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Woord vooraf  

 

Naar aanleiding van de Dag van de Justitie op 20 maart e.k. organiseert het platform “Ik geloof in de rechtstaat” 

een fotowedstrijd rond het thema “Flash the Trash” (www.20maart.be). 

 

De betreurenswaardige toestand van de Belgische Justitie is voor niemand nog een geheim (gebrek aan 

personeel en financiële middelen, aftandse en bouwvallige gebouwen, gerechtelijke achterstand, enz.). Deze 

toestand verstikt het gerechtelijk systeem en zorgt ervoor dat het traag draait, wat dan weer ten nadele van de 

rechtzoekende is. 

 

Het doel van deze wedstrijd bestaat erin de aandacht van de overheid en van het publiek te vestigen op deze 

lange lijdensweg van de Belgische Justitie, opdat er zaken zouden veranderen. 

 

Al wie het wenselijk acht zijn of haar visie op de zorgwekkende toestand van onze Justitie met anderen te delen, 

wordt verzocht dit te doen in overeenstemming met de hierna omschreven voorwaarden: 

 

 

Wedstrijdreglement 

 

 Door wie wordt deze wedstrijd georganiseerd? 

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door alle instanties en verenigen die samen het platform “Ik geloof 

in de rechtstaat” vormen. 

 

Voor deze wedstrijd bevindt de maatschappelijke zetel van het platform zich op het adres van de 

Adviesraad van de Magistratuur (Waterloolaan 70, 1000 Brussel). 

 

Op basis van zijn deelname verklaart de deelnemer het volledige reglement, alsook iedere beslissing 

aangaande de fotowedstrijd, volledig te aanvaarden. 

 

In verband met dit reglement zullen geen telefoongesprekken plaatsvinden, en zal er ook geen enkele 

briefwisseling worden verzonden. Op ieder ogenblik kan het platform “Ik geloof in de rechtstaat”, bij 

wijze van een gewone kennisgeving via de site www.20maart.be, wijzigingen aanbrengen aan dit 

reglement. 

 

 Wie mag er deelnemen? 

 

Deze wedstrijd is toegankelijk voor ieder meerderjarig natuurlijk persoon, ongeacht haar/zijn 

nationaliteit of woonplaats (in België of in het buitenland). 

http://www.20maart.be/


 

 Hoe deelnemen? 

De deelname aan de wedstrijd is kosteloos. U kunt uw foto’s voorleggen tot 17 maart 2020 om 

middernacht. Alle na het verstrijken van deze termijn ingediende foto’s zullen niet meer in aanmerking 

genomen worden. 

 

Enkel digitale foto’s (kleur of zwart-wit) in JPEG-formaat zullen aanvaard worden. De foto’s dienen te 

worden verzonden in hun oorspronkelijk formaat (waarbij een kwaliteitsvolle vergroting van de foto’s 

mogelijk is, in het formaat 100 X 150). 

 

In de naam van ieder bestand dient het volgende voor te komen: de beginletter van de voornaam, de 

naam van de deelnemer en het nummer van de foto (bijvoorbeeld: JDupont01, JDupont02, …). 

 

U kunt de foto(’s) toezenden aan concours@avocats.be (via https://wetransfer.com/). 

 

Bij uw map van maximaal 4 foto’s dienen de volgende gegevens te worden gevoegd: eventuele titel, 

datum, plaats en auteur. 

 

 

Samenstelling van de jury 

 

De leden van de jury zullen geselecteerd worden door het platform “Ik geloof in de rechtstaat”, en deze jury zal 

samengesteld zijn uit Belgische publieke figuren uit het artistieke milieu. 

 

 

Evaluatieprocedure 

 

De jury zal onder de ingezonden foto’s een preselectie van 12 foto’s doorvoeren. Deze 12 foto’s zullen na 20 

maart tentoongesteld worden in het Brusselse justitiepaleis en ook in andere Belgische gerechtsgebouwen. 

 

Uit de preselectie zal de jury de winnende foto kiezen. 

 

De beslissing van de jury zal beschouwd worden als zijnde onherroepelijk. Zij kan in geen enkel geval het 

voorwerp uitmaken van enige betwisting of, onder welke vorm dan ook, van enige correspondentie. Gedurende 

de evaluatie zal de jury vooral aandacht besteden aan volgende elementen: de originaliteit van de foto, het 

kwaliteitsniveau ervan en de link met het thema “Flash the Trash”. 

 

De personen die de 12 beste foto’s opgestuurd zullen hebben, zullen persoonlijk in kennis gesteld worden van 

hun resultaat via het platform “Ik geloof in de rechtstaat”. 

 

 

Rechten en publicatie 

 

Door uw deelname verklaart en verzekert u het platform “Ik geloof in de rechtstaat” dat u, wat de toegezonden 

foto betreft, de volledige auteursrechten en het intellectuele eigendomsrecht bezit, en dat u de enige auteur 

ervan bent. U vrijwaart het platform “Ik geloof in de rechtstaat” van ieder beroep, van welke aard dan ook, wat 

betreft de exploitatie, de reproductie en het gebruik van de door u opgestuurde foto’s. Indien er op de door u 

voorgelegde foto’s één of meerdere personen te zien zijn, verklaart u op basis van uw deelname eveneens dat 

deze personen u de toestemming verleenden hun beeltenis te reproduceren. 

 

De door u voorgelegde foto dient door uzelf te zijn genomen. 

 

https://wetransfer.com/


Het auteursrecht van de foto wordt overgedragen aan het platform “Ik geloof in de rechtstaat”. Deze overdracht 

van auteursrechten aan het platform “Ik geloof in de rechtstaat” is namelijk een voorwaarde tot deelname aan 

de wedstrijd. 

 

De voorgelegde foto’s mogen zowel tijdens als na de wedstrijd gebruikt worden in het kader van de 

communicatie door en in verband met het platform “Ik geloof in de rechtstaat”. 

 

 

Hoe kunnen wij gecontacteerd worden? 

 

Ingeval u bij het verzenden van uw foto’s met problemen te maken krijgt of in verband met de wedstrijd nog 

andere vragen heeft, kunt u een mailtje toezenden aan concours@avocats.be. 

Gelieve steeds in het onderwerp “Fotowedstrijd – Flash the Trash 2020” te vermelden. 

 

Over het wedstrijdreglement, de organisatie ervan en/of de resultaten zal er geen enkele correspondentie of 

mondelinge communicatie gevoerd worden. 

 

 

Niet-aansprakelijkheid  

 

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle punten van het reglement, alsook iedere wijziging 

of beslissing die de organisatoren eventueel zouden moeten nemen omwille van onvoorziene omstandigheden. 

 

De toegezonden foto’s en materialen zullen niet teruggestuurd worden en worden eigendom van de 

verenigingen en instanties die samen het platform “Ik geloof in de rechtstaat” vormen. Schokkende beelden of 

foto’s waarop personen afgebeeld staan die geen toestemming verleenden voor de publicatie ervan, zullen niet 

aanvaard worden. Dit geldt eveneens voor foto’s met een klaarblijkelijk commercieel doeleinde of die 

discriminerend zijn van aard. Deze opsomming is niet beperkend. Tegen de weigering van foto’s kan geen enkel 

beroep aangetekend worden, noch dient deze met een reden omkleed te zijn. In dat verband zal evenmin 

correspondentie gevoerd worden. 

 

Ingeval van publicatie kan het platform “Ik geloof in de rechtstaat” niet aansprakelijk gesteld worden voor enig 

bezwaar of enige klacht vanwege personen die op de foto’s zichtbaar zijn. Deze aansprakelijkheid berust bij de 

deelnemer. 

 

Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer in kwestie. 

 

Louter door zijn deelname verleent iedere deelnemer automatisch en onherroepelijk toestemming tot de 

openbaarmaking van zijn naam en zijn foto, alsook tot zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd, en ziet 

hij op dat vlak van alle rechten af. 

 

De organisatoren houden zich het recht voor de wedstrijd, of een gedeelte ervan, te wijzigen, uit te stellen, te 

beperken of te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen. Het platform “Ik geloof in de rechtstaat” kan 

niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van wijzigingen of annulering van de fotowedstrijd naar aanleiding van 

een geval van overmacht. 

 

  



 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

 

Voorwoord 

 

Het platform “Ik geloof in de rechtstaat” is zich bewust van het belang van het waarborgen van de 

vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en verbindt zich ertoe toe te zien op de bescherming van deze 

gegevens. 

 

In dit hoofdstuk betreffende de gegevensbescherming wordt u bijgevolg ingelicht over de verwerking van uw 

persoonlijke gegevens en de engagementen en maatregelen die genomen worden voor de bescherming ervan 

binnen het specifieke kader van de fotowedstrijd “Flash the Trash”. 

 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen op het vlak van de gegevensbescherming, met inbegrip van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeert het platform “Ik geloof in de rechtstaat” u hierbij over 

de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. Het gaat meer bepaald om:  

 

 de ingewonnen en verwerkte gegevens; 

 het aan de hand van de verwerking waarvoor de gegevens bestemd zijn beoogde doel; 

 de bestemmelingen van de gegevens; 

 de bewaartermijn van de gegevens; 

 uw recht tot toegang, bevraging, wijziging en rectificatie van de u betreffende informatie, uw recht op 

verzet om gewettigde redenen en de duur van de bewaring van de verschillende categorieën verwerkte 

gegevens. 

 

U kan alle informatie over de verwerking van gegevens door het platform “Ik geloof in de rechtstaat” en de 

modaliteiten met betrekking tot de naleving van uw rechten als betrokken persoon via volgende link raadplegen: 

 

 

Ingewonnen en verwerkte gegevens 

 

Wij zien erop toe enkel die gegevens in te winnen die strikt noodzakelijk zijn voor de doelstelling die middels de 

opgestarte gegevenswerking nagestreefd wordt, zijnde uw naam, voornaam en mailadres. 

 

Algemeen gesproken worden uw gegevens enkel rechtstreeks door ons verzameld op het moment dat u zich 

inschrijft. 

 

Overigens is het wel mogelijk dat wij uw gegevens verwerken zonder ze rechtstreeks bij u ingewonnen te hebben. 

Dit kan het geval zijn wanneer u naar aanleiding van onze wedstrijd voor één van de kandidaten poseerde. 

 

In een dergelijk geval worden de gegevens inzake uw fysiek voorkomen (geslacht, haar- en oogkleur,…) ons 

verstrekt door de fotograaf die aan de wedstrijd deelneemt, overeenkomstig het punt “Rechten en publicatie” 

uit deze voorwaarden. 

 

 

Doel van het inwinnen van gegevens 

 

De gegevensverwerking gebeurt voor uitdrukkelijke, welomschreven en gerechtvaardigde doeleinden. 

 

Uw gegevens worden bijgevolg hoofdzakelijk verwerkt voor de fotowedstrijd “Flash the Trash”, en dit van bij de 

verwerking van de inschrijvingen tot en met het beheer en het bekend maken van de resultaten. 

 

Deze doeleinden werden ter kennis gebracht van de Data Protection Officer van AVOCATS.be, die ze in het 

register van zijn organisatie opnam. 

 



Bestemmelingen van de gegevens  

 

Uw persoonsgegevens kunnen ingekeken worden door onze personeelsleden, zij het enkel om onze 

verplichtingen te kunnen vervullen en teneinde de wedstrijd te kunnen organiseren. 

 

Indien nodig kunnen wij bovendien uw gegevens aan onze onderaannemers bezorgen, die ze evenwel enkel 

overeenkomstig onze richtlijnen zullen verwerken. De gegevens zullen hen verstrekt worden in het kader van 

onze bestaande contracten of wanneer wij om technische redenen een beroep op hun diensten doen. 

 

Wij blijven in alle gevallen uw aanspreekpunt betreffende uw gegevens. Net zoals voor ons geldt, vragen wij aan 

onze onderaannemers om alle geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven. Wij zullen er ook 

op toezien dat zij deze policy naleven. 

 

Wij delen uw gegevens ook met en via Facebook, dat overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens optreedt als medeverantwoordelijke bij de organisatie van deze wedstrijd. 

 

 

Bewaringstermijn van de gegevens 

 

Het platform “Ik geloof in de rechtstaat” bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die vereist is 

voor de acties waarvoor ze ingewonnen werden, en met inachtneming van de ter zake geldende regelgeving. 

 

Na de wedstrijd worden de gegevens van de deelnemers geschrapt. De gegevens van de personen op de foto’s 

worden eveneens vernietigd indien de foto niet geselecteerd werd noch tot de winnaars behoort. 

 

Voor het overige worden uw gegevens bewaard zolang het platform “Ik geloof in de rechtstaat” ze bijvoorbeeld 

voor commerciële doeleinden gebruikt. 

 

 

Uw rechten 

 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschikt u over een recht tot toegang, bevraging, wijziging 

en rectificatie van de u betreffende informatie. U beschikt eveneens over een recht op verzet om gewettigde 

redenen tegen de behandeling van uw persoonsgegevens. 

 

Voor de uitoefening van uw rechten dient u een brief te richten tot de Data Protection Officer van het platform 

“Ik geloof in de rechtstaat”, samen met een scan van uw identiteitsdocument en uw handtekening. Dit dient te 

gebeuren via het volgende mailadres: dpo@avocats.be. 

 

 

Contact 

 

Voor iedere aanvraag tot het ontvangen van informatie inzake ons beleid op het vlak van de 

gegevensbescherming kunt u, via het mailadres dpo@avocats.be, een brief richten tot de Data Protection Officer. 

 

 


