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De FIAP-onderscheidingen in België   
   

  
Wijziging:  Nieuw § 6 blz 1 
 
Richtlijnen voor alle aanvragen   
   
1. Houder zijn van een BFF lidkaart en de FIAP PHOTOGRAPHERS CARD en een 

profielnummer aan te vragen op https://www.myfiap.net/user/register/fp   
  
2. Alle aanvaardingen voor 2014 moeten bewezen worden aan de hand van digitale scans van 

catalogi waarin de naam van de auteur en de titel van het werk duidelijk vermeld zijn.   
  
3. Gebruik de formulieren op de website van de BFF-FBP.  
  
4. “Bekroond” betekent een werk gehonoreerd met minstens een Diploma, HM, of andere prijs.   
  
5. Voor elke onderscheiding is er deelname kost te storten naar de BFF-FBP penningmeester en 

ZEKER niet rechtsreeks naar de FIAP !   
 
6. Na het behalen van de AFIAP onderscheiding moet men ononderbroken lid blijven van de BFF 

om de volgende FIAP onderscheidingen te kunnen verkrijgen. Dit geldt eveneens tussen de 
andere FIAP onderscheidingen. De ontbrekende jaren kunnen worden gecompenseerd door de 
betaling van deze ontbrekende lidgelden. 

  
7. Stort uw bijdrage voor de dossierkosten (vanaf 1 januari 2021) 80 € voor A/EFIAP en levels, of 

130 € voor MFIAP) op volgend rekeningnummer:    
BE17 0015 7664 9821  van de BFF/FBP 

met vermelding: Aanvraag FIAP onderscheiding EN de naam van de aanvrager   
    
Naam van de bestanden   
Code van de federatie (056) + liggend streepje + voornaam + liggend streepje + achternaam + 
liggend streepje + tittel van het werk + .jpg  -      Bijvoorbeeld: 056_Bart_Peeters_Sunrise.jpg    
Beelden: 3600 pixels op de langste zijde.  
  
De volgende onderscheidingen kunnen aangevraagd worden.  
  

Artist FIAP    AFIAP   
Excellence FIAP    EFIAP   
Excellence FIAP Bronze   EFIAP/b   
Excellence FIAP Silver   EFIAP/s   
Excellence FIAP Gold   EFIAP/g   
Excellence FIAP Platinum   EFIAP/p   
Excellence FIAP Diamond 1   EFIAP/d1   
Excellence FIAP Diamond 2   EFIAP/d2   
Excellence FIAP Diamond 3   EFIAP/d3   
Master FIAP   MFIAP   
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De AFIAP  onderscheiding.   
  
De onderscheiding "Artist FIAP" (AFIAP) is de eerste artistieke onderscheiding die kan worden 
verkregen. Deze wordt toegekend aan fotografen van wie artistieke kwaliteiten, techniek en 
productie van de werken, zijn erkend door hun deelname aan internationale salons onder 
FIAPpatronage.  
  
Eisen  
1 Eén jaar (1 jaar) fotografische activiteit bewijzen aan de hand van aanvaardingen behaald in 

internationale salons onder FIAP-patronage, waarbij de eerste door FIAP erkende aanvaarding, 
minstens 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden.  
  

2 Met succes hebben deelgenomen aan ten minste vijftien (15) internationale FIAP salons in 
tenminste acht (8) verschillende landen, waarbij een circuit, telt voor één salon.    

  
3 Ten minste veertig (40) aanvaardingen behaald hebben in internationale FIAP salons met 

minstens vijftien (15) verschillende werken.  
  

4 Inbegrepen in deze werken, 4 verschillende werken met ten minste één aanvaarding in  
“Print” salons onder FIAP-patronage.   

  
5 Een fotografisch dossier voorleggen met vijf (5) werken die minstens driemaal aanvaard 

werden in verschillende internationale FIAP salons. Deze werken worden digitaal aangeleverd.  
   

Bijkomende voorwaarden voor België  
6 Zes (6) punten behaald hebben in de GPB (vanaf 2011) en/of in de wedstrijd Natuur (vanaf 

2015) waarbij één aanvaarding telt voor één punt en een medaille of diploma of prijs eveneens 
voor één punt. 

7 Twaalf (12) punten behaald hebben in nationale salons (niet GPB en niet Natuur), waarbij één 
aanvaarding telt voor één punt en een medaille of diploma of prijs eveneens voor één punt. 

  
Procedure   

Het aanvraagdossier (Excel-bestand) correct ingevuld samen met de 5 werken (digitaal) per 
mail overmaken aan onderstaand email-adres. De pagina A en B van het dossier moet wel 
worden geprint en getekend worden bezorgd op onderstaand adres. Het volledig dossier moet 
uiterlijk op 1 november worden ingediend. Formulier is te downloaden op de website van de 
Belgische federatie.  

  
   

De EFIAP onderscheiding   
  
De onderscheiding ”Excellence FIAP (EFIAP) wordt toegekend aan fotografen die, naast het 
hebben van uitstekende technieken, een aanzienlijk aantal van hun werken aanvaard hebben in vele 
internationale salons onder FIAP-patronage.   
  
 Eisen  
1. Houder zijn van de AFIAP-onderscheiding. Een aanvraag voor de EFIAP-onderscheiding kan 

worden aangevraagd minstens een jaar na het toekennen van de AFIAP en dit op basis van de 
datum van het diploma.  

2. Met succes hebben deelgenomen aan tenminste dertig (30) internationale FIAP salons 
in tenminste twintig (20) verschillende landen, waarbij een circuit telt voor één salon.  
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3. Tweehonderdvijftig (250) aanvaardingen behaald hebben in internationale FIAP salons met 

minstens vijftig (50) verschillende werken.  
  

4. Inbegrepen in deze werken, 12 verschillende werken met ten minste één aanvaarding in  
“Print” salons onder FIAP-patronage.  

  
5. Een fotografisch dossier voorleggen met vijf (5) werken die minstens driemaal aanvaard 

werden in verschillende internationale FIAP salons, andere werken dan deze voorgelegd voor 
de AFIAP titel. Deze werken mogen niet gelijkend zijn of niet lijken op werken die ingediend  
zijn  voor de AFIAP. Minstens 2 van deze werken moeten een medaille of diploma behaald 
hebben in 2 verschillende landen. Deze werken worden digitaal aangeleverd. 
 

  
Bijkomende voorwaarden voor België  
6. Twaalf (12) punten behaald hebben in de GPB (vanaf 2011) en/of in de wedstrijd Natuur 

(vanaf 2015), waarbij één aanvaarding telt voor één punt en een medaille of diploma of prijs 
eveneens voor één punt. 

7. Vierentwintig punten (24) behaald hebben in nationale salons (niet GPB en niet Natuur), 
waarbij één aanvaarding telt voor één punt, en een medaille of diploma of prijs eveneens voor 
één punt. 

 
Procedure   

Het aanvraagdossier (Excel-bestand) correct ingevuld samen met de 5 werken (digitaal) per 
mail overmaken aan onderstaand email-adres. De pagina A en B van het dossier moet wel 
worden geprint en getekend worden bezorgd op onderstaand adres. Het volledig dossier moet 
uiterlijk op 1 november worden ingediend. Formulier is te downloaden op de website van de 
Belgische Federatie.  

  
De EFIAP niveaus onderscheidingen   
Om fotografen te eren die, na de EFIAP-onderscheiding te hebben ontvangen, actief blijven 
deelnemen aan internationale salons onder FIAP-patronage en zo de fotografie te helpen promoten 
met hun nieuwe artistieke werken, heeft FIAP zeven extra EFIAP-niveaus ingesteld.   
  

Na het bekomen van de EFIAP onderscheiding is er de mogelijkheid tot het bekomen van de 
EFIAP niveaus telkens na 1 jaar (EFIAP brons, EFIAP zilver, EFIAP goud, EFIAP Platina, 
EFIAP Diamant 1, EFIAP Diamant 2 en EFIAP Diamant 3) en dit vanaf de datum van het 
diploma van de eerdere onderscheiding.    

   
Na EFIAP de nodige aanvaardingen en prijzen hebben behaald:    

Voor EFIAP/b 200 aanvaardingen met minimum 50 verschillende werken in minstens  5  verschillende 
landen   
Voor EFIAP/s 300 aanvaardingen met minimum 100 verschillende werken in minstens 10  verschillende 
landen   
Voor EFIAP/g 500 aanvaardingen met minimum 150 verschillende werken in minstens 15 verschillende 
landen   
Voor EFIAP/p 700 aanvaardingen met minimum 250 verschillende werken in minstens 20 verschillende 
landen   
  

  Een fotografisch dossier voorleggen volgens de volgende tabel:     
Voor EFIAP/b: 4 foto’s bekroond in 4 verschillende landen en salons   
Voor EFIAP/s: 5 foto’s bekroond in 5 verschillende landen en salons   
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Voor EFIAP/g: 6 foto’s bekroond in 6 verschillende landen en salons   
Voor EFIAP/p: 7 foto’s bekroond in 7 verschillende landen en salons   

  
Na EFIAP/p (en vanaf 2015) de nodige prijzen hebben behaald:      

  
Voor EFIAP/d1,   50 bekroonde werken met 15 verschillende werken in minstens  5  verschillende landen    
Voor EFIAP/d2, 100 bekroonde werken met 30 verschillende werken in minstens  7  verschillende landen    
Voor EFIAP/d3, 200 bekroonde werken met 50 verschillende werken in minstens 10 verschillende landen    
   

       Een fotografisch dossier voorleggen volgens de volgende tabel:    
Voor EFIAP/d1: 5 foto’s bekroond in 5 verschillende landen en salons    
Voor EFIAP/d2: 6 foto’s bekroond in 6 verschillende landen en salons    
Voor EFIAP/d3: 7 foto’s bekroond in 7 verschillende landen en salons        

  
Procedure   

Alle aangeleverde werken moeten verschillend zijn van de vorige aanvragen en mogen niet 
gelijkend zijn. Een Circuit wordt beschouwd als één salon. Er kan maar één onderscheiding per 
jaar aangevraagd worden.   
De werken worden altijd digitaal aangeleverd  

    
Het aanvraagdossier (Excel-bestand) correct ingevuld samen met de werken (digitaal) per mail 
overmaken aan onderstaand email-adres. De pagina A en B van het dossier moet wel worden 
geprint en getekend worden bezorgd op onderstaand adres. Het volledig dossier moet uiterlijk 
op 1 november worden ingediend.    

   
   
De MFIAP onderscheiding   
  
De onderscheiding "Master Photographer of FIAP" (MFIAP) wordt toegekend aan een 
fotografische kunstenaar als erkenning voor zijn / haar volledige prestaties op het gebied van 
artistieke fotografie.  
  
1 Deze hoogste FIAP onderscheiding kan behaald worden na 3 jaar houder te zijn van de EFIAP 

titel, de datum van het diploma is bepalend.  
  

2 Aanleveren van een portfolio van 20 foto’s genummerd van 1 tot 20 (zwartwit afdrukken of 
kleurafdrukken). De afdrukken moeten of 30x40 cm zijn of A3 formaat, eventuele drager 
inbegrepen. Het gewicht van het portfolio mag niet meer dan twee kilogram bedragen. De 
verzameling moet coherent zijn, wat realisatie en presentatie betreft.  

  
3 Bijgevoegd, een introductie tekst die het onderwerp en het creatieve concept van de fotograaf 

beschrijft.  
  

4 Het dossier moet een Curriculum Vitae bevatten van de fotograaf.  
  

5 Een digitale persoonlijke foto van de auteur aanleveren.  
  
Procedure  

Het aanvraagdossier (Excel-bestand) met de 20 digitale werken met We Transfer of op 
CDROM overmaken aan onderstaand email-adres. De pagina A en B van het dossier 
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(geprint en getekend) samen met de 20 foto’s worden bezorgd op onderstaand adres. Het volledig 
dossier moet uiterlijk op 1 november worden ingediend.    
  
De portfolio’s zullen worden gejureerd tijdens één van de vergaderingen van de raad van bestuur 
van FIAP. De raad van bestuur van FIAP kan een beroep doen op het advies van een 
gekwalificeerde persoon.  
De MFIAP-onderscheiding wordt toegekend door een meerderheid van de leden van de 
FIAPraad van bestuur. Als de MFIAP-onderscheiding niet wordt toegekend, ontvangt de 
kandidaat een schriftelijke verklaring voor de afwijzing.   
  
Als het portfolio van de auteur wordt geaccepteerd, wordt deze eigendom van FIAP. De 
verzameling werken van houders van de MFIAP-onderscheiding, kan door FIAP worden 
gebruikt voor tentoonstellingen of andere evenementen ten behoeve van FIAP. De digitale 
afbeeldingen van het portfolio van de geaccepteerde MFIAP-kandidaat zullen op de 
FIAPwebsite worden gepubliceerd.  
  
Een MFIAP onderscheiding kan maar om de drie jaar aangevraagd worden met een maximum 
van drie aanvragen.  

  
  
UW KANDIDATUUR    
   
De officiële aanvraagformulieren voor de FIAP onderscheidingen en bijkomende informatie kan u 
downloaden via de website:  http://fbp-bff.org/nl/inleiding/ 
 
  
Alle Belgische aanvragen naar :  
 
Mevrouw Chris Discart (FIAP Liaison Officer)    
Hagenbroeksesteenweg 174  
2500 Lier  
03 297 56 74 / 0496 54 90 79  
E-mail: chris.discart@telenet.be    
   
P.S. Deze richtlijnen en vereisten vervangen alle andere edities.   

 

01/01/2022  


