
REGLEMENT VOOR EEN MASTER QEP KANDIDATUURSTELLING 

Om in aanmerking te komen voor een MASTER QEP-kwalificatie moet een 

kandidaat: 

• Houder zijn van een QEP-certificaat 

• Werk voorstellen dat getuigt van een uitzonderlijke persoonlijke stijl en originaliteit. Het 

panel moet uitmuntendheid uitstralen zowel op professioneel vlak als op gebied van 

persoonlijke aanpak. Voor de MASTER QEP zijn er geen categorieën of specialiteiten. 

• In principe zijn er geen beperkingen qua afmetingen of volume voor een inzending, zolang 

alles binnen de grenzen van het redelijke blijft. MQEP-kandidaten mogen, samen met hun 

beelden, ondersteunende informatie voorleggen, zoals CD’s, video’s, boeken, publicaties, 

enz. 

Indienen van fotowerk 

• Iedere kandidaat voor een MQEP-certificaat moet een paneel indienen van 20 foto’s. Iedere 

foto moet op de achterkant een duidelijk volgnummer dragen, overeenkomend met de 

volgorde op de bijgevoegde visuele richtlijnen. Naast het volgnummer moet een pijl 

aangebracht worden die de richting van presentatie aanduid. 

• Iedere inzending moet vergezeld zijn van een afdruk van het MQEP-inschrijvingsformulier dat 

kan gedownload worden na het beëindigen van de online inschrijving. 

• Vanaf september 2017 zal de inschrijving online gebeuren. Niet-geregistreerde kandidaten 

moeten eerst een account aanmaken. Na inloggen kan men verdergaan met het indienen van 

de kandidatuur. 

• De deadlines voor inschrijving worden kenbaar gemaakt op de website van de FEP. 

Standaard zijn dit 30 oktober en 30 april, maar dit kan per jureringssessie verschillen. 

• Het adres waar het panel naar toe moet gestuurd worden staat vermeld op het online 

inschrijvingsformulier. Panels moeten op dit adres toekomen ten vroegste 10 dagen vóór de 

eerste dag van jurering en ten laatste 1 dag. 

• Tijdens de online registratie moeten de kandidaten een lage resolutieversie (niet groter dan 

1 MB) van alle 20 foto’s van hun panel uploaden. Het uploaden van deze lage 

resolutiebeelden mag ook nog na de inschrijving gebeuren, maar uiterlijk 14 dagen voor 

aanvang van de jurering. Deze beelden zullen gepubliceerd worden op de online FEP galerij 

indien de kandidatuur succesvol is. 

• Alle afdrukken moeten  afgeleverd worden in een herbruikbare verpakking om het 

behandelen en terugzenden gemakkelijker te maken. Uitzonderlijk grote verpakkingen 

worden slechts teruggezonden na het bijbetalen van de extra verzendingskosten. Meer info 

bij het FEP secretariaat. De FEP is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadigingen tijdens 

het transport. 

• De kandidaten worden verzocht slechts één panel van 20 afbeeldingen in te sturen voor 

jurering. Alle andere beelden die voorgesteld worden als deel uitmakend van het panel 

zullen gediskwalificeerd worden, uitgezonderd de beelden die meegestuurd worden als 

ondersteunend materiaal in boeken, publicaties, kalenders, dagbladen, enz. 



• Van ingezonden afbeeldingen die extreem gemanipuleerd werden bij de post-productie 

kunnen aan de kandidaat de originele camerabestanden gevraagd worden die gebruikt 

werden om het panel tot stand te brengen. 

• De anonimiteit van alle kandidaten wordt ten allen tijde gegarandeerd, ook gedurende de 

jureringen. Het FEP-secretariaat zal wel de betreffende nationale verenigingen van de 

kandidaten inlichten omtrent hun kandidatuurstelling. 

• Een gepast inschrijvingsgeld moet tegelijk met de inschrijving betaald worden, zoals 

aangeduid op het MQEP inschrijvingsformulier. Dit kan online betaald worden via de website 

of via bankoverschrijving. 

• De ingediende panels zullen beoordeeld worden door zeven internationale juryleden. Om te 

slagen moet een MASTER QEP-kandidaat een meerderheid van 5 stemmen op 7 van de 

juryleden behalen. 

• Geslaagde kandidaten ontvangen van de FEP een afgedrukt MQEP-certificaat. Ze ontvangen 

ook een handboek over hoe ze het beste uit hun kwalificatie kunnen halen bij hun marketing. 

• Niet geslaagde kandidaten krijgen van de FEP een geschreven rapport met een opbouwende 

kritiek waarom hun paneel niet succesvol was. Deze kandidaten mogen vanaf de 

eerstvolgende jureringssessie opnieuw meedingen naar een MQEP-certificaat. 

Inschrijvingsgeld 

Een inschrijvingsgeld van 250 euro is verschuldigd als deelname in de onkosten, zoals kosten voor de 

locatie, printen van de certificaten, uitgaven voor de juryleden, enz. 

De kandidaten moeten deze deelnamekosten betalen via de website met een kredietkaart of via een 

bankoverschrijving ten gunste van de FEP. Het FEP-secretariaat zal het lidmaatschap van de 

kandidaat en de betaling van het inschrijvingsgeld controleren. De inschrijving is pas geldig vanaf de 

ontvangst van het inschrijvingsgeld van de kandidaat. 

Terugzending van de QEP- en MQEP-panels 

Om de kosten te dekken voor het terugzenden van de panelen naar het adres vermeld op het 

inschrijvingsformulier moet er een bijkomende overschrijving van 60 euro gedaan worden naar de 

rekening van de FEP. Het bewijs van deze betaling moet samen met het inschrijvingsformulier bij het 

panel gevoegd worden. 

AANDACHT: kandidaten die niet voor deze service betalen moeten in ieder geval zelf hun panels ter 

plaatse ophalen. Na 15 dagen zullen de panels verwijderd worden. 

Jurering 

De QEP-jury wordt samengesteld uit een lijst met QEP- en Master QEP-houders die jaarlijks 

aangeduid worden door de nationale verenigingen en waaruit de voorzitter van de jury een selectie 

maakt. 

De beslissingen van de jury zijn definitief en bindend. De leden en de voorzitter van de jury mogen 

voor de jurering niet gecontacteerd worden. 

Copyright en gebruiksrechten 



Het copyright van alle ingediende afbeeldingen blijft eigendom van de copyrighthouder. De FEP 

behoudt zich evenwel het recht voor om, zonder vergoeding, de ingediende afbeeldingen te 

gebruiken voor publicatie en promotionele doeleinden, en dit voor zowel de huidige als toekomstige 

onderscheidingen en projecten van de FEP. Het is van het grootste belang dat de kandidaat de 

voorafgaande toelating heeft van zijn klant en/of van de copyrighthouder en een geschreven 

toelating van het model, indien dit van toepassing is op het ingediende werk. 

Secretariaat en organisatie 

Een minimum van 20 QEP-kandidaturen, of 15 QEP- en 5 MASTER QEP-kandidaturen, is nodig om een 

jureringssessie te kunnen laten doorgaan. Een tweede panel juryleden zal samengesteld worden 

indien een minimum van 40 QEP-kandidaturen, of 35 QEP- en 5 MASTER QEP-kandidaturen, bereikt 

wordt. 

Alle kandidaten krijgen van het FEP-secretariaat een geschreven rapport van het resultaat van de 

jurering van hun paneel. Een lijst met uitsluitend geslaagde kandidaten zal gepubliceerd worden. De 

anonimiteit van alle kandidaten wordt ten allen tijde gegarandeerd, ook gedurende de jureringen. 

Alleen de leden van de jury en de stafmedewerkers van de FEP worden toegelaten in het 

jureringslokaal. Nochtans, in samenspraak met de organiserende nationale vereniging, lid van de FEP, 

kan een beperkt publiek toegelaten worden en dit om educatieve redenen. 

Alle panelen die niet aan de hierna volgende voorwaarden voldoen zullen door het FEP-secretariaat 

niet voorgedragen worden voor jurering en ook niet teruggestuurd worden naar hun auteur, indien: 

• De ingediende afbeeldingen niet voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden 

• Het inschrijvingsbedrag niet of niet tijdig betaald werd 

• Het lidmaatschap van de kandidaat niet bevestigd werd door de betreffende nationale 

vereniging 

De betreffende nationale verenigingen zullen hun medewerking verlenen om te controleren of hun 

kandidaten voldoen aan alle gestelde voorwaarden, voordat er overgegaan wordt tot het jureren van 

hun panels. 

Het totale gewicht van een ingezonden panel mag niet meer bedragen dan 8 kg, de verpakking 

inbegrepen. Inzendingen die dit gewicht overschrijden of panels waarvoor geen terugzendkosten 

werden betaald, zullen niet teruggestuurd worden. In dit geval moeten de kandidaten zelf hun panels 

ter plaatse ophalen, anders zullen deze na 15 dagen verwijderd worden. 

Het verlichtingsniveau bij alle jureringssessies moet overeenkomen met een belichting van 1 seconde 

bij diafragma f16, met een lichtmeter ingesteld op 100 ISO. 


