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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; de heer Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, 
raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, 
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, 
raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw Priscilla Van 
Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers; de heer Annick De Grauwe; de heer Pieter Laureys; de 
heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het project Steden en Gemeenten Hartveilig wil de overlevingskans bij mensen met een hartstilstand 
zo groot mogelijk maken. In 2015 werd voor de eerste maal de samenwerkingsovereenkomst 
‘Hartveilig Herentals’ opgesteld. De overeenkomst heeft steeds een duur van 2 jaar. In 2017 en 2019 
is deze overeenkomst terug aangegaan. De stad kreeg afgelopen jaar verschillende vragen met 
betrekking tot de tegemoetkoming bij het plaatsen van een AED-toestel. Om hieraan tegemoet te 
komen, heeft het college van burgemeester en schepenen op 24 juni 2019 beslist om hiervoor een 
subsidiereglement op te stellen.

Argumentatie
In het kader van Herentals Hartveilig, wil de stad bijdragen tot een verhoogde beschikbaarheid van 
AED-toestellen in Herentals door een financiële tegemoetkoming toe te kennen voor de aankoop van 
een AED-toestel en een buitenkast die permanent bereikbaar zijn. Er komt ook een tegemoetkoming 
voor de aankoop van een buitenkast voor bestaande toestellen die hierdoor permanent ter 
beschikking en bereikbaar zullen zijn.



Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 

Subsidies 2020-2025

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANKOOP VAN EEN AED-TOESTEL EN/OF BUITENKAST

1. Periode

Het reglement geldt van 17 februari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doel

 In het kader van Herentals Hartveilig wil de stad bijdragen tot een verhoogde 
beschikbaarheid van AED-toestellen in Herentals.

 Hierbij wil de stad ook stimuleren dat reeds aanwezige AED-toestellen buiten worden 
geplaatst zodat ze permanent beschikbaar zijn.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door:

 erkende Herentalse verenigingen
 handels- en horecazaken
 onderwijsinstellingen

die een activiteit uitoefenen op Herentals grondgebied.

4. Voorwaarden

 Het AED-toestel wordt publiek toegankelijk geplaatst.
 Het toestel moet permanent bereikbaar zijn.
 De aanvrager zorgt dat alle wettelijk verplichtingen aangaande plaatsing en opvolging 

voldaan worden en blijven.
 De aanvrager registreert het toestel bij de FOD Volksgezondheid.
 De aanvrager engageert zich om binnen het jaar na de toekenning van de subsidie met 

minstens 2 personen deel te nemen aan een opleiding over het correct gebruik van een AED-
toestel.

 De aanvrager stemt ermee in dat de locatie van het toestel wordt opgenomen in de 
inventarisatielijst van de AED’s op grondgebied van Herentals.

5. Aanvraag

De subsidie moet aangevraagd worden via het formulier ‘aanvraag tegemoetkoming aankoop AED’. 
Dit formulier is terug te vinden op de website van de stad. De aanvraag moet gebeuren ten laatste 1 
jaar na aankoopdatum.

De subsidie kan aangevraagd worden voor:

 de aankoop van een AED-toestel en buitenkast of



 de aankoop van een buitenkast voor een reeds bestaand toestel.

De subsidie bedraagt 30 % van de aankoopprijs voor een AED-toestel met buitenkast met een 
maximum van 400 euro.

De subsidie bedraagt 50 % van de aankoopprijs voor een buitenkast met een maximum van 250 euro.

Ten laatste 1 jaar na de aankoop bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken:

 een ingevuld aanvraagformulier
 een kopie van de aankoopfactuur op naam van de aanvrager
 een duidelijke foto van het geplaatste toestel
 een registratiebewijs van het toestel bij FOD Volksgezondheid.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld.

6. Betaling

De subsidie wordt toegekend tot uitputting van het budget.

Een subsidie voor een bedrag lager dan 50 euro wordt niet uitbetaald.

7. Betwisting

Een aanvrager kan voor hetzelfde doel geen andere subsidie bij het stadsbestuur aanvragen.

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring.

8. Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- unaniem voor

Bijlagen

1. reglementAED.doc

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 



TITEL Subsidie 2020-2025: 
SUBSIDIE VOOR DE AANKOOP VAN EEN AED-TOESTEL EN/OF BUITENKAST

1. Periode
Het reglement geldt van 11 februari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doel
 In het kader van Herentals Hartveilig wil de stad bijdragen tot een verhoogde 

beschikbaarheid van AED-toestellen in Herentals. 
 Hierbij wil de stad ook stimuleren dat reeds aanwezige AED-toestellen buiten worden 

geplaatst zodat ze permanent beschikbaar worden.

3. Doelgroep 
Het reglement kan ingeroepen worden door: 

 Erkende Herentalse verenigingen
 Handels- en horecazaken
 Onderwijsinstellingen

die een activiteit uitoefenen op Herentals grondgebied. 

4. Voorwaarden 
 Het AED-toestel wordt publiek toegankelijk geplaatst.
 Het toestel moet permanent bereikbaar zijn. 
 De aanvrager zorgt dat alle wettelijk verplichtingen aangaande plaatsing en opvolging 

voldaan worden en blijven.
 De aanvrager registreert het toestel bij de FOD Volksgezondheid.
 De aanvrager engageert zich om binnen het jaar na de toekenning van de subsidie met 

minstens 2 personen deel te nemen aan een opleiding over het correct gebruik van een AED-
toestel. 

 De aanvrager stemt ermee in dat de locatie van het toestel wordt opgenomen in de 
inventarisatielijst van de AED’s op grondgebied van Herentals.

5. Aanvraag 
De subsidie vraag je aan via formulier ‘aanvraag tegemoetkoming aankoop AED’. Dit formulier vindt 
je terug op de website van de stad. De aanvraag moet gebeuren ten laatste 1 jaar na aankoopdatum.

De subsidie kan aangevraagd worden voor:
 De aankoop van een AED-toestel en buitenkast of
 de aankoop van een buitenkast voor een reeds bestaand toestel.

De subsidie bedraagt 30% van de aankoopprijs voor een AED-toestel met buitenkast met een max 
van 400 euro. 
De subsidie bedraagt 50% van de aankoopprijs voor een buitenkast met een max van 250 euro. 
 
Ten laatste 1 jaar na de aankoop bezorgt de aanvrager de nodige bewijsstukken:

 een ingevuld aanvraagformulier
 een kopie van het aankoopfactuur op naam van de aanvrager 
 een duidelijke foto van het geplaatste toestel 



 een registratiebewijs van het toestel bij FOD Volksgezondheid

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld. 

6. Betaling 
De subsidie wordt uitbetaald:

 tot uitputting van het budget

Een subsidie voor een bedrag lager dan 50 euro wordt niet uitbetaald.

7. Betwisting 
Een aanvrager kan voor hetzelfde doel geen andere subsidie bij het stadsbestuur aanvragen. 

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen. 

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring. 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


