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#StopLiveEnrollment: fotografiesector reageert geschokt op niet-gemotiveerd 

negatief advies over ‘live capture’ en eist verduidelijking van minister Verlinden 

Sector kwam nieuws ‘via via’ te weten en hekelt “onprofessionele en respectloze manier 

van communiceren” 

“De overheid heeft nooit op de argumenten van de sector tegen live enrollment geantwoord 

en weigert nu zelfs om haar negatief advies over ons voorstel rond live capture – dat in tal 

van landen met succes is uitgerold – te motiveren. Minister Verlinden is ons die uitleg 

verschuldigd en wij blijven strijden voor een oplossing waar iedereen wel bij vaart.” 

- Caroline Tanghe, voorzitter van Beroepsfotografen.be, aangesloten bij UNIZO 

Brussel, X oktober 2022 – Het verhaal rond ‘live enrollment’, het overheidsproject waartegen de 

fotografiesector zich sinds februari hevig verzet, veroorzaakt alweer opschudding. Tot verbijstering van de 

verenigde fotografen en verdelers van fotocabines blijkt dat de bevoegde overheidstaskforce een negatief 

advies heeft uitgebracht over ‘live capture’, het alternatieve voorstel van de sector dat elders in Europa al 

met succes werd uitgerold. Ook de manier waarop de bevoegde minister Annelies Verlinden dit nieuws heeft 

bekendgemaakt wekt wederom veel wrevel op: Beroepsfotografen.be, aangesloten bij UNIZO, spreekt 

onomwonden over “onprofessionele en respectloze communicatie richting de sector” en “slecht algemeen 

bestuur”. 

➔ Wat is het verschil tussen live enrollment en live capture? Die informatie vind 

je onderaan in het kaderstukje. 

Flashback naar begin 2022: federale ministers Verlinden, Clarinval en 

Wilmès werken aan ‘live enrollment’, een plan om gemeentebesturen 

voortaan zelf pasfoto’s te laten nemen, en zijn al maanden doof voor 

de pogingen tot dialoog vanuit de fotografiesector. De sector vreest 

immers dat live enrollment honderden beroepsfotografen tot sluiting 

zal dwingen en legt in een lijvig dossier bovendien tal van nadelen 

bloot voor de belastingbetaler en de gemeentehuizen. Dat dossier 

bevat met ‘live capture’ ook een zeer gedetailleerd constructief 

alternatief voorstel op tafel. Pas na een noodkreet in de media krijgt 

de sector in februari eindelijk gehoor. Wanneer dat echter uitdraait op 

een beleefdheidsbezoek trekt de sector in april weer aan de alarmbel, 

o.a. via een socialmediacampagne. Eind april zitten de sector en de 

bevoegde overheidstaskforce eindelijk samen om live capture ten 

gronde te bespreken. Maar daarna blijft het, ondanks verschillende 

contactpogingen door de sector, opnieuw stil… 

Zoveelste blijk van gebrek aan respect 

Fast forward naar het heden: op 10 oktober komt de sector tot zijn verbazing te weten dat Minister Verlinden 

vijf dagen eerder in het parlement op een vraag van Sigrid Goethals (N-VA) heeft geantwoord dat ‘live capture’ 

een negatief advies krijgt en dat live enrollment gewoon doorgaat. Alle vragen om verdere verduidelijking bij de 

bevoegde taskforce blijven zonder reactie. 

Caroline Tanghe, voorzitter van Beroepsfotografen.be, aangesloten bij UNIZO: “Wij hebben dit dus niet alleen 

‘via via’ moeten vernemen, we hebben ook nog geen enkele inhoudelijke motivering gekregen. Terwijl het om 

een enorm impactvolle beslissing gaat waar de toekomst van honderden kleine zelfstandigen van afhangt: in 

volle energiecrisis gaat live enrollment voor nog meer van onze leden de genadeklap betekenen dan eerst 

gevreesd. Dat minister Verlinden deze bom op zo’n achteloze en indirecte manier dropt, is totaal onprofessioneel 

Boven: het uittreksel uit het beknopt verslag 
van de Commissie Voor Binnenlandse Zaken, 
Veiligheid, Migratie En Bestuurszaken in de 
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2022. De fotografiesector kwam deze 
beslissing, die niet gemotiveerd wordt, viavia te 
weten. 



en respectloos en helaas volledig in lijn met de onverschilligheid die de regering al het hele jaar toont over een 

nochtans heel delicaat dossier.” 

Franse debâcle achterna 

Ook inhoudelijk spreekt de sector zijn verbazing uit over het negatief advies rond live capture. De sector noemde 

live enrollment in februari al “flagrante broodroof voor de sector, een vals gratis-verhaal voor de burger én een 

ramp voor de werkdruk bij de gemeentediensten” (zie deze open brief voor de volledige argumentatie). Het 

wijst er ook op dat live capture al met succes is uitgerold in o.a. Frankrijk, Ierland, Nederland en Duitsland. 

“De overheid heeft nooit de moeite 

gedaan om op de argumenten tegen live 

enrollment te antwoorden en weigert nu 

zelfs om haar negatief advies over live 

capture te motiveren”, vervolgt Tanghe. 

"Bovendien is live capture helemaal niet te 

nemen of te laten: het is een concept dat 

perfect af te stemmen valt op de 

doelstellingen van de overheid. Het is net 

die dialoog die wij al de hele tijd proberen aan te gaan, maar minister Verlinden & co gaan gewoon door met 

hun eigen ondoordachte en megalomane project dat gedoemd is te mislukken.”  

De sector verwijst o.a. naar Frankrijk, dat live enrollment jaren geleden in volle uitrol heeft moeten terugdraaien 

ten voordele van live capture. “Die inschattingsfout heeft massa’s geld gekost”, zegt Tanghe. “België heeft daar 

duidelijk niets uit geleerd en is ondertussen zelf al een aardig brokkenparcours aan het rijden: heel wat lokale 

overheden zien live enrollment niet zitten en de federale overheid heeft al een nieuwe aanbesteding moeten 

uitschrijven omdat de initieel gegunde leverancier van het benodigde materiaal inmiddels niet solvabel blijkt. 

Alles samen kan je dit écht geen goed bestuur meer noemen. Minister Verlinden is ons en de burger die uitleg 

verschuldigd en wij blijven strijden voor een oplossing waar iedereen wel bij vaart. Want die oplossing ís er.” 

Waarom de sector live capture voorstelt in plaats van live enrollment 

Europa legt de nationale besturen een aantal plichten op rond fraudebestrijding bij het nemen van pasfoto’s en beveelt 

hiervoor het moderniseren van de bestaande ‘live capture’-kanalen aan. Live capture is een techniek die beelden 

elektronisch capteert via een sensor en meteen op een beveiligde manier naar een server stuurt. Die vorm van fotografie 

kan perfect – en zeer fraudebestendig – gebeuren door de beroepsfotografiesector, vanop gelijk welke locatie (dus zowel 

vanuit de studio van de fotograaf als de klassieke fotocabine in het gemeentehuis). Live capture is bovendien een concept 

dat makkelijk aangepast kan worden op maat van de specifieke wensen en doelstellingen van de overheid. De Belgische 

overheid kiest in weerwil van dat Europese advies en de keuzes van tal van andere landen toch voor ‘live enrollment’. Dat 

concept houdt in dat de gemeentebesturen ‘live’ (= zelf en ter plekke) de pasfoto’s moeten nemen: dat heeft een negatieve 

invloed op de hoofddoelstelling van Europa (lagere kwaliteit van foto’s waardoor de fraudebestrijdende 

gezichtsherkenningsalgoritmes minder goed werken) en tal van grote nadelen voor de sector, de lokale besturen, de burger 

en de schatkist. Desondanks heeft de overheid haar keuze voor live enrollment nog altijd niet ten gronde verdedigd. 

➔ Alle informatie over de campagne, inclusief een volledige tijdlijn die duidelijk maakt hoe de overheid 

met de sector is omgegaan rond live enrollment, staat ook op de campagnepagina 

www.StopLiveEnrollment.weebly.com. 

 

➔ Voor een interview met Caroline Tanghe van Beroepsfotografen.be, bel LVTPR op 0496 71 82 04 (Johan 

De Ost) of 0497 32 12 33 (Bo De Man). 

 

 

Boven: in februari en april van dit jaar was tot twee keer toe een openbare 
noodkreet nodig om de overheid aan tafel te krijgen voor een gesprek over de 
nadelen live enrollment en het alternatieve live capture-voorstel van de 
sector. 

https://www.beroepsfotografen.be/sites/default/files/global/pages/2022_Nieuws/live_enrolment_-_open_letter_NL-FR.pdf
http://www.stopliveenrollment.weebly.com/

