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

3881 

Vragen van de leden Sneller, Wuite, Romke de Jong en Van Weyenberg 
(allen D66) aan de Minister-President en de Ministers van Economische Zaken 
en Klimaat, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over de aanbesteding van fotografieopdrachten 
(ingezonden 9 juni 2021). 

Antwoord van Minister Rutte (Algemene Zaken) (ontvangen 2 september 
2021). 

Vraag 1
Bent u bekend met de vooraankondiging Europese aanbesteding fotografie-
diensten (Ea0081)?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Wat is de huidige status van de nieuwe aanbesteding vanuit het Ministerie 
van Algemene Zaken voor fotografieopdrachten? 

Antwoord 2
De aanbesteding is nog in voorbereiding. De startdatum voor de aanbeste-
ding is nog niet definitief vastgesteld. Op het aanbestedingsplatform 
TenderNed is op 2 juni 2021 een zogenaamde «vooraankondiging» gepubli-
ceerd (TN 314560). Met deze vooraankondiging worden marktpartijen 
geïnformeerd over de op handen zijnde aanbesteding. In de vooraankondi-
ging 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 3, 4, 6, 7 en 9
Bent u het eens dat gezien de huidige markt van (freelance-) fotografen, waar 
de druk op tarieven al hoog is en deze zelstandigen zonder personeel 
(zzp’ers) tegen (te) lage tarieven hun werkzaamheden moeten doen, het 

1 Tenderned, 9 juli 2021, «Europese aanbesteding fotografiediensten (Ea0081)». 
(www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229320).

 
 
 
ah-tk-20202021-3881
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2021 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1



onwenselijk zou zijn een dergelijke aanbesteding vanuit de overheid zo in te 
richten dat enkel één groot bureau aan de selectiecriteria kan voldoen? 
Kunt u weergeven hoe dit specifieke aanbestedingsproces is ingericht en hoe 
de selectiecriteria zijn bepaald? Op welke wijze borgt u dat ondernemers in 
het midden- en kleinbedrijf (MKB’ers) en zelfstandigen zonder personeel 
(zzp’ers) een eerlijke kans krijgen, zoals beschreven in artikel 1.5 van de 
Aanbestedingswet? 
Krijgen zzp’ers en midden-en kleinbedrijven (mkb) in uw optiek een (eerlijke) 
kans bij de aanbesteding, nu opdrachtfotografie ditmaal wordt gekoppeld aan 
het beschikken over een uitgebreide beeldbank? Hoeveel aanbieders zouden 
volgens u aan die laatste voorwaarde kunnen voldoen? Welke schaalgrootte 
vraagt dit? 
Ziet u mogelijkheden om opdrachtfotografie en de beeldbank los te koppelen, 
om zo de mogelijkheid voor meer aanbieders te creëren? Zo ja, bent u bereid 
deze stap te nemen? Zo nee, waarom niet? 
Herinnert u zich de in 2017 unaniem aangenomen motie-Vos/Mulder 
(Kamerstuk 32 440, nr. 100) betreffende dit onderwerp, waarin verzocht werd 
clustering van fotografie-opdrachten niet door te zetten en de opdrachten 
ongeclusterd aan te besteden? Op welke wijze geeft u gehoor aan de 
uitvoering van deze motie in de huidige aanbestedingsprocedure? 

Antwoord 3, 4, 6, 7 en 9
Het Ministerie van Algemene Zaken voert voor de rijksoverheid een aanbeste-
ding 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 van de Handelingen, 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 overeen-
komst 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 vergoe-
ding staat geheel los van het tarief dat naar de fotograaf gaat. 
De geschiktheidseisen en criteria, die nog definitief moeten worden vastge-
steld, 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 geschikt-
heidseisen, mogelijk is. 
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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 beeldbankfo-
tografie 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. 

Vraag 5
Deelt u de zorg dat met de inrichting van de huidige aanbestedingsprocedure 
voor fotografiediensten zelfstandigen dreigen te worden uitgesloten, en 
wanneer zij mogelijk later door de winnaar van de aanbesteding worden 
ingehuurd te maken krijgen met een monopsonist in deze markt? Bent u het 
eens dat de tarieven in deze branche zo alleen maar verder onder druk 
komen te staan? 

Antwoord 5
Mits zij voldoen aan de kwaliteits- en selectiecriteria van de poule, kan elke 
fotograaf zich melden en gedurende de looptijd van de raamovereenkomst 
toetreden tot deze poule. Zie verder het antwoord op vragen 3, 4, 6, 7 en 9. 
Er is geen sprake van een monopsonist, omdat er – naast het te contracteren 
bureau – meerdere potentiële opdrachtgevers («vragers») voor fotografen 
zijn. 
Het borgen van een gegarandeerd redelijk uurtarief dat volledig toekomt aan 
de fotograaf (en dus niet aan het bureau) is een belangrijk aspect van deze 
aanbesteding (zie ook het antwoord op vragen 3, 4, 6, 7 en2. 
De nieuwe raamovereenkomst zorgt dat het uitvoeren van opdrachten 
makkelijker wordt voor fotografen. Onder andere de administratieve lasten en 
het gemetadateerd aanleveren van de foto’s wordt belegd bij het bureau. Het 
bureau ontvangt een vaste vergoeding per opdracht. Deze vergoeding staat 
geheel los van het uurtarief dat naar de fotograaf gaat. 

Vraag 8
Bent u bereid om over dit vraagstuk in overleg te treden met de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) en de voorgenomen aanbesteding voor te leggen 
aan een aantal aanbestedingsexperts? 

Antwoord 8
Vóór publicatie van de aanbesteding is de Tenderboard geconsulteerd. De 
Tenderboard is een commissie, samengesteld uit experts van binnen en 
buiten de rijksoverheid, die vooraf strategische keuzes in inkooptrajecten 
toetst en daarover adviseert. Zie voor meer informatie: https://www.ubrijk.nl/
service/his/inkoop-themas/tenderboard. 
Deze consultatie heeft niet geleid tot wijziging van de aanbestedingen. 
Het is niet de taak van de ACM om toezicht op aanbestedingen van de 
overheid te houden, ik zie dan ook geen aanleiding om in overleg te treden 
met de ACM. De ACM kan wel onderzoek doen als er vermoedens zijn dat 
ondernemingen bij een aanbesteding onderling verboden afspraken hebben 
gemaakt. 

2 Tenderned, 9 juli 2021, «Europese aanbesteding fotografiediensten (Ea0081)». 
(www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229320).
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Vraag 10
Bent u bereid net als na aanname van hiervoor genoemde motie in 2017, af 
te zien van een aanbesteding die leidt tot clustering van fotografie-
opdrachten en waar enkel een groot bureau aan zou kunnen voldoen, maar te 
blijven bij het ongeclusterd aanbesteden van opdrachten? 

Antwoord 10
Nee. Zie het antwoord op de vragen 3, 4, 6, 7 en 9. 

Vraag 11
Deelt u zorg van de D66-fractie dat met dit soort aanbestedingen in algemene 
zin tarieven van zelfstandigen verder onder druk komen? Op welke andere 
terreinen vinden dit soort aanbestedingen plaats, denkend bijvoorbeeld aan 
tolken, vertalers en tekstschrijvers? 

Antwoord 11
In deze aanbestedingsprocedure is er geen sprake van dat tarieven van 
zelfstandigen verder onder druk komen te staan, ook omdat een vast uurtarief 
onderdeel is van de aanbesteding. Voor vragen over de aanbesteding tolk- en 
vertaaldiensten verwijs ik u door naar de Minister van Justitie en Veiligheid. 

Vraag 12
Klopt het dat naast het Ministerie van Algemene Zaken, de fotografie van de 
Staten-Generaal meeloopt in deze aanbestedingsprocedure? Zo ja, wat is 
hiertoe de reden? Hoe verhoudt zich dit tot de zelfstandige positie van de 
Staten-Generaal als Hoog College van Staat? En tot de verplichting om de 
aanbesteding zo veel mogelijk op te delen in percelen? 

Antwoord 12
Het is aan de Staten-Generaal zelf om te bepalen of ze aan deze aanbeste-
dingsprocedure mee doet. 

Vraag 13
Klopt het dat de rijksoverheid al beschikt over een specifieke beeldbank, te 
weten «Mediatheek»? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de aanbestedingsproce-
dure die nu loopt? 

Antwoord 13
De Mediatheek rijksoverheid is niet primair een beeldbank, maar vooral een 
beheeromgeving voor beeldmateriaal dat door of voor de rijksoverheid is 
gemaakt. Deels met het oog op archivering en deels met het oog op 
hergebruik. Foto’s die worden gemaakt onder de nieuwe raamovereenkomst 
worden hierin aangeleverd. De Mediatheek kan niet voorzien in de behoefte 
van opdrachtgevers aan beeldbankfotografie.
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