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LOGISTIEKE ONDERSTEUNING EN FIGURATIE  

 

Medewerking van Politiezone Antwerpen  

 De medewerking van Politiezone Antwerpen wordt enkel gegarandeerd voor zover de reguliere 

werking dit toelaat. Er kan enkel logistieke ondersteuning en figuratie worden aangeboden als 

de dagelijkse werking van het korps hier niet onder lijdt.  

 

Imago van Politiezone Antwerpen 

 De Lokale Politie Antwerpen behoudt het recht om de samenwerking terug te schroeven of stop 

te zetten als zou blijken dat het imago van de politie in het algemeen, en de Politiezone 

Antwerpen in het bijzonder, door de productie wordt geschonden. 

 

Aanvraag figuratie en/of logistieke ondersteuning 

 Aanvraag tot gebruik van wagens en/of combi’s dient minimum twee maanden vooraf ingediend 

te worden. De medewerking gebeurt uitsluitend met reservemateriaal en –voertuigen en met 

personeel dat in overtal is of vrijwillig buiten de diensturen figureert. 

 Vanaf 1 januari 2014 wordt een retributie geheven op het gebruik van infrastructuur en 

materiaal van Politiezone Antwerpen. 

 De tarieven kunnen aangepast worden aan de reële kostprijs bij beslissing van burgemeester 

en schepenen. 

 

 Figuratie van politiemensen van Politiezone Antwerpen dient minimum twee maanden vooraf 

aangevraagd te worden en is onderworpen aan een bijzondere toelating. 

 Het productiehuis dient bij de Politiezone Antwerpen melding te maken als acteurs gekleed als 

politiemensen figureren of politiekledij dragen die gehuurd is bij verhuurbedrijven. 

 Het productiehuis dient een bijzondere toelating aan te vragen als ze op de filmset gebruik wil 

maken van vuurwapens.  
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Tarieven 

De vergoeding voor productiemaatschappijen en overheden met een aparte rechtspersoonlijkheid 

bedraagt: 

 

GEBRUIK POLITIONELE VOERTUIGEN  

1. Gebruik van een combi en/ of personenwagen per uur (weekdagen) € 45  

2. Gebruik van een combi en/of personenwagen per uur (zaterdag, zondag, 
feestdagen) 

€ 85 

3. Kilometervergoeding voor gebruik personenwagen of combi € 0,50/km 

 
De kilometervergoeding wordt aangerekend vanaf het vertrek tot de aankomst in het politiekantoor 
waar het voertuig werd ontleend. De voertuigen dienen terug afgeleverd te worden met een volle 
benzinetank.  
In geval van schade wordt er doorgerekend op basis van de reële kost (factuur). 
 
Het gebruik van politiemateriaal wordt doorgerekend aan de werkelijke kostprijs. 
 
Bijvoorbeeld: het gebruik van een spijkereg: huurprijs € 50/dag of € 100/week. 
 
Wanneer het materiaal beschadigd geraakt, wordt de afschrijfkost hiervoor extra aangerekend. 
 
Betaling van de retributie 

 De retributie moet binnen de 30 kalenderdag na verzending van de factuur betaald worden op 
het rekeningnummer van de bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen, zijn 
aangestelde of de daartoe aangeduide beambten. 

 
Voor het volledige retributiereglement verwijzen we jullie graag door naar de website van de stad 
Antwerpen. 
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