
IOD handleiding - Film 

Inhoudstafel 

Aanmelden en van start gaan 

Ga naar het digitale evenementenloket en meld je aan via je A-profiel. 

Algemene werking 

Geen knop opslaan meer, opslaan gebeurt automatisch bij klikken op ‘Volgende’. 

 

Indien een tabblad ingevuld is en je klikt niet op ‘Volgende’, worden gegevens dus niet 
bewaard. 

Kleuren tabbladen 

- Groen: alle gegevens zijn ingevuld 

- Rood: niet alle gegevens zijn ingevuld 

- Grijs: tabblad werd nog niet geopend 

 

https://evenementenaanvraag.antwerpen.be/


Aanvraag starten 

Filmaanvraag - Fotoshoot 

Filmaanvraag - Tab Algemeen 

Hier vult de aanvrager zijn gegevens in (contactgegevens, productiehuis, 

rijksregisternummer...).  

Soort en omschrijving van het project.  

Velden met een rood zijn verplicht in te vullen. * 

Opgelet: Gebruik geen hashtag in de titel/naam van je project om geen problemen in het 

systeem te triggeren. 

 

Klik op ‘Volgende’ om naar tabblad ‘Periode en Duur’ te gaan, de gegevens worden 

automatisch opgeslagen. Als alles correct ingevuld werd, zal het tabblad ‘Algemeen’ groen 

aangevinkt zijn.  

Filmaanvraag - Periode & Duur 

Vul de startdata en einddata van de opnames in. Je kan hier verschillende dagen of blokken 

toevoegen. 

Voeg een document toe met het verloop van de opnames (bv callsheet)  en eventuele 

opmerkingen (anders vul je ‘geen’ in (wegens verplicht veld). Zie dat je in het verloop van de 

opnames ook de uren per draaidag vermeldt. 



 
 

Klik op ‘Volgende’ om naar tabblad ‘Locatie’ te gaan, de gegevens worden automatisch 
opgeslagen. Als alles correct ingevuld werd, zal het tabblad ‘Algemeen’ en ‘Periode & duur’ 
groen aangevinkt zijn. 

Filmaanvraag - Tab Locatie 

Wanneer je de optie ‘gedeeltelijk binnen, gedeeltelijk buiten’ kiest, moet je zowel de binnen- 

als de buitenlocaties intekenen.  

Wanneer je de optie ‘binnen’ kiest, dien je deze locatie ook in te tekenen.  

1ste locatie die je ingeeft beschouwen we  als hoofdlocatie.  Klik dit ook aan. 

 



  Hoe intekenen? 

1. Duid aan waar de opnames plaatsvinden (binnen/buiten) 

  

2. Geef de locatie (straat, bijzondere locatie) in bij het vergrootglas 

3. Intekening: selecteer de tekentool  

4. Selecteer een periode 

5. Selecteer wat u wil intekenen (Inname/Locatie binnen/Verkeersvrije Zone/ 

Parkeerverbod/ Omleiding/Parcours, Blokken op shot) 

Vb. intekenen 

Klik op de kaart om te starten met tekenen - je dient dit steeds in te tekenen als een figuur 

(een veelhoek) en niet als een lijn (behalve bij Blokken op Shot of parcours dan is het een 

lijn). Beweeg je cursor om verder te tekenen - klik op de kaart om het punt vast te leggen. 

Om de tekening af te ronden, klik op het eerste punt van de tekening. 

Voor het parkeerverbod hoeven er geen huisnummers toegevoegd worden 

Je dient het parkeerverbod in te tekenen. Je hoeft dus geen huisnummers meer op te 

zoeken, het systeem zet deze er zelf bij. Parkeerverboden hebben altijd 4 punten. Tip : druk 

op volledige pagina (het kruisje rechts bovenaan), dat maakt het intekenen makkelijker. 

 



Je dient dit voor elke periode of blok dat je vooraan hebt ingevuld te herhalen  

Druk op de knop toon conflicten. Hier kan je zien of er bv een werf werd aangevraagd of een 

evenement zal plaatsvinden.   

Belangrijk: teken niets over een bestaande intekening maar contacteer eerst je 

dossierbeheerder. 

Je kan de kaart ook aanpassen naar satelliet weergave door te klikken op ‘toon satelliet’. Dit 

werkt hetzelfde als Google Maps. 

Je kan dezelfde zone kopiëren naar andere fases of andere types zoals bv. parkeerverbod 

en/of verkeersvrij maken. 

In de lijst links van de kaart kan je alle intekeningen zien. 

Opgelet: Als je het parkeerverbod hebt ingetekend vergeet dan niet de uren in te vullen 

(onder de intekentool) 

Klik op het betreffende parkeerverbod 

 

 
 



Hoe een verkeerd getekende inname verwijderen?  

Indien je een inname fout ingetekend hebt, kan je deze verwijderen door op de ‘inname’ te 

klikken en klik vervolgens op ‘verwijderen’.  

 

 
 
 
 
 
 
 



Hoe een parcours intekenen? 

 
 

Klik op ‘inname intekenen’  

Selecteer ‘Parcours’ 

Klik op de kaart om het startpunt aan te duiden: 

Teken het parcours in door op de juiste straten te klikken.  

Tip: zet voldoende punten op je parcours. Mocht je iets fout ingegeven hebben, kan je zo 

makkelijker aanpassingen doen (zie hieronder ‘Hoe parcours aanpassen’). 

Als je klaar bent met intekenen, klik je op het laatste punt om de tekening af te ronden.  

 

Als je nog een keer klikt op het parcours krijg je de richting van het parcours te zien.  



Hoe kan je de richting van een parcours omdraaien? 

 

Klik op het parcours en vervolgens ‘Omdraaien richting’ selecteren.  

 

Om van parcoursmodus (met pijltjes) naar aanpasmodus te gaan: ga je met de muiswijzer op 

het parcours staan zodat dit verandert van ‘handje’ naar ‘vinger’ en klik 1x. 

 

Om van aanpasmodus naar parcoursmodus te gaan: klik 1x naast het parcours 



Filmaanvraag - Cast and Crew 

Hier geef je gegevens over de crew in. Dit is zuiver voor statistische doeleinden.  

Het totaal budget betekent hier de uitgaven in Antwerpen. 

 
 

Evenementenaanvraag -  Invulling 

Ga je opstellingen plaatsen op de openbare weg?  

Welke delen van de openbare weg ga je gebruiken, kan je de vrije doorgang voor de wagens 

van de hulpdiensten waarborgen? 

 
 

Zijn er andere zaken waarvan we op de hoogte moeten zijn? 



 

 

Filmaanvraag -  Ondersteuning 

Welke medewerking van de stads -en of ordediensten wens je aan te vragen? 

Een aanvraag voor medewerking betekent niet dat deze automatisch zal goedgekeurd 

worden. De betrokken dienst wordt zo enkel om advies gevraagd. 

 

 

  



Filmaanvraag - Contact 

Is de contactpersoon dezelfde als de aanvrager? 

 

Andere contact en facturatiegegevens

 

 



Filmaanvraag - Bijlage 

Hier verschijnen de bijlagen die je reeds had toegevoegd  bijvoorbeeld onder periode en 

duur. 

Je kan ook nog extra bijlagen toevoegen. 

Klik op de knop: ‘rij toevoegen’ om een bijlage toe te voegen. 

 

 

Filmaanvraag - Controle 

Je krijgt een volledig overzicht van wat je hebt ingegeven. hier kan je ook nog extra 

informatie ingeven. 

Na het indienen krijg je volgend scherm. 
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