Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Dringende Hulpverlening

BETREFT : FAQ betreffende de verlenging van de badges voor de hulpverlener-ambulancier

Algemeen
Deze FAQ bevat de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Deze FAQ is een
verklarende aanvulling op de eerder verdeelde dienstnota DH-AU DGGS/2020/IN/019. De in
de dienstnota beschreven modus operandi blijft de algemene regel.
Gehanteerde regels bij de wijzigingen in eCad
A. Alle verlengingen hebben enkel betrekking
op de in 2020 geldige badges.
Mits de hulpverlener-ambulancier niet uit zijn
functie is ontheven (verwijdering of schorsing
van de badge) door de bevoegde federaal
gezondheid inspecteur.
Voorbeeld: een badge die geldig
31/12/2019 valt
niet binnen
regeling, een badge die geldig
01/01/2020 valt
wel binnen
regeling.

is tot
deze
is tot
deze

B. Als de geldigheidsdatum van de badge valt
tussen 01/01/2020 en 31/08/2020, wordt de
badge geldig tot 31/08/2021.
Voorbeeld: een badge is geldig tot
30/06/2020, door de verlenging is badge
geldig tot 31/08/2021.
C. Als de geldigheidsdatum van de badge na
31/08/2020
valt,
verlengt
de
geldigheidsdatum met 1 jaar.
Voorbeeld: een badge is geldig tot
01/11/2020, door de verlenging is de
badge geldig tot 01/11/2021.
D. De toekomstige badges die in 2020 worden
uitgereikt verkrijgen een verlening zoals
beschreven onder punt C.
Voorbeeld: een nieuwe badge wordt
uitgereikt op 31/12/2020, door de verlenging is de badge geldig tot 31/12/2026.
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E. Vanaf 01/01/2021 gelden opnieuw de vroegere regels.
Voorbeeld: een nieuwe badge wordt uitgereikt op 01/01/2021, de badge is dan geldig
tot 01/01/2026.
Veelgestelde vragen
1.

Q. De permanente vorming werd geschrapt van 15/03/2020 tot en met 31/08/2020, de
voorziene opleiding in deze periode waarvoor ik was ingeschreven wordt dus niet
meegerekend?
A. Inderdaad, de opleiding waarvoor u was ingeschreven en die niet doorging wordt niet
meegerekend.

2.

Q. Mijn badge is geldig tot 10/07/2020, na verlenging wordt dit 31/08/2021. Wat wordt
de nieuwe geldigheidsdatum op mijn badge als ik slaag op de vijfjaarlijkse proef op
05/01/2021?
A. 05/01/2021 + 5 jaar = 05/01/2026.

3.

Q. De dienstnota spreekt over een verlening van alle in 2020 geldige badges met 1 jaar.
Wil dit zeggen dat alle badges met een geldigheidsdatum tot in 2020, 2021, 2022, 2023,
etc. ook een verlenging van 1 jaar krijgen?
A. Inderdaad, gezien het een badge betreft die in 2020 geldig is, is er een verlening met
1 jaar.

4.

Q. De dienstnota spreekt over de uitzonderlijke mogelijkheid om de permanente vorming
van 120 uur te kunnen spreiden over 6 jaar. Er is echter geen sprake over de 24 uur per
jaar. Wil dit dan zeggen dat de hulpverlener-ambulancier die een tekort heeft opgelopen
in 2020, meer uren kan volgen in de daaropvolgende jaren om aan de 120 uren te
komen?
A. Inderdaad, gezien het volledige jaar 2020 wordt geneutraliseerd. De verlenging met
1 jaar geeft ook bijkomende ruimte om het opgelopen tekort in te halen.

5.

Q. Kan een hulpverlener-ambulancier wiens (verlengde) badge eindigt op 01/09/2021
vervroegd (na 120 uren permanente vorming), dus bijvoorbeeld al in 2020, zijn
vijfjaarlijkse proef afleggen?
A. Ja.
Q. Wat is de nieuwe geldigheidsdatum van de badge als deze hulpverlener-ambulancier
de voor evaluatie slaagt op 25/10/2020?
A. 25/10/2026.

6.

Q. Kunnen de via e-learning gevolgde opleidingen in rekening worden gebracht als
effectieve opleidingsuren?
A. Ja, er werd de optie geboden om via e-learning opleidingen aan te bieden in de
periode dat de klassieke lessen werden geschrapt. Om de vorming van de
hulpverlener-ambulancier te erkennen, moet er een leerbeoordeling worden
uitgevoerd.
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Voor toekomstige e-learning opleidingen zal een evaluatie nodig zijn om dit type
opleidingen te kunnen bestendigen.
7.

Q. Kan een opleidingscentrum voor hulpverlener-ambulanciers een hulpverlenerambulancier, die over de noodzakelijke 120 uur permanente vorming beschikt,
verplichten om de vijfjaarlijkse proef af te leggen vóór september 2021?
A. Neen, de hulpverlener-ambulancier kan niet gedwongen worden. Het is wel wenselijk
dat de ziekenwagendiensten samenwerken met de opleidingscentra om de planning ter
zake af te stemmen.

8.

Q. Mijn badge is geldig tot 01/06/2020. Ik volgde geen of te weinig permanente
vormingen en kom niet aan de vereiste 120 uur over de afgelopen 5 jaar. Tot wanneer
blijft mijn badge geldig?
A. Gezien de badge geldig was in 2020 is er een verlening tot 31/08/2021.

9.

Q. Mijn badge is op 31/12/2019 of vroeger verlopen, ik was in orde met mijn permanente
vormingen, maar ik kon mijn vijfjaarlijkse proef niet volbrengen omwille van een
langdurig medisch voorschrift. Wanneer kan ik mijn vijfjaarlijkse proef afleggen en wat
is de nieuwe geldigheidsdatum van mijn badge?
A. De hulpverlener-ambulancier zal zo snel mogelijk zijn vijfjaarlijkse proef opnieuw
moeten afleggen, bij slagen zal de geldigheidsdatum zijn:
o bij slagen in 2020, bijvoorbeeld 01/10/2020 > 01/10/2026
o bij slagen in 2021, bijvoorbeeld 01/02/2021 > 01/02/2026
NB tot zolang de hulplener-ambulancier niet slaagt in zijn vijfjaarlijkse
proef mag hulpverlener-ambulancier zijn beroep niet uitoefenen.
Als de hulpverlener-ambulancier zijn vijfjaarlijkse proef vóór de sluiting van de scholen
heeft kunnen afleggen en slaagde, is de geldigheidsdatum van de nieuwe badge
31/12/2026.

10. Q. De geldigheidsdatum van mijn badge verstreek voor de sluiting van de scholen
(01/03/2020), en ik was niet in orde met mijn uren permanente vormingen. De federale
gezondheidinspecteur (FGI) die verantwoordelijk is voor mijn cluster liet me weten dat ik
geen opdrachten meer mag uitoefenen omdat ik niet meer beschik over een geldige
badge.
Kan ik beroep doen op deze vrijstelling voor het jaar 2020?
A. Indien de FGI de stopzetting van de badge vooraf heeft aangekondigd, is deze
afwijking niet van toepassing en kan de badge van de hulpverlener-ambulancier dus niet
worden verlengd. De FGI behoudt zich het recht voor om de geldigheid van een badge,
die niet voldoet aan de criteria voor verlenging, niet te verlengen.
De nieuwe geldigheidsdatum van zijn badge wordt berekend op de datum van zijn
vijfjaarlijkse proef.
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