
 
 
 

De meest gestelde vragen i.v.m. de AED-registratie 
 
1) Waar vind ik informatie over de AED-registratie op de website van de FOD Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu? 
 
Op de website www.gezondheid.belgie.be, in de rubriek E-DIENSTEN.  
Je vindt op die pagina de procedure om een AED te registreren, evenals het formulier dat moet worden 
ingevuld.  
 
2) Mijn AED bevindt zich op een privéterrein, ben ik ook verplicht tot registratie? 
 
Ja. Volgens artikel 1, 6° van het KB van 21 april 2007 worden beschouwd als een “publieke” plaats: 
elke plaats, inclusief winkels, scholen, bedrijfsgebouwen en -terreinen, stations, luchthavens, filmzalen 
en sportterreinen, waar mensen verzamelen en evenementen kunnen worden georganiseerd.  
Zelfs indien de AED niet 24u/24u bereikbaar is, is de registratie verplicht.  
 
3) Mag ik bij de “naam van de contactpersoon” de naam van het bedrijf of organisatie invullen?   
 
Neen. De contactpersoon moet de naam van een persoon zijn, met vermelding van zijn 
telefoonnummer. De adresgegevens mogen echter wel deze van het bedrijf of organisatie zijn. De 
lokalisatiegegevens van de AED moeten niet noodzakelijk overeenstemmen met de adresgegevens 
van de contactpersoon. 
 
4) Welke documenten moet ik toevoegen bij de AED-registratie? 
 
Topografische kaarten op schaal 1:10.000 (10cm = 1km, 1cm = 100m), met aanduiding van de exacte 
locatie van de AED door middel van een rood kruisje, moeten verplicht worden meegezonden bij de 
aanvraag.    
Tip: via de website http://maps.google.be kan men via het eenvoudig ingeven van het adres van de 
AED een kaart berekenen op schaal 1: 10 000 (100m/500ft.). 
Het gaat dus niet om een plan en/of foto’s van het gebouw, alhoewel de toevoeging van dergelijke 
informatie nuttig kan zijn voor de plaatsbeschrijving, die wel verplicht zijn bij de registratie (bijvoorbeeld: 
de AED bevindt zich op de 1e verdieping, naast het technisch lokaal). 
 
Indien het gaat om een registratie van een AED in een voertuig is het toevoegen van een topografische 
kaart uiteraard niet verplicht. 
 
5) Wat zijn Lambert 2005 coördinaten en hoe kan ik ze berekenen?  
 
Dit is het coördinatenstelsel dat in België wordt gebruikt voor topografische kaarten, bepaald door het 
Nationaal Geografisch Instituut (http://www.ngi.be). Je kan de coördinaten vinden aan de hand van een 
topografische kaart, of aan de hand van luchtfoto's beschikbaar gesteld via: 
 

- het AGIV (voor Vlaanderen): http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/  

- De Portail Cartographique de la Région Wallonne (voor Wallonië):  

http://geoportail.wallonie.be/WalOnMap/.  

De Lambert coördinaten worden systematisch links onderaan (X, Y) vermeld.  
Tip: Beschik je wel over de lat-long of UTM coördinaten? Via volgende link kan je GPS (lat-long) en UTM 
coördinaten omzetten naar Lambert 2005: http://zoologie.umh.ac.be/tc/tcbel.asp  
(Deze websites worden niet uitgebaat door de FOD Volksgezondheid. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor 
eventuele wijzigingen die doorgevoerd worden aan de inhoud en lay-out op deze websites). 
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6) Kan ik beroep doen op een federale premie voor de plaatsing van mijn AED-toestel? 
 
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is enkel bevoegd voor de registratie 
en de controle, zoals beschreven in het KB van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden 
inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie. 
 
Er wordt op federaal niveau dus geen premie toegekend voor de plaatsing van een dergelijk toestel. Het is 
echter steeds mogelijk dat er op het niveau van de gemeenten of de gemeenschappen toelages worden 
toegekend. Je kan je bij deze instanties steeds bevragen. 
 
7) Waar vind ik de lijst van de AED’s die geregistreerd werden door de FOD Volksgezondheid? 

 
Vraag deze lijst via dit formulier. U zal de lijst per email ontvangen. 
 
8) Ik heb mijn AED reeds geregistreerd, maar ik zou enkele wijzigingen willen melden. Welke 

procedure moet ik volgen? 
 

Indien je een bestaande AED-registratie wil wijzigen, volstaat het om het AED-registratieformulier dat 
beschikbaar is op de website van de FOD Volksgezondheid (zie vraag 1) opnieuw in te vullen met de expliciete 
vermelding van je AED-registratienummer (4 cijfers). Vergeet bij een locatiewijziging niet om een topografische 
kaart en de nieuwe Lambertcoördinaten van de nieuwe locatie van de AED toe te voegen. Vervolgens bezorg 
je ons dit formulier via de Post of via ons generieke e-mailadres: AED-DEA@health.belgium.be met als 
onderwerp: “Wijziging bestaande AED-registratie nr. xxxx”. Je ontvangt vervolgens via de post of via mail een 
uittreksel uit onze database met de gewijzigde gegevens. 
 
9) Ik heb een AED-registratieaanvraag of wijzigingsaanvraag verzonden, maar ik heb na 3 weken nog 

steeds geen nieuws ontvangen. Wat moet ik doen? 
 
Indien je na 3 weken nog steeds geen brief van ons hebt ontvangen, kan je steeds met ons contact opnemen 
via ons generiek e-mailadres: AED-DEA@health.belgium.be, met in bijlage de reeds verzonden documenten 
en de vermelding van je probleem. Onze administratie zal dan het nodige doen om de registratie zo snel mogelijk 
in orde te brengen. 

 
10) Kan ik mijn AED-registratie online uitvoeren? 

 
Neen. Momenteel is er enkel een papieren registratie of registratie via mail mogelijk. Momenteel werkt onze 
administratie echter aan een onlinetoepassing voor de AED-registratieaanvragen. 
  
11) Kan de FOD Volksgezondheid ons statistische gegevens bezorgen over het gebruik van AED’s in 

België ? 
 
Neen. Het KB van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een 
automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie, voorziet geen registratie 
betreffende het gebruik van AED’s op het Belgische grondgebied. 
 
12) Voorziet de FOD Volksgezondheid in gratis opleidingen betreffende het gebruik van AED’s? 

 
Neen. De AED is ontworpen om door iedereen gebruikt te worden, zonder dat vooraf een opleiding nodig is 
omdat de AED automatisch werkt. Dit betekent dat het toestel de parameters automatisch instelt. Indien de 
parameters van de patiënt correct zijn, treedt het toestel niet in werking. Bij de brief die je krijgt betreffende de 
toekenning van het registratienummer ontvang je een memento waarin de werkwijze van een AED wordt 
uitgelegd.  
Federaal worden er dan ook geen opleidingen voorzien. Het is echter mogelijk dat op het niveau van de 
gemeenten of gemeenschappen voorzien wordt in (gratis) opleidingen betreffende het gebruik van een AED-
toestel. Je kan je bij deze instanties steeds bevragen. 
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