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Artikel 1 — Begrippen. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt 
verstaan onder: 
1° Organisatie: bedrijven, handelszaken, scholen, 

verenigingen die een activiteit uitoefenen op 
het grondgebied met voornamelijk de 
inwoners als doelgroep; 

2° AED-toestel: Automatische Externe 
Defibrillator type 1 zoals bedoeld in artikel 1, 
2°, van het koninklijk besluit van 21 april 2007 
houdende veiligheids- en andere voorwaarden 
inzake een automatische externe defibrillator 
gebruikt in het kader van een reanimatie. 

 
Artikel 2. 
Binnen de perken van de goedgekeurde 
meerjarenplanning verleent het gemeentebestuur 
onder de hierna vermelde voorwaarden subsidies 
voor de aankoop/huur en instandhouding van een 
AED-toestel. 
 
Artikel 3 — Voorwaarden. 
De subsidie wordt toegekend indien aan de vol-
gende voorwaarden is voldaan: 

 de aankoop/huur van het AED-toestel gebeurt 
door een organisatie, en niet door een particu-
lier; 

 het AED-toestel wordt opgesteld op het 
grondgebied van de gemeente; 

 het AED-toestel voldoet aan de voorwaarden 
van het koninklijk besluit van 21 april 2007 
houdende veiligheids- en andere voorwaarden 
inzake een automatische externe defibrillator 
gebruikt in het kader van een reanimatie; 

 het AED-toestel behoort tot categorie 1, die 
door iedereen mag worden gebruikt. 

 

Artikel 4 — Subsidiebedrag. 
§ 1. Het subsidiebedrag is als volgt vastgesteld: 

 500 euro voor de aankoop van een AED-
toestel dat24 uur op 24 uur publiek toeganke-
lijk is; 

 250 euro voor de aankoop van een AED-
toestel dat niet 24 uur op 24 uur publiek toe-
gankelijk is. 

 
§ 2. De subsidie kan nooit meer bedragen dan 
het bedrag van de factuur voor aankoop of het 
bedrag van 48 maandelijkse huurprijzen. 
 
§ 3. In geval van cumulatie met subsidies ver-
leend door andere instanties voor hetzelfde AED-
toestel, wordt het subsidiebedrag verleend door 
het gemeentebestuur beperkt tot het verschil 
tussen het gefactureerde bedrag en de verkregen 
subsidie. 
 
Artikel 5 — Verplichtingen. 
De organisatie: 

 staat in voor de aankoop/huur en de plaatsing 
van het AED-toestel; 

 draagt alle bijkomende kosten die voortvloei-
en uit het gebruik en het onderhoud van het 
AED-toestel; 

 zal de voorwaarden gekoppeld aan het type 
subsidie naleven; 

 engageert zich gedurende ten minste vijf op-
eenvolgende jaren het AED-toestel operatio-
neel te houden; 

 laat het AED-toestel registreren bij de FOD 
Volksgezondheid, directoraat-generaal Basis-
gezondheidszorg en Crisisbeheer. 

 
Artikel 6 — Aanvraag. 
§ 1. De subsidieaanvraag gebeurt met het ver-
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plicht te gebruiken aanvraagformulier. Voor elke 
locatie waar een AED-toestel komt, moet een 
afzonderlijke aanvraag worden ingediend. 
Een digitale invulversie van dit formulier kan af-
gehaald worden van het digitaal loket van de 
gemeentelijke website. Een versie op papier kan 
verkregen worden op het secretariaat. 
 
§ 2. Het aanvraagformulier bevat verplicht 
minstens volgende informatie: 

 naam en adres van de organisatie; 

 contactgegevens van de aanvrager; 

 adres waar het AED-toestel zal geplaatst wor-
den. 

Het gemeentebestuur kan nog bijkomende infor-
matie opvragen. 
 
§ 3. Het aanvraagformulier bevat verplicht 
volgende bijlagen: 

 Een zo gedetailleerd mogelijke offerte voor de 
aankoop van een AED-toestel. De offerte mag 
maximum drie maanden oud zijn op de dag 
van de aanvraag. De offerte bevat verplicht 
minstens volgende informatie: 
\ naam en adres van de verko-

per/verhuurder; 
\ naam en adres van de koper; 
\ een geldelijk bedrag met een onderscheid 

tussen inclusief btw en exclusief btw; 
\ een gedetailleerde omschrijving van het 

AED-toestel (merk, type). 

 De technische fiche van het AED-toestel zoals 
vermeld op de offerte. 

 Detailfoto(‘s) van de exacte locatie waar het 
AED-toestel zal geplaatst worden. 

 
§ 4. Het aanvraagformulier wordt op papier 
met de bijlagen ingediend en moet ondertekend 
zijn door de gemachtigden van de organisatie. 
Door indienen van een aanvraag verklaart de 
organisatie zich akkoord met de bepalingen van 
dit reglement. 
 
§ 5. Particulieren kunnen geen aanvraag indie-
nen. 
 
§ 6. Per AED-toestel kan slechts één keer een 
subsidie worden aangevraagd. 
 
Artikel 7 — Beslissing. 
§ 1. Het college van burgemeester en schepe-
nen beslist over de toekenning van de subsidie. 
De subsidie kan geweigerd worden indien de 
locatie van het AED-toestel niet past in een opti-
male spreiding, bijvoorbeeld een weinig bezocht 
gebied of reeds een AED-toestel aanwezig in de 
onmiddellijke omgeving. 
Voor AED-toestellen die reeds geplaatst zijn, kan 

geen subsidie meer toegekend worden. 
 
§ 2. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht 
van de beslissing van het college binnen de dertig 
dagen na het indienen van de aanvraag. 
 
Artikel 8 — Betaling. 
§ 1. De subsidie wordt in één keer uitbetaald 
via overschrijving op rekening van de organisatie. 
Op persoonlijke rekeningen kan geen betaling 
gebeuren. 
De betaling heeft plaats binnen de dertig dagen 
na het inleveren van: 

 Een zo gedetailleerd mogelijke factuur. De 
factuur bevat verplicht minstens volgende in-
formatie: 
\ naam en adres van de verko-

per/verhuurder; 
\ naam en adres van de koper; 
\ een geldelijk bedrag met een onderscheid 

tussen inclusief btw en exclusief btw; 
\ een gedetailleerde omschrijving van het 

AED-toestel (merk, type, serienummer); 
\ de factuurdatum. 

 Het registratienummer van het AED-toestel 
toegekend door de FOD Volksgezondheid, di-
rectoraat-generaal Basisgezondheidszorg en 
Crisisbeheer 

 Een foto van het geïnstalleerde AED-toestel en 
de locatie. 

 De contactgegevens (minimaal e-mailadres en 
telefoonnummer) van de contactpersoon in 
het kader van een controlebezoek. 

 
§ 2. De betaling van de subsidie kan uitgesteld 
worden tot het volgende kalenderjaar indien het 
beschikbare budget uitgeput is. 
 
Artikel 9. 
De organisatie maakt in elke communicatie aan-
gaande het AED-toestel melding van de samen-
werking met het gemeentebestuur. De organisa-
tie brengt op de AED-toestel het officiële logo van 
de gemeente aan. 
 
Artikel 10. 
De gemeente behoudt zich het recht voor om een 
controlebezoek uit te voeren waarbij nagegaan 
wordt of de voorwaarden gekoppeld aan de ont-
vangen subsidie nageleefd worden. 
 
Artikel 11. 
Het college van burgemeester en schepenen kan 
beslissen dat de organisatie de subsidie volledig of 
gedeeltelijk moet terugbetalen in de volgende 
gevallen: 
1° Indien de organisatie zich verzet tegen de 

uitoefening van controle. 
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2° Indien uit het controlebezoek blijkt dat: 
\ de plaatsing van het AED-toestel niet vak-

kundig gebeurd is; 
\ de locatie van het AED-toestel niet in over-

eenstemming is met de aanvraag; 
\ het aanwezige materiaal niet in overeen-

stemming is met de factuur. 
3° Als de aanvrager onjuiste gegevens heeft ver-

meld in de aanvraag. 
4° Als het AED-toestel minder dan vijf jaar in 

stand wordt gehouden. 
 
Artikel 12. 
Een organisatie die van de gemeente een subsidie 
ontvangt voor een AED-toestel stemt ermee in 
dat de locatie waar het AED-toestel zich bevindt, 
zal opgenomen worden in de inventarisatielijst 
van de AED-toestellen op grondgebied van de 
gemeente, die zal bekend gemaakt worden via 
diverse kanalen. 

 
Artikel 13. 
§ 1. Het gemeentebestuur kan op geen enkele 
wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade 
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt 
met de werking of het gebruik van een AED-toesel 
waarvoor een subsidie werd verleend. 
 
§ 2. Het gemeentebestuur kan op geen enkele 
wijze aansprakelijk gesteld worden voor vanda-
lisme, diefstal of andere risico’s met betrekking 
tot een AED-toestel. 
 
Artikel 14. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de be-
kendmaking. 
 

 


