De politie filmen
Een recht!
Artikel 3 EVRM: Niemand mag worden onderworpen aan
folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of
bestraffingen.
Artikel 10 EVRM: Iedereen heeft recht op vrijheid van
meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren
en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te
verstrekken.
De politie heeft het monopolie op geweld, mag
identiteitscontroles uitvoeren en je van je vrijheid beroven.
Maar als dat onwettig of onrechtmatig gebeurt, is dat een
schending van je fundamentele rechten.
Tegenover deze voorrechten van de politie is democratische
controle noodzakelijk. Journalisten en burgers kunnen hieraan
bijdragen door een politieinterventie te filmen of fotograferen.

IK HEB HET RECHT EEN POLITIE-INTERVENTIE TE FILMEN
• Tegenover het recht op respect voor het privéleven (of het
recht op afbeelding) van agenten staat het 'recht op
democratische controle' van journalisten en van 'ieder persoon
die eenzelfde rol vervult'.
• Het recht op privéleven van een politieagent valt weg als het
belang van vrijheid van meningsuiting of het recht op informatie
doorweegt *.
* art. 10 EVRM; art. 25 Grondwet; CBPL aanbeveling no. 02/2007.

IK HEB HET RECHT MIJN BEELDEN NIET TE TONEN/GEVEN
Als de beelden gekoppeld zijn aan een misdrijf, dan heeft de
politie het recht ze te verkrijgen MAAR ENKEL via een
procedure van ‘gerechtelijke inbeslagneming’.
Dan kan een ambtenaar van de gerechtelijke politie onder
bepaalde voorwaarden bestanden bekijken die niet beveiligd
zijn met een wachtwoord. Dus niet je sociale media, mailboxen,
enz.

IK HEB HET RECHT MIJN BEELDEN TE BEWAREN
De politie heeft niet het recht:
• Me te verplichten om de foto’s of video’s die ik heb gemaakt te
verwijderen, of om geweld te gebruiken om het bewijs te
verwijderen.*.
• Mijn apparaat in beslag te nemen, tenzij er aanwijzingen zijn
dat het gekoppeld kan worden aan een misdrijf (gerechtelijke
inbeslagneming) of als het een voorwerp betreft dat de
publiekelijke orde in gevaar brengt (administratieve
inbeslagneming)..
Niks weerhoudt hen ervan me te verzoeken of ik de video of de foto wil vernietigen,
MAAR NIKS VERPLICHT ME ERTOE AKKOORD TE GAAN.
* Digitale fototoestellen of gsm’s waarmee foto’s kunnen worden gemaakt, zijn
‘informaticasystemen’. Bijgevolg is een poging tot het verwijderen van de gegevens
zonder toestemming strafbaar (Strafwetboek art. 550 ter §1 en 6).

IK HEB HET RECHT MIJN AFBEELDINGEN TE
VERSPREIDEN*
k heb ALTIJD het recht ze aan de gerechtelijke
autoriteiten of aan de pers te geven.
Ik heb ALTIJD het recht ze rechtstreeks te verspreiden via
internet, ALS:
• de politieagent niet herkenbaar is of je er toestemming voor
gaf.
• het gebruik van de beelden direct betrekking heeft op het
voorval.
• het bijdraagt aan een debat met publiek belang.
* Het publiceren van foto’s behoort tot de vrijheid van meningsuiting (EVRM, [GK],
Von Hannover c. Duitsland (no. 2), 7 februari 2012, § 103).

IK HEB HET RECHT MIJN AFBEELDINGEN TE VERSPREIDEN
Ik mag afbeeldingen zonder vervaging verspreiden wanneer dat
in het algemeen belang is. Wanneer dat zo is, is voor discussie
vatbaar, dus je kan er nog steeds voor vervolgd worden. De
rechter beslist wat het meest doorweegt: het privéleven van de
politieagenten, of mijn recht op het verspreiden van beelden en
dat van het publiek om geïnformeerd te worden de gebeurtenis.
Er bestaat geen twijfel dat het gedrag van de agenten tijdens het
uitoefenen van hun publieke autoriteit en de mogelijke gevolgen van
hun gedrag op [de individuen] deel uitmaken van het algemeen
belang.*
* EVRM, arrest Toranzo Gomez c. Spanje, 20 november 2018, § 57.

DE POLITIE HEEFT HET RECHT ME TE FILMEN
Tijdens een demonstratie mag de politie mij ook filmen zonder
mijn toestemming met als doel ‘de veiligheid te handhaven’.
Maar ook in deze context, mag de politie geen informatie
inwinnen of bewaren over iemand die geen misdrijf begaat of
de openbare orde verstoort.
Het misbruik van die beelden is onderworpen aan dezelfde
regels die hierboven werden besproken.

WAT KAN IK DOEN WANNEER DE POLITIE MIJN
RECHTEN SCHENDT?
1. Verzamel zo snel mogelijk zoveel mogelijk beschikbare
bewijzen (medisch attest, beelden, feitelijk verslag, getuigenis
van derden).
2. Neem contact op met een advocaat om na te gaan welke
stappen je best onderneemt.
3. Dien een klacht in bij Comité P, de politie van de politie:
www.comitep.be
4. Informeer jezelf en leg je getuigenis af als getuige of
slachtoffer bij het Observatiepunt Politiegeweld in België:
www.policewatch.be

Contact / info
www.policewatch.be
www.mensenrechten.be.be
www.quelsdroitsfacealapolice.be
www.liberties.eu
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