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1. Algemene richtlijnen  

De administratieve kosten voor een Erkennings aanvraag bedragen 60 € per salon. 
In het geval van een circuit moet per salon één aanvraag worden ingediend. 
Als de aanvragende club ten minste 10 leden heeft die bij BFF zijn geregistreerd, zijn er 
geen administratiekosten voor het desbetreffende salon. 
De organisator moet lid zijn van BFF.  

1. De term "Nationaal Salon" is van toepassing op een fotowedstrijd en bijbehorende 
tentoonstelling georganiseerd in overeenstemming met dit reglement, waaraan 
fotografen woonachtig in België mogen deelnemen.  

2. De term "Internationaal Salon" is van toepassing op een fotowedstrijd en bijbehorende 
tentoonstelling georganiseerd in overeenstemming met dit reglement, waaraan 
fotografen uit gans de wereld mogen deelnemen.   

3. Een nationaal salon kan een erkenning van BFF ontvangen.  
 Een internationaal salon kan zowel van BFF als FIAP een erkenning ontvangen. 
 Ook andere erkenningen kunnen door de organisatoren worden aangevraagd. 

4. Een erkenning welke door BFF of FIAP aan een nationaal of internationale salon wordt 
verleend, wordt aangeduid met respectievelijk de volgende woorden:  

- Met erkenning van de Belgische Federatie van Fotografen BFF 
- Met erkenning van de Fédération Internationale de l’Art Photographique FIAP. 

Deze vermeldingen, evenals het nummer van de erkenning + de logo's, moeten worden 
aangebracht op alle mededelingen betreffende het salon, alsook in het reglement. 

5. Een erkenning van een nationaal salon impliceert de toekenning van BFF medailles, 
d.w.z.: voor elk salon, één set BFF-medailles per sectie.  

6. Een erkenning van een internationaal salon impliceert de toekenning van BFF en FIAP 
medailles, d.w.z.: voor elk salon, één set BFF en FIAP medailles per sectie. 

7. Het salon mag uit niet meer dan 6 verschillende secties bestaan.  

2. Administratieve richtlijnen 

2.1.De aanvraagformulieren voor een nationaal of internationale salon erkend door de BFF 
zijn beschikbaar op de website van BFF: www.fbp-bff.org  

 1
01/01/2023 

http://www.fbp-bff.org


Een verzoek om erkenning van een internationaal FIAP salon dien je aan te vragen via 
www.myfiap.net.  

2.2.De ingevulde aanvraagformulieren voor erkenning van een nationaal salon door BFF 
worden ten minste 3 maanden voor de opening van het salon (en 6 maanden voor een 
internationaal salon) toegezonden aan de verantwoordelijke persoon van BFF:  
Freddy Van Gilbergen : freddy.van.gilbergen@gmail.com 

2.3.Het ontwerp van het wedstrijdreglement, opgesteld in twee talen (Frans/Nederlands), 
dient bij het aanvraagformulier te worden toegevoegd.  

2.4. In het geval van een negatieve evaluatie van een eventueel vorige salon kan de 
aanvraag tot erkenning door het Bestuur van de BFF worden afgewezen.  
Alleen door BFF erkende salons komen in aanmerking voor FIAP-erkenning. 
Een aanvraag voor FIAP-erkenning is pas mogelijk na toewijzing BFF erkenning. 

2.5.De aanvaarding van een erkenning voor BFF of FIAP salons impliceert geen 
aansprakelijkheid tegenover de deelnemers of tegenover enige andere derde voor 
eventuele fouten of tekortkomingen van de organisatoren.  

2.6. Juryleden mogen niet deelnemen aan een salon waarvoor zij jurylid zijn, noch aan 
eventuele andere salons indien het een circuit betreft.  

2.7.Het reglement van de wedstrijd dient te vermelden :  

a. Alle elementen waaruit een foto is samengesteld, zijn eigen werk van de auteur.  
Per Salon kunnen er maximaal zes (06) secties worden ingericht waarvan één 
sectie 'Vrij onderwerp' dient te zijn. 

b. Een omschrijving per discipline/sectie 
- Vrij of opgelegd onderwerp 
- Het aantal toegelaten werken per auteur per sectie (max. 4)  
- Formaat van de werken  
- Specificaties voor digitale beelden  
- Identificatiegegevens van werk en auteur  

c. Welke BFF-prijzen er zullen uitgereikt worden. 
Dezelfde auteur kan slechts één prijs per sectie ontvangen 

d. De kalender van het salon : 
- Sluitingsdatum van de inzendingen 
- Datum van de juryzitting(en) 
- Data van tentoonstelling en/of projecties 
- Datum van terugzending van de werken (Prints) (indien van toepassing) 
- Datum van verzending of mogelijke raadpleging van de catalogus 

e. Het inschrijvingsgeld : 
- Bedrag per discipline/sectie 
- Wijze van betaling 

f. Andere nuttige gegevens:  
- Contactadres, E-Mail, Tel. nr. van de verantwoordelijke voor het salon. 
- Eventueel doorzenden v.d. ingediende werken naar andere salons (circuit). 
- Al dan niet openbaarheid van de juryzitting 

g. De namen van de juryleden. 
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i. Beelden die reeds op een vorig salon zijn aanvaard, mogen niet meer deelnemen.  

3. Richtlijnen betreffende de jurering 

3.1.Voor een nationaal of internationaal salon moet de jury per discipline en per sectie 
bestaan uit minimum drie en maximum vijf juryleden. Indien men voor drie juryleden 
opteert dan mag slechts één jurylid uit de organiserende kring komen; indien men voor 
vijf juryleden kiest dan mogen er maximum twee leden van de organiserende kring 
jureren. 

3.2.De jury zal volledig autonoom de prijzen toekennen. De inrichter mag in geen geval de 
beslissingen van de jury wijzigen of beïnvloeden 

3.3.Voor elke sectie wordt aanbevolen maximaal 25% van de ingediende werken te 
aanvaarden. 
Bovendien zal één en dezelfde auteur maximaal één prijs per sectie ontvangen. 

3.4.Het wordt aanbevolen dat juryleden werken uit eigen club of kring niet beoordelen. 

3.5.De organisator zal erover waken om geen prijzen toe te kennen aan gelijkaardige 
werken in de verschillende secties van het salon. 

3.6.Op de notificatie moeten de behaalde punten en de puntengrens voor aanvaarding 
vermeld worden, evenals eventueel behaalde prijzen.   
Indien de jurering niet gebeurt op basis van toegekende punten, dan dienen volgende 
codes op de notificatie vermeld te worden: 
A = aanvaard, NA = niet aanvaard, P = prijs 

4. Richtlijnen betreffende de catalogus (gedrukt of digitaal) 
  

1. Alle aanvaarde werken en de toegekende onderscheidingen moeten samen met de 
titels van de werken en de namen van de auteurs in de catalogus vermeld worden 

2. In de catalogus van nationale en internationale salons moeten per discipline/sectie 
vermeld worden (statistiek):  
- namen van de juryleden met hun eventuele FIAP/PSA-titels 
- aantal ingezonden werken  
- aantal deelnemers  
- aantal deelnemers waarvan één of meerdere werken werd(en) aanvaard  
- percentage aanvaarde werken  
- percentage bekroonde werken  

3. De catalogus (Print/Digitaal) moet een voorwoord in tenminste beide landstalen 
bevatten. 

5. Allerlei 
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement, behoren tot de verantwoordelijkheid van het 
Bestuur van de BFF. 
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