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Omzendbrief: Nieuwe tarieven niet dringend liggend 

ziekenvervoer 2019 

 

Aan: Alle afdelingsvoorzitters, alle afdelingsverantwoordelijken Hulpdienst, alle regiovoorzitters, alle 

provincievoorzitters, alle provincieverantwoordelijken Hulpdienst, alle PCH 

Ter info aan: Alle provinciemanagers 

Afzender: Dienst Interventie 

Contactgegevens: hulpdienst@rodekruis.be 

Datum: 28 januari 2019 

Vervaldatum: Enkel invullen als de inhoud van de omzendbrief beperkt is in tijd 

 

Beste vrijwilliger, 

In het directiecomité humanitaire diensten werd besloten dat het eigen RKV-tarief voor niet-dringend 

liggend ziekenvervoer aanpast wordt, rekening houdende met de nieuwe MUTAS prijzen en de uitge-

voerde Möbiusstudie binnen de Commissie Niet Dringend Liggend Ziekenvervoer.  

Daarnaast werd ook beslist het eigen “dringende” tarief dat RKV hanteert voor “dringende” ritten die 

niet 112-geaccrediteerd zijn te schrappen aangezien er enkel en alleen sprake kan zijn van “dringende” 

ritten als ze 112-geaccrediteerd zijn.  

Hieronder vind je een overzicht van het nieuwe eenheidstarief dat in werking treedt vanaf 01 februari 

2019. De stickers die opgehangen worden in de sanitaire cel worden zo snel als mogelijk besteld, ge-

drukt en verspreid naar de entiteiten. 

 Eenheidstarief Rode Kruis        

 Forfait 10 km   € 78,00      

 Forfait 10 km (reeksvervoer)  € 56,00      

 per km vanaf de 11de  € 2,25      

 per km vanaf de 31ste  € 2,00      

 Aanvrager: Via 105        

 Berekening:  Navision        

   de afstand die de ziekenwagen aflegt met de   

   patiënt aan boord (enkele rit).     

 Supplementen: Administratie kosten   € 2,50   

   Zuurstof gebruik (per dossier)   € 8,00   

   Zon - en feestdagtoeslag (per dossier)  € 20,00   

   Nachttoeslag (tss 20:00 en 06:00) per dossier € 20,00   

   Laattijdige annulatie (<2u)   prijs enkele rit  
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De prijzen die MTUAS hanteert zijn dezelfde als hierboven, net als het Vlaams Neutraal Ziekenfonds en 

de Onafhankelijke Ziekenfondsen.  

Het tarief voor internationaal vervoer blijft onveranderd. 

 

Internationaal vervoer 

     

 

Forfait 10 km 

  

€ 55,24 

   

 

per km vanaf de 11de 

 

€ 2,65 

   

 

per km vanaf de 201ste 

 

€ 2,21 

   

 

per uur wachttijd 

  

€ 58,01 

   

 

(De eerste 30 minuten wachten zijn inbegrepen in het forfait). 

  

 

Aanvrager: Ziekenhuis/verzekeringen/particulieren 

  

 

Berekening:  Patiënt aan boord (Google Maps) x factor 2 

 

 

Supplementen: Zuurstof gebruik (per dag) 

 

€ 25,00 

 

   

Verzekering per dossier  

 

€ 15,00 

 

   

Péage/tunnel/etc 

  

werkelijke kost 

   

overnachting 

  

werkelijke kost 

   

vrijwilligers vergoeding /24 u/pp  € 11,16 

 

 

Tussenkomst: dossier gebonden 

     

 

 

 

 

 

Actie: 

Gelieve deze tarieven vanaf 01 februari 2019 toe te passen. 

 


