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De overheden en haar politie: Wederzijds respect of een juridische/feitelijke contradictie? 
 
 
In de nieuwsbrief ‘GPI News’ van 6 september, bracht de persdienst van de CG n.a.v. de ont-
hulling van een kunstwerk door de minister van Binnenlandse Zaken, verslag uit van de be-
wustmakingscampagne ‘Wederzijds respect’. 
 
Hoe goedbedoeld de campagne van de overheid en de intenties van de burger ook mogen zijn, 
het verspreiden van beelden van politieambtenaren op sociale media, houdt veiligheidsrisico’s 
in. Niet  zonder reden worden in de reguliere media, de gezichten en identificatiegegevens van 
politiefunctionarissen onherkenbaar gemaakt. Is het optimistische naïviteit vanuit onze eigen 
politionele en politieke overheden om nu aan te moedigen dat de beeltenissen van politiefunc-
tionarissen ongecontroleerd herkenbaar op sociale media worden verspreid? Of weten die 
overheden wat ze vragen en hopen ze, zoals dat wel vaker het geval is, op het beste? 
 
Quid: wat als een politiefunctionaris wordt geconfronteerd met een burger die een interventie 
filmt of fotografeert? 
Er bestaat intussen een wettelijk kader rond de zogenaamde bodycams waarvoor SYPOL een 
lange en harde strijd heeft voor gevoerd waarvan de uitrol op zich laat wachten. De gedachte 
achter wederzijdsheid is dat ook enige mate van gelijkheid bestaat tussen de rechten de plich-
ten van beide partijen. 
In de fiche van de overheid over een politie-interventie filmen en fotograferen staat vermeld wat 
een politiefunctionaris wel en niet mag ondernemen tegen de burger-reporter. 
 
Quid: artikel 35 WPA dat stelt dat politiefunctionarissen dienen te voorkomen dat mensen die 
van hun vrijheid kunnen worden benomen niet mogen onderworpen worden zonder hun in-
stemming aan vragen/beeldopnamen door journalisten/burgers vreemd aan de zaak? 
Quid: het portretrecht? absoluut of absoluut niet te handhaven? Hoe zal onze overheid die we-
derrechtelijke verspreiding voorkomen/ eraan remediëren? Door onze reeds overbelaste 
R.C.C.U. hiermee te belasten?    
 
Quid: de individuele fysieke integriteit van de politiefunctionaris, alle campagnes over agressie 
tegen hulpverleners tout court en de gevoelige installaties in het land? De PG van Brussel liet 
reeds verstaan dat het instrument van ‘de burgerlijke partijstellingen’ tegen geweldplegingen 
van politiemensen/hulpverleners ondoenbaar is! 
 
Quid: het arbeidsrechtelijk vlak waarbij de overheden dienen te waken over het wel-
zijn/psychosociale aspecten  van haar politiële werknemers tijdens de uitoefening van hun taken 
waarbij verschillende preventieve principes in acht dienen te worden genomen?  
Dat iedere burger het recht heeft om politiefunctionarissen te filmen/te fotograferen ontslaat de 
overheid niet van haar wettelijke beschermingsverplichting t.a.v. haar werknemers! 
Amper 3 jaren geleden werden in Luik nog twee collega’s het slachtoffer van een terroristische 
daad en staat volgend jaar ons groot terrorismeproces te wachten en nog maar te zwijgen van 
wat ons geopolitiek inzonderheid Afghanistan nog te wachten staat. In 2018 wees O.C.A.D. nog 
naar de specifieke dreiging voor aanvallen tegen hulpverleners, politiediensten in het bijzonder. 
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Het zou getuigen van een laksheid om de identiteit niet te controleren van personen die niet tot 
de reguliere pers/media behoren en die interventies of politiefunctionarissen filmen zonder dui-
delijk motief cfr artikel 34§1 tweede lid WPA. Daarom kunnen er ernstige vragen (o.m. juridi-
sche)  gesteld worden aangaande de richtlijnen van de nieuwsbrief van 6 september! 
In Frankrijk werd vorig jaar door de regering een verbod gestemd op het filmen/fotograferen van 
politiefunctionarissen! 
 
Opnieuw dringt SYPOL er bij de politieke en politiële overheden op aan om eindelijk werk te 
maken van een brede implementatie van de bodycam uiteraard samen met de toebedeling van 
deze technische middelen op het terrein. 
 
SYPOL zal blijven waken over de veiligheid en privacy van haar leden. 
 
Bovendien zijn er nog hete hangijzers zoals de opwaardering van het politiestatuut en loonstop, 
de modernisering, de eindeloopbaanregeling door de zwaarte van het beroep,… Aan uitdagin-
gen geen gebrek. Het zou mooi zijn als onze overheden daar ook de nodige (media)aandacht 
zouden aan geven. 
SYPOL.BE 
 
NB: op eenvoudig verzoek kan de integrale tekst van deze Sypol Flash worden bekomen. 
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