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AED-toestel - subsidiereglement - goedkeuring

DE GEMEENTERAAD

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder op art. 42 S 3 betreffende de
bevoegdheid van de gemeenteraad om gemeentelijke reglementen vast te stellen;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;

Overwegende dat het gemeentebestuur het gebruik van AED-toestellen op sportlocaties financieel wil
stimuleren in het kader van het snel en actief te kunnen optreden bij hartfalen van sporters en meer in
het algemeen van burgers die in de buurt van de locatie een hartfalen zouden krijgen;

Gelet op het advies van het adviesorgaan voor sportbeleid van 20 februari 2017;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de uitslag van de stemming;

BESLUIT: eenparig

Art. 1: Het reglement "toelage voor de aankoop van een AED toestel" als volgt vast te stellen:

Artikel 1: Doel en doelgroep
Er kunnen toelagen voor de aankoop van een AED toestel verleend worden tot een maximum van
10% van de aankoopfactuur met een maximum van € 200 aan erkende sportverenigingen tot een
maximumbedrag dat vastgelegd is op budgetsleutel A4.2.11 jaar/6490040/MENS/0740 van het
goedgekeurde budget van het jaar waarin de toelage wordt verleend.

Artikel 2: Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een toelage moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:
• Het AED-toestel dient gecertificeerd te zijn en er dient een onderhoudscontract en verzekering

afgesloten te worden.
• De aanvrager stelt het toestel vrij ter beschikking van alle sporters, maar ook alle burgers die

beroep zouden doen op het toestel.
• De aanvrager verbindt er zich toe om alle wettelijke voorschriften dienaangaande strikt na te leven

en het toestel te laten registreren bij de FOD Volksgezondheid. De wettelijke bepalingen zijn terug
te vinden in het koninklijk besluit van 21/04/2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden
inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie en
eventuele wijzigingen op dit KB.



• De vereniging engageert zich om binnen het jaar met minimum 2 leden van de vereniging deel te
nemen aan een opleiding over het correct gebruik van een AED-toestel. Een opleidingsattest,
afgeleverd door een erkende organisatie, dient als bewijsstuk.

Artikel 3: Aanvraag, advisering, toekenning en uitbetaling
De schriftelijke en gemotiveerde aanvraag voor de aankoop van een AED toestel kan op iedere tijdstip
op het geêigende aanvraagformulier ingediend worden bij het gemeentebestuur van Bocholt
Dorpsstraat 16 3950 Bocholt.

De aanvraag moet minstens volgende elementen bevatten:
• Identificatiegegevens van de aanvrager: naam vereniging, voorzitter en verantwoordelijken,

adresgegevens en rekeningnummer waarop de toelage gestort kan worden.
• Het aankoopbewijs en het betalingsbewijs van het AED-toestel.
• De locatie waar het AED-toestel geplaatst wordt.
• Een verklaring dat minimum 2 leden van de vereniging binnen het jaar een opleiding over het

correct gebruik van een AED-toestel zullen volgen of dit al gevolgd hebben.
• Een kopie van het onderhoudscontract.
• Een kopie van de verzekeringspolis tegen diefstal en vandalisme.

Artikel 4: Controle en bijzondere bepalingen
Controle op de naleving van de voorschriften en op de juistheid van de ingediende gegevens kan op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. Wanneer de
aanvrager de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor zij werd toegekend, of de verplichte
verantwoording niet verstrekt, of zich verzet tegen de uitoefening ter plaatse van controle, is hij
krachtens de wet gehouden tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de toelage.

De vereniging die een toelage ontvangt dient in alle promotie en publiciteit de ondersteuning door de
gemeente Bocholt te vermelden met de formulering: "met steun van het gemeentebestuur Bocholt".
Waar mogelijk wordt ook het logo van de gemeente vermeld.

Indien de vereniging of een afdeling van die vereniging op het ogenblik van het vaststellen van de
toelage, ten aanzien van het gemeentebestuur of het autonoom gemeentebedrijf Bocholt nog enige
openstaande schuld heeft, waarvan de aanvankelijke betalingstermijn verlopen is, wordt de uitbetaling
van de toelage opgeschort tot het ogenblik dat de vereniging de openstaande schuld heeft voldaan.
De vereniging wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 2: Het reglement volgens de wettelijke termijnen in te laten gaan en bekend te maken volgens
de bepalingen van artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Artikel 3: Afschrift van dit besluit over te maken aan de financiêle dienst, de sportdienst en het
adviesorgaan voor sportbeleid.

Aldus gedaan in vergadering als boven
Namens de raad

de secretaris
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Voor eensluidend afschrift
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