
Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 29 OKTOBER 2020 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, 
Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van 
Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, 
Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, 
Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

REGLEMENT ONDERSTEUNING FILMPRODUCTIE DOOR TER BESCHIKKING 
STELLEN MEDEWERKERS EN UITLENEN POLITIEMATERIAAL LOKALE 
POLITIE SCHOTEN VOOR DIENSTJAREN 2020 T.E.M. 2025

De raad,

Gelet op de beslissing tot ondersteuning van een filmproductie door de lokale politie Schoten;

Overwegende dat deze beslissing onderhevig is aan een aantal voorwaarden;

Overwegende dat hiervoor een reglement "Ondersteuning van een filmproductie door het ter 
beschikking stellen van medewerkers en het uitlenen van politiemateriaal van de lokale politie Schoten 
voor de dienstjaren 2020 t.e.m. 2025" dient te worden opgemaakt;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 21 augustus 2020;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Gelet op de vragen van Olivier Coppens, Kurt Vermeiren en Dieter Peeters;

Besluit: 

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse 
Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van 
Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris 
Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, 
Erik Maes, Lieven De Smet stemmen ja.

Enig artikel

Akkoord te gaan met het onderstaande reglement "Ondersteuning van een filmproductie door het ter 
beschikking stellen van medewerkers en het uitlenen van politiemateriaal van de lokale politie Schoten 
voor de dienstjaren 2020 t.e.m. 2025":

1. Logistieke ondersteuning en figuratie
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Artikel 1.1

Imago van lokale politie Schoten en gemeente Schoten

• De lokale politie Schoten neemt de beslissing tot ondersteuning slechts nadat zij 
ingelicht is over de aard van de film en de concrete rol van de medewerkers of van de 
voertuigen van de lokale politie Schoten. Zij behoudt het recht om de samenwerking 
terug te schroeven of te stoppen als zou blijken dat het imago van de geïntegreerde 
politie en de lokale politie Schoten in het bijzonder, door de productie wordt 
geschonden.

Artikel 1.2

Medewerking van lokale politie Schoten

• De medewerking van lokale politie Schoten 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. De initiële 
toegezegde medewerking kan steeds door dringende operationele redenen worden 
opgeschort. Figuratie van politiepersoneel kan geen aanleiding geven tot betaalde 
dienstprestaties maar dient in voorkomend geval geregeld te worden door middel van 
betaling van een vrijwilligersvergoeding aan de betrokken politieambtenaren.

Artikel 1.3

Aanvraag figuratie en/of logistieke ondersteuning

• Aanvraag tot gebruik van een dienstvoertuig dient minimum twee maanden vooraf te 
worden ingediend. De medewerking gebeurt uitsluitend met reservemateriaal en –
voertuigen en met personeel dat in overtal is of bij voorkeur vrijwillig buiten de 
diensturen figureert.

• Er wordt een retributie geheven op het gebruik van infrastructuur en materiaal van de 
lokale politie Schoten.

• De tarieven kunnen aangepast worden aan de reële kostprijs bij beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen op voordracht van de korpschef.

• Aanwezigheid als ondersteuning of figuratie van politiemensen van lokale politie 
Schoten dient minimum twee maanden vooraf aangevraagd te worden en is onderworpen 
aan een bijzondere toelating van de korpschef of zijn vervanger.

• Het productiehuis dient bij de lokale politie Schoten melding te maken wanneer acteurs 
gekleed als politiemensen figureren of politiekledij dragen die gehuurd is bij 
verhuurbedrijven.

• Het productiehuis dient eveneens een voorafgaandelijke toelating aan te vragen bij de 
lokale politie als ze op de filmset gebruik wil maken van (replica) vuurwapens met 
omschrijving van het type wapen.

2. Tarieven en betalingen

Artikel 2.1

De vergoeding voor productiemaatschappijen bedraagt:

Tarieven

1. Gebruik van een dienstvoertuig per uur (weekdagen) € 45,00/uur 

2. Gebruik van een dienstvoertuig per uur (zaterdag, zondag, 
feestdagen)

€ 90,00/uur



REGLEMENT ONDERSTEUNING FILMPRODUCTIE DOOR TER BESCHIKKING STELLEN 
MEDEWERKERS EN UITLENEN POLITIEMATERIAAL LOKALE POLITIE SCHOTEN VOOR 
DIENSTJAREN 2020 T.E.M. 2025

Gemeenteraad van 29 oktober 2020 pagina 3 van 3

3. Kilometervergoeding voor gebruik van een dienstvoertuig € 1,00/km

4. Gebruik van een politie-uniform € 
100,00/dag

5. Aanwezigheid van politiepersoneel voor besturen dienstvoertuig, 
toezicht materiaal, …

offerte

6. Gebruik van ander specifiek politiemateriaal offerte

• Indien politiepersoneel wordt gevraagd als figurant zal het productiehuis een 
vrijwilligersvergoeding betalen aan de betrokken politiemedewerkers.

• De kilometervergoeding wordt aangerekend van het vertrek tot de aankomst in het 
commissariaat van de uitvoerders van de opdracht, dit in overeenstemming met een op 
voorhand opgestelde en aanvaarde offerte.

• Als het aantal kilometers op voorhand niet precies kan worden bepaald, zal de 
kilometerstand worden genoteerd bij vertrek en aankomst en zal de factuur op basis van 
deze kilometerstand worden opgesteld.

• Eventuele schade dient te worden vergoed op basis van de reële kost (factuur), bij de 
garage van de lokale politie, vermeerderd met een administratieve kost van 7,5%, met 
een maximum van € 100,00.

Artikel 2.2

De betaling van de factuur moet binnen de 30 kalenderdagen na verzending gebeuren op het 
rekeningnummer van de lokale politie Schoten.

Algemeen directeur,

Rony Lejaeghere

Voorzitter,

Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


