaties zijn.
Wij stellen daarom voor om in de voorgestelde Regeling aan artikel 18 een lid toe te voegen
met de tekst uit artikel 25 van de huidige Regeling, luidende als volgt:
“vervoer met ambulances van ernstig zieken of zwaar gehandicapten in verband met het in
vervulling laten gaan van een, doorgaans laatste, wens van sociale of recreatieve aard”.
Aldus kunt u recht doen aan de door u uitgesproken intentie om de continuïteit optimaal te
waarborgen en onze organisaties niet onredelijk te benadelen.

