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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3880
Vragen van de leden Nijboer en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de
Minister-President en de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
van Economische Zaken en Klimaat over de fotografie-aanbesteding
rijksoverheid (ingezonden 10 juni 2021).
Antwoord van MinisterRutte (Algemene Zaken) (ontvangen 2 september
2021).
Vraag 1
Bent u op de hoogte van de aankomende aanbesteding van de fotografieopdrachten vanuit de rijksoverheid? Zo ja, wat is de status van de aanbesteding?
Antwoord 1
Ja. De aanbesteding is nog in voorbereiding. De startdatum voor de
aanbesteding is nog niet definitief vastgesteld. Op het aanbestedingsplatform
TenderNed is op 2 juni 2021 een zogenaamde «vooraankondiging» gepubliceerd (TN 314560). Met deze vooraankondiging worden marktpartijen
geïnformeerd over de op handen zijnde aanbesteding. In de vooraankondiging wordt een globaal beeld geschetst van de wijze waarop de diensten
zullen worden ingekocht. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen hierop
schriftelijk reageren. Het Ministerie van AZ heeft de vragen van marktpartijen
beantwoord. Zie verder het antwoord op de navolgende vragen.
Vraag 2 tot en met 5
Herinnert u zich de motie Vos/Mulder uit 2017 over het niet onnodig clusteren
van opdrachten en de mogelijkheid voor freelance-fotografen om mee te
dingen in de aanbesteding (Kamerstuk 32 440, nr. 100)? Zo ja, bent u van plan
om deze motie weer mee te nemen bij de nieuwe aanbesteding?
Hoe beziet u de afgelopen aanbesteding en welke lessen trekt u hieruit voor
de komende aanbesteding?
Bent u van mening dat door de opzet van de aanbesteding de tarieven van
fotografen onder druk komen te staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat
u in de komende aanbesteding anders doen om dit te voorkomen?
Wat zijn de mogelijkheden binnen de komende aanbesteding om verbeteringen aan te brengen zodat er een gelijker speelveld ontstaat tussen freelance
fotografen en bureaus om mee te kunnen doen aan de aanbesteding tegen
redelijke tarieven?
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Antwoord 2 tot en met 5
Het Ministerie van Algemene Zaken voert voor de rijksoverheid een aanbesteding uit voor fotografiediensten. Voor deze opdracht is de rijksoverheid
aanbestedingsplichtig en is het Ministerie van Algemene Zaken gehouden
aan Europese aanbestedingsregels.
Bij de vorige aanbestedingsronde voor de periode 2018–2022 werd door de
Tweede Kamer de door u genoemde motie aangenomen waarin de regering
verzocht werd de clustering van fotografie-opdrachten niet door te zetten en
de opdrachten ongeclusterd aan te besteden (Kamerstuk 32 440, nr. 100 van
23 februari 2017 van de leden Mei Li Vos en Agnes Mulder). Deze motie
leidde uiteindelijk tot een andere wijze van aanbesteden, waarbij wel aan
individuele fotografen werd aanbesteed, zoals ook is vermeld in antwoorden
op de Kamervragen van Mei Li Vos aan de Minister-President van 27 juni
2017 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 2198).
Tegen het licht van de ervaringen met deze werkwijze, waarbij is gebleken dat
het individueel aanbesteden aan fotografen ook voor fotografen heeft geleid
tot veel administratieve lasten, en in het licht van de juridische houdbaarheid
van deze wijze van aanbesteden, is gekozen voor nieuwe opzet, waarbij er
geen rechtstreekse contracten meer worden afgesloten met individuele
fotografen. Het doel van deze aanbesteding is om één bureau te contracteren
dat, in samenspraak met opdrachtgevers, een poule van fotografen selecteert
om opdrachten binnen de raamovereenkomst uit te voeren. Fotografen
kunnen gezamenlijk, als zij een combinatie vormen, inschrijven als één
bureau voor uitvoering van de raamovereenkomst. Wanneer eenmaal een
bureau is gecontracteerd voor de raamovereenkomst, kunnen fotografen (die
aan bepaalde objectieve eisen voldoen) tijdens de looptijd van de overeenkomst in de poule in- en uitstappen.
De kwaliteits- en selectiecriteria van deze poule worden door het Ministerie
van Algemene Zaken in de aanbesteding voorgeschreven, evenals een vast
uurtarief voor de fotograaf. Bij het vaststellen van dit tarief van de fotograaf
zal worden meegewogen dat een aantal taken door het bureau en niet meer
door de fotograaf uitgevoerd zullen worden. Het tarief zal om deze reden naar
verwachting wat lager liggen dan het (vaste) tarief dat in de huidige
raamovereenkomst wordt gehanteerd. De fotograaf ontvangt uiteindelijk wel
dit volledige uurtarief. Het bureau zal hierop geen marge mogen inhouden.
Het bureau ontvangt zelf een vaste vergoeding per opdracht. Deze vergoeding staat geheel los van het tarief dat naar de fotograaf gaat.
De geschiktheidseisen en criteria, die nog definitief moeten worden vastgesteld, houden rekening met de samenstelling van de markt en beperken de
toegang van zzp’ers en het MKB tot de opdracht niet. Sterker nog, de huidige
raamovereenkomsten met 39 fotografen maakt het onmogelijk om gedurende
de looptijd van de raamovereenkomst toe te treden, terwijl in de nieuwe
opzet tussentijds toetreden, mits voldaan wordt aan de geschiktheidseisen,
mogelijk is.
In deze nieuwe opzet hoeven individuele fotografen niet langer zelfstandig
mee te dingen in een Europese aanbesteding. De individuele fotografen
hoeven voorts niet langer rekening te houden met inkoopprocessen en
-systemen van afzonderlijke rijksorganisaties. Het uitvoeren van opdrachten
wordt makkelijker voor fotografen, omdat lasten inzake bijvoorbeeld
portretrecht en AVG en onder meer het gemetadateerd aanleveren van de
foto’s worden belegd bij het bureau. Dit alles beperkt de administratieve
lasten voor een individuele fotograaf.
Het Ministerie van Algemene Zaken heeft op basis van nadere afwegingen
besloten dat de van aanvang gebundeld ingezette opdracht- en beeldbankfotografie in deze aanbesteding worden losgekoppeld. Er zal derhalve één
aanbesteding worden doorlopen voor opdrachtfotografie. Daarnaast zullen
twee afzonderlijke aanbestedingen worden gehouden voor het contracteren
van beeldbankleveranciers voor nieuwsfotografie en thematische fotografie.
De exacte eisen aan de grootte van deze beeldbanken worden in de
aanbesteding bekendgemaakt. Er zijn op dit moment meerdere bureaus die
deze raamovereenkomsten zouden kunnen uitvoeren. Met de nieuwe opzet
wordt naar mijn oordeel recht gedaan aan de geest van de motie Vos/Mulder.
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Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden
Sneller, Wuite, Romke de Jong en Van Weyenberg (allen D66), ingezonden
9 juni 2021 (vraagnummer 2021Z10261).
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