FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
PROGRAMMAWET VAN 9 JULI 2004 (1) (B.S. 15.07.2004)
UITTREKSELS
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
…
HOOFDSTUK VII. - HET BEHEER VAN DE OPROEPEN TOT DE HULPDIENSTEN
Afdeling I. - Het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten
Art. 197 tot Art. 206 […] Opgeheven bij W. van 29 april 2011, art. 13 (inw. 2 juni 2011)
(B.S. 23.05.2011)

Afdeling II. - Diverse bepalingen
Art. 207. § 1. Onder het gezag van de Minister van Volksgezondheid wordt er een « cel dispatching
dringende geneeskundige hulpverlening en medische bewaking » opgericht, hierna « de cel »
genoemd.

§ 4. Zonder afbreuk te doen aan de opdrachten van [de 112-centra], kan de Koning de in de §§
1 en 2 bedoelde opdrachten uitbreiden, voor zover dit aan een beheersdoelstelling van de dringende
geneeskundige hulpverlening of van de medische bewaking beantwoordt.
Aldus gewijzigd bij W. van 29 april 2011, art. 14 (inw. 2 juni 2011) (B.S. 23.05.2011)

Art. 208. In de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening wordt in de
plaats van artikel 6bis, dat artikel 6ter wordt, een nieuw artikel 6bis ingevoegd, luidende :
« Art. 6bis. - De Koning kan andere interveniënten aanwijzen dan degenen bedoeld in artikelen 4,
4bis, 5 en 6. ».
Art. 209. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wettelijke
bepalingen wijzigen en coördineren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit hoofdstuk en met
name de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, de wet van 31
1
december 1963 betreffende de civiele bescherming en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
1

wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming wordt [wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid] aldus gewijzigd bij Wet van 15 mei 2007, art. 200 (B.S. 31.07.2007) (datum inwerkingtreding:
datum nader te bepalen , treedt in werking tien dagen na de bekendmaking van het besluit waarbij de Koning
vaststelt dat de voorwaarden vervuld zijn zoals bedoeld in artikel 220 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de
Civiele Veiligheid.
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§ 3. De Koning bepaalt de voorwaarden van kwalificatie, permanente opleiding en begeleiding
van de personeelsleden van de cel, alsook van de interveniënten in de dringende geneeskundige
hulpverlening. Hij bepaalt eveneens de voorwaarden van kwalificatie, beschikbaarheid, territoriale
spreiding, uitrusting en werking waaronder hun integratie in de hulpdiensten wordt toegestaan.
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§ 2. De cel wordt ermee belast de oproepen te ontvangen die haar door [de 112-centra] worden
overgemaakt, of de oproepen te ontvangen die rechtstreeks door de beoefenaars van
gezondheidsberoepen bedoeld in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen worden gevormd en aldus, overeenkomstig deze wet,
beroep te doen op de gepaste interveniënten.
De cel is eveneens bevoegd voor de opdrachten bedoeld in hoofdstuk IIIbis van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Vóór hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, worden de in uitvoering van het eerste lid
genomen besluiten, aan de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat
meegedeeld.
Deze treden niet in werking indien deze niet vóór het einde van de twaalfde maand volgend op hun
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad door de wet bevestigd worden.
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Art. 210. [Programmawet van 27 december 2005, art. 123 (inw. 9 januari 2006) ( B.S. 30.12.2005) Elk artikel van dit hoofdstuk treedt in werking op de dag te bepalen door de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad en op voorstel van de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Volksgezondheid, en uiterlijk op 1 januari 2007.]
…

