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LANDSBESLUIT van de 28ste maart 2012, no. 12/2061, houdende vaststelling van de 
geconsolideerde tekst van de Landsverordening Ambulancezorg. 
 

_______ 
 

De Gouverneur van Curaçao, 
 
Op de voordracht van de Minister van Justitie; 
 
 Gelet op: 
 
Artikel 7A van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; 
 
 

H E E F T   G O E D G E V O N D E N : 
 
 

Enig artikel 
 
De geconsolideerde tekst van de Landsverordening Ambulancezorg, als opgenomen in de bijlage 
bij dit landsbesluit, wordt vastgesteld. 
 
 
        Willemstad, 28 maart 2012 
        F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 
 
De Minister van Justitie, 
       E.R. WILSOE 
 
 
        Uitgegeven de 13de juli 2012 
        De Minister van Algemene Zaken, 
                   G.F. SCHOTTE 
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 Bijlage behorende bij het Landsbesluit van de 28ste maart 2012, no. 12/2061, houdende vaststelling 
van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening Ambulancezorg. 
 
Geconsolideerde tekst van de Landsverordening Ambulancezorg1, zoals deze luidt: 
a. na wijziging tot stand gebracht door Curaçao bij: 
 de Landsverordening van de 2de november 2011 (P.B. 2011, no. 49); 
en 
b. na toepassing van de aanwijzingen opgenomen in de artikelen 6, 7, 7B en 8 van de Algemene 
 overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao. 
 

--------------- 
 

Paragraaf 1 
Begripsbepalingen 

 
Artikel 1 

 
In deze landsverordening wordt verstaan onder: 
a. ambulance-organisatie: de rechtspersoon waarvan de doelstelling gericht is op het verrichten 
  van ambulancezorg; 
b. ambulancevoertuig: een in het bijzonder voor het vervoer van patiënten en ongeval-

slachtoffers ingericht motorvoertuig of luchtvaartuig; 
c. ambulancevervoer: vervoer van patiënten en ongevalslachtoffers door middel van een 

ambulancevoertuig; 
d. ambulancezorg: zorg die in opdracht van de meldkamer wordt verleend aan een patiënt 

of ongevalslachtoffer ter plaatse en tijdens het vervoer naar een 
zorgverlenende instelling; 

e. meldkamer: een onderdeel van de ambulance-organisatie belast met het aannemen, 
beoordelen en afhandelen van de zorgvraag; 

f. A-1 urgentie: een situatie waarbij sprake is van acuut gevaar voor het leven van de 
patiënt of het ongevalslachtoffer of dat een dergelijk gevaar 
waarschijnlijk aanwezig is en pas kan worden uitgesloten door de 
ambulancebemanning ter plaatse; 

g. A-2 urgentie: een situatie waarbij enerzijds geen sprake is van acuut gevaar voor het 
leven van de patiënt of het ongevalslachtoffer en er anderzijds indicaties 
zijn dat ambulancezorg zo snel mogelijk moet worden verleend; 

h. B urgentie: een situatie waarbij de gezondheidstoestand van de patiënt of het 
ongevalslachtoffer niet nadelig zal worden beïnvloed door niet acuut 
verleende ambulancezorg. 

 
 

Paragraaf 2. 
Vergunning 

 
Artikel 2 

 
Het is verboden ambulancevervoer aan te bieden of te verrichten zonder een daartoe strekkende 
                     
1 Vóór 10-10-2010 bekend als: Eilandsverordening Ambulancezorg (A.B. 2000, 81) 
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vergunning van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. 
 

Artikel 3 
 
1. Een vergunning, als bedoeld in artikel 2, moet schriftelijk worden aangevraagd. 
 Daarbij worden de bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vast te stellen gegevens 

overgelegd. 
2. De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur kan aan een vergunning voorwaarden verbinden 

in het belang van een optimaal ambulancevervoer. 
 
 

Artikel 4 
 
1. Geen vergunning is vereist voor instellingen en bedrijven die op eigen bedrijfsterrein 

ambulancezorg verlenen en het daaruit voortvloeiende ambulancevervoer van de 
bedrijfsterreinen naar een zorgverlenende instelling. 

2. Geen vergunning is vereist voor het inzetten van ambulancevoertuigen van vrijwillige eerste 
hulporganisaties bij grootschalige, publieke evenementen. 

 
 

Artikel 5 
 
Een vergunning kan worden geweigerd, indien: 
a. de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze landsverordening vastgestelde 
 voorschriften; 
b. op basis van gestelde normen en uit een behoefteraming blijkt dat reeds in afdoende mate is 
 voorzien in het aanbod van de ambulancezorg. 
 
 

Artikel 6 
 
De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur is bevoegd een verleende vergunning bij een met 
redenen omklede beslissing geheel of gedeeltelijk in te trekken of ambtshalve te wijzigen indien: 
a. de vergunninghouder niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gegeven 
 voorschriften; 
b. de vergunninghouder in strijd handelt met de aan de vergunning verbonden voorschriften. 
 
 

Paragraaf 3 
De zorg 

 
Artikel 7 

 
1. De ambulance-orgainsatie dient verantwoorde ambulancezorg te leveren. 
2. De ambulance-organisatie dient de zorg af te stemmen op de zorgverlenende instellingen. 
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden nadere regels gegeven ten aanzien 
 van de ambulancezorg. 
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 Artikel 8 
 
De uitruk van het ambulancevoertuig voor een A-1 urgentie geschiedt, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 54 van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (A.B. 2000, no. 54), zoals 
gewijzigd, met gebruikmaking van akoestische en optische signalering. 
 
 

Artikel 9 
 
Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld ten aanzien van: 
- de inrichting en uitrusting van het ambulancevoertuig; 
- het onderhoud van de ambulancevoertuigen; 
- de eisen te stellen aan ambulancebemanning; 
- de vastlegging van de geleverde ambulancezorg. 
 
 

Paragraaf 4 
De organisatie 

 
Artikel 10 

 
1. De ambulance-organisatie wordt geleid door een directie. 
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld ten aanzien van de 
 directie. 
 
 

Artikel 11 
 
1. De ambulance-organisatie beschikt over een meldkamer die belast is met het aannemen, 
 beoordelen en afhandelen van een melding. 
2. Ten aanzien van een verzoek om ambulancevervoer beslist het personeel van de meldkamer. 
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld voor: 
 - de bereikbaarheid van de meldkamer; 
 - het personeel van de meldkamer; 
 - de organisatie en inrichting van de meldkamer; 
 - de wijze van vastlegging van gegevens. 
 
 

Paragraaf 5 
Toezichtbepaling 

 
Artikel 12 

 
1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze landsverordening gestelde 

bepalingen zijn belast de daartoe aangewezen ambtenaren van de Geneeskundige- en 
Gezondheidszaken. 

2. De in het vorige lid genoemde ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van hun taak 
redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd aan de directie inlichtingen te vragen over al datgene 
wat betrekking heeft op de verleende ambulancezorg en inzage te krijgen in alle bescheiden en 
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informatiedragers ter zake of daarvan afschrift te nemen. 
 
 

Paragraaf 6 
Rampenbestrijding 

 
Artikel 13 

 
1. De ambulance-organisatie maakt deel uit van de landelijke rampenbestrijdingsorganisatie die 
 ressorteert onder de Minister van Justitie. 
2. In het kader van de in het eerste lid genoemde taak dient de ambulance-organisatie zorg te 
 dragen voor de noodzakelijke paraatheid, uitrusting en materiaal. 
 
 

Paragraaf 7 
Strafbepaling 

 
Artikel 14 

 
1. Overtreding van artikel 2 wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste 2 maanden of een 
 administratieve geldboete van de tweede categorie. 
2. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen sedert een vroegere 

veroordeling van de schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, of 
vrijwillig voldaan is aan de voorwaarde, door de bevoegde ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie krachtens artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht gesteld, kan hechtenis of 
geldboete tot het dubbele van het in het eerste lid voor elk gestelde maximum worden opgelegd. 

 
 

Paragraaf 8 
Slotbepalingen 

 
Artikel 15 

 
(vervallen) 

 
 

Artikel 16 
 

Deze landsverordening kan worden aangehaald als “Landsverordening Ambulancezorg”. 
 

*** 
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