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Zaventem, 04 september 2017 
 

PERSMEDEDELING 
 
 

VSOA – POLITIE NIET TE VINDEN VOOR DE 
BODYCAM. 

INTEGENDEEL, WIJ VRAGEN MEER 
VERTROUWEN EN STEUN VOOR DE 

POLITIEMENSEN! 
 

 
 
Via de pers vernemen wij dat men naar aanleiding van de feiten in Antwerpen, 
de bodycams opnieuw promoot. 
 
In feite gaat dit over een oud dossier van de vorige minister mevr. Milquet dat 
aan de Kamercommissie werd voorgelegd. Ook de verschillende 
vakorganisaties hebben toen in de Kamercommissie hun standpunt kunnen 
verdedigen. Zoals iedereen ondertussen weet, verdedigt het VSOA Politie zijn 
achterban en hebben wij het project “bodycam” verworpen. 
 
De wet op zich werd door de meerderheidspartijen aanvaard, uitgezonderd het 
luik … “bodycam” .   
Om volgende redenen werd destijds de tekst m.b.t. de bodycam niet aanvaard : 
 

- De tekst hing juridisch gezien met haken en ogen aan mekaar en er 
bleven nog veel juridische vragen onbeantwoord. Zo gaat men er 
bijvoorbeeld van uit dat het politiepersoneel automatisch zijn 
toestemming verleent…; 

- Het kostenplaatje: nogal wat burgemeesters keken verbaasd toen men 
vernam dat zo’n gadget als snel een kleine duizend euro kost; 

- Het VSOA Politie heeft een video getoond – tijdens de zitting van de 
Kamercommissie – waarbij een les self-defense werd opgenomen met 
een bodycam. Iedereen was getuige dat deze beelden eerder 
waardeloos waren. 

 
Wij vrezen dat dergelijk apparaat het zoveelste controlemiddel zal zijn voor de 
politieambtenaar, die dagdagelijks in moeilijke omstandigheden zijn taak op het 
terrein uitvoert. 
 
Voorstanders van dergelijke camera proberen ons wijs te maken dat 
deze beelden in het voordeel zullen zijn van de politieman. M.a.w. 
probeert men hier een omgekeerde bewijslast door te voeren. De 
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politieman dient zijn onschuld te bewijzen aan de hand van de opgenomen 
beelden. Deze methodiek is een rechtstaat onwaardig! 
 
Sommige voorstanders stellen: “als ze hun werk goed doen, hebben ze niets te 
vrezen”. Hoe ver kan men van de realiteit verwijderd zijn ? 
 
Zowel het VSOA Politie als zowat alle politieambtenaren zijn al jaren vragende 
partij om een betere bescherming en om het geweld tegen de politie in te dijken. 
Wij zijn er van overtuigd dat een kordatere aanpak, van zowel geweld als valse 
klachten, door zowel de korpsleiding (door bijvoorbeeld het toekennen van 
rechtsbijstand of zichzelf ook burgerlijke partij te stellen) als justitie een 
spectaculair effect zal teweegbrengen. 
 
Door wantrouwig te zijn t.o.v. het eigen personeel zal men er zeker niet voor 
kunnen zorgen dat het aantal valse klachten tegen politiemensen zal 
verminderen, integendeel. 
 
Het stellen dat de kwaliteit -  d.m.v. deze camera’s - van de processen-verbaal 
er op zal vooruitgaan en dat er geen discussie meer zal zijn over de interventie 
van agenten geeft blijk van weinig vertrouwen in het personeel. Dergelijke 
uitspraken zeggen o.i. meer over de ingesteldheid van de leidinggevende dan 
over de kwaliteit van het politiewerk. 
 
Politiemensen zijn beëdigde ambtenaren. Een proces-verbaal van vaststellingen 
heeft een bijzondere bewijswaarde en is een weergave van feiten zoals door de 
politiemensen vastgesteld. 
 
Bovendien kan de oorsprong van het geweld (het initiële geweld door de dader) 
op die manier niet geregistreerd worden, wat er zal op neer komen dat enkel de 
reactie van de betrokken politiemensen zal worden gefilmd. Met alle gevolgen 
van dien … 
 
Ondertussen zijn wij in blijde verwachting van de aangekondigde maatregelen 
van de minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken m.b.t. een passend 
gevolg op gerechtelijk vlak (omzendbrief procureurs-generaal, nultolerantie) en 
een betere bijstand voor de politiemensen die slachtoffer werden van geweld. 
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