
       

   
 

Open brief van de fotografiesector aan ministers Verlinden, Clarinval en 

Wilmès: uw ‘vals goede idee’ om gemeentehuizen zélf pasfoto’s te laten 

nemen wordt economisch bloedbad. 

o ‘Live enrollment’ geeft genadeslag aan ruim de helft van de beroepsfotografen, die al 

zwaar leden onder de pandemie 

o Voor de gemeentebesturen bergen extra werk die niet tot hun kerntaken en competenties 

behoren 

o Achteruitgang voor de burger, ook financieel 

o Sector roept met aandrang op tot dialoog met federale en lokale overheden 

Geachte Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen,  

Sophie Wilmès Minister van Buitenlandse en Europese Zaken en Buitenlandse Handel,  

David Clarinval , Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw, Institutionele 

Hervormingen en Democratische Vernieuwing 

Met ontsteltenis nam de fotografiesector enkele weken geleden akte van uw schriftelijke aanbod 

aan alle Belgische gemeentebesturen om ‘live enrollment’-apparatuur ter beschikking te stellen, 

zogenaamd ‘in de strijd tegen identiteitsfraude’.  

Live enrollment houdt in dat gemeenteambtenaren voortaan belast zouden worden met het nemen 

van pasfoto’s en zou onze sector, die al erg verzwakt is door de impact van de coronamaatregelen, 

van de kaart vegen. Voor beroepsfotografen vertegenwoordigen pasfoto’s immers een belangrijk 

deel van hun omzet, voor verdelers van pasfotocabines is het zelfs de core business. Dat bloedbad 

zou bovendien helemaal tevergeefs zijn, omdat live enrollment voor de gemeentehuizen en de 

burger geen enkele vooruitgang, maar een zware achteruitgang zal betekenen. Als gevolg daarvan 

zullen sommige beroepsfotografen wellicht hun deuren moeten sluiten als hun inkomsten uit het 

maken van ID-foto’s verdwijnen of zelfs maar dalen. En de belastingbetaler zal opnieuw voor deze 

kosten moeten opdraaien. 

Voor alle duidelijkheid: wij verzetten ons niet tegen vooruitgang en digitalisering. Meer nog, met 

ons project rond de digitalisering van de pasfoto, getiteld ‘De Digitalisering van de Pasfoto: het 

Voorstel van de Beroepsfotografen’ hebben wij als sector zélf een oplossing voorgesteld waarin onze 

sector en overheid met de ondersteuning van de juiste digitale tools elk de rol spelen waarin ze 

gespecialiseerd zijn. Dat plan is, hoewel járen geleden al succesvol uitgerold in o.a. Frankrijk, om 

onduidelijke redenen helaas niet behouden door de regering.  

Gezien onze talloze vergeefse pogingen tot een constructief persoonlijk debat hierover, zien wij 

ons gedwongen om via deze open brief ons verzet tegen live enrollment bekend te maken. 

Ten eerste hangt live enrollment een organisatorische molensteen rond de nek van de 

gemeentebesturen en -ambtenaren. Onze Belgische gemeentehuizen kreunen nu al onder de 

takenlast, en dan zouden ze er nog een tijdrovende taak moeten bijnemen waar ze niet voor 

ingericht zijn en waarover ze geen enkele expertise beschikken. Foto’s nemen is een beroep, en dat 

geldt óók voor pasfoto’s. Die moeten immers aan tal van ICAO-normen voldoen, wat naast een 

fotografisch oog en de juiste technologische kennis ook het correct begeleiden en instrueren van 



       

   
 

de burger vereist. Als al die expertise hierrond al aanwezig is in een sector, waarom gaan we die 

taak dan toevertrouwen aan ambtenaren die hiervoor van nul moeten worden opgeleid? Wat in 

vele gevallen overigens niet eens mogelijk zal zijn: veel ambtenaren hebben hier niet de juiste 

technische, visuele en relationele aanleg voor – geen verwijt naar hen toe uiteraard, zij hebben 

immers niet voor dit beroep gekozen. 

Naast die opleiding vereist pasfotografie ook de juiste infrastructuur, ten eerste om conform te zijn, 

qua belichting en achtergrond bijvoorbeeld. En ten tweede om de nodige privacy aan de burger te 

garanderen, want niet iedereen vindt het prettig om zich te laten fotograferen terwijl een vol 

gemeentehuis erop staat te kijken. Ook hier: al deze infrastructuur bestáát al, fotografen en 

cabineverdelers hebben daar zwaar in geïnvesteerd, waarom dan gemeentes deze kosten helemaal 

opnieuw laten maken?  

Wij vinden dit overigens niet uit, beste ministers. Tijdens onze gesprekken met 13 

gemeentebesturen, waaronder enkele grote steden, merkten wij enorm veel bezorgdheden rond 

live enrollment en interesse in ons tegenvoorstel.  

De enorme investeringen waarvan hierboven sprake is, leggen meteen de vinger op een andere, 

financiële wonde: de burger wordt namelijk wijsgemaakt dat die dankzij live enrollment voortaan 

gratis pasfoto’s kan laten nemen. Wie gaat die kosten en alle uren die de ambtenaren verliezen aan 

foto’s nemen, op het einde van de rit betalen? De burger natuurlijk! Gratis bestaat niet, dat weet 

iedereen al lang en wordt door dit verhaal nog maar eens bevestigd.  

En is live enrollment voor de burger dan een vooruitgang qua comfort? Absoluut niet. Op het eerste 

zicht zou je kunnen zeggen dat het wel makkelijk is dat we ons nog maar naar één plek (het 

gemeentehuis) in plaats van twee moet verplaatsen. Maar wat helpt dat als we daar ellenlange 

wachtrijen aantreffen door het extra werk dat al die pasfoto’s met zich meebrengen? Hoort u ook 

al het gezucht en gemor in de wachtrij omdat de persoon die aan de beurt is voor de zoveelste 

keer vraagt om een foto te hernemen - dat zijn toch taferelen die niet thuishoren in een 

gemeentehuis?  

Ook rond veiligheid en privacy vallen er heel wat kanttekeningen te maken. Zo zou live enrollment 

de manipulatie van het cliché onmogelijk maken en zo identiteitsfraude tegengaan. Maar dat is 

evenzeer het geval met de ‘live capture’-methode, die een digitale opname meteen op een 

beveiligde manier naar een server stuurt. Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) bevestigde 

vorig jaar nog de doeltreffendheid van die methode door het in zijn Europese normering 

pasfotografie door de sector op te nemen als een van de mogelijke manieren om biometrische 

identiteitsdocumenten te bekomen. Voeg daar de evidente hogere kwaliteit van beroepsfoto’s aan 

toe, en dan kan u ook hier niets anders concluderen dan dat live enrollment niét de voorkeursoptie 

is.  

Wij begrijpen dat deze coronatijden enorm veel aandacht opslorpen van u allen, maar we hopen 

dat u begrijpt dat wij onmogelijk kunnen aanvaarden dat er op zo’n lichtzinnige manier een 

economisch bloedbad wordt aangericht voor een project dat ook buiten onze sector alleen 

verliezers kent. Het is bovendien onze absolute overtuiging dat we samen tot een project kunnen 

komen waarbij wél iedereen wint. Landen als Frankrijk, Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk 

en Estland hebben dat al bewezen. België kan dit ook.   



       

   
 

Deze brief bevat voor u allen, elk binnen uw bevoegdheid, tal van redenen om live enrollment terug 

te draaien. Wij vragen u dan ook met aandrang om op onze uitnodiging tot dialoog in te gaan – 

niet enkel met ons maar ook met de gemeentebesturen – en tot dan alle verdere voortgang van 

het project te staken.  

Met de meeste hoogachting, 

 

Berten Steenwegen, woordvoerder. 

In naam van vzw Studio, Beroepsfotografen, U2PF en Prontophot. 
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