
Aanvraagformulier voor 'bijstand Politiewet 2012' van de Koninklijke 
Marechaussee aan de Politie ter handhaving van de openbare orde dan 
wel ter ondersteuning van de politionele hulpverleningstaak

In te vullen door aanvrager1

1.1 Aanvragend bestuursorgaan

1.2 Grondslag van de aanvraag
(ter handhaving van de openbare 
orde óf ter ondersteuning van de 
politiele hulpverleningstaak)

1.3 Reden van de aanvraag

1.4 Te verwachten taak / opdracht

Alleen volledig ingevulde en door het bevoegd gezag/gemandateerde ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen!

Ja Nee

Betreft het bijstand ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde? Download en gebruik 
dan het daartoe bestemde formulier van de website https://www.rijksoverheid.nl/locc 
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1.5 Gewenste 
steunverlening
(incl. aantallen)

Data en tijdstippen dat de bijstand nodig is2

2.1 Datum van

2.2 Datum tot en met

Tijdstip uur

Tijdstip uur

Overige bijzonderheden3

3.1 Tijdstip uur

3.2 

3.3 

2.3 

Plaats van inzet

Overige bijzonderheden

Plaats van opkomst

Mate van zelfvoorziening 
aangevraagde 
steunverlening
(brandstof, voeding, etc.)
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Politie contactpersoon en bereikbaarheidsgegevens voor LOCC4 

4.2 

4.1 

optie 1 optie 2

4.3 

Politie contactpersoon en bereikbaarheidsgegevens 
voor KMar

5 

5.2 

5.1

optie 1 optie 2

5.3

Naam

Telefoonnummers 

E-mailadres

Naam

Telefoonnummers 

E-mailadres
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Plaats en datum aanvraag en ondertekening6 

6.1 Plaats

6.2 Datum

Aanvrager7 

7.1 Naam aanvrager

7.2 Functie aanvrager

Bevoegd gezag8

8.1

8.2

De aanvraag als niet beveiligde pdf-bijlage per e-mail verzenden aan: preparatie.landelijke-eenheid@politie.nl

Naam bevoegd gezag óf 
een namens deze 
gemandateerde persoon

Handtekening bevoegd gezag
(alleen een door het bevoegd gezag 
óf een namens deze gemandateerde 
persoon ondertekende aanvraag 
wordt in behandeling genomen!)

Indien de aanvraag wordt ingediend en ondertekend door een gemandateerde, dan verklaart deze bij
ondertekening tevens te handelen in naam van het bevoegd gezag en binnen de grenzen van
zijn/haar bevoegdheid, zoals gesteld in 'Afdeling 10.1.1. Mandaat' van de Algemene wet bestuursrecht.
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Bij spoed en in het weekend dient u tevens telefonisch contact op te nemen met piket Preparatie-Landelijke Eenheid!

mailto:preparatie.landelijke-eenheid@politie.nl
https://rijksoverheid.nl/locc
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