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Werken voor een habbe

De onvrede onder
freelancers over
dalende tarieven en
‘wurgcontracten’
– die uitgevers hen
onder druk van de
markt opleggen –
neemt toe. Sommigen
steken hun nek uit.
Frans Oremus

Freelance fotograaf Bastiaan Miché meldde begin januari op de
site van De Journalist dat alle fotografen die voor de Telegraaf
Media Groep (TMG) werken een ‘wurgcontract’ hadden gekregen waarin exclusiviteit wordt bedongen en de opdrachtgever het
recht krijgt materiaal onbeperkt en op alle denkbare platforms te
gebruiken. ‘Ik krijg slecht € 18,- per foto (exclusief BTW). Bij herplaatsingen krijg ik niks’, voegde Miché eraan toe. Het maakte
212 – vaak emotionele – reacties los en had als gevolg dat meer
freelancers aan de bel trokken (zie overzichtje).
Terugkijkend zegt Miché geen spijt te hebben van zijn actie, al
is hij sindsdien wel opdrachtgevers kwijtgeraakt. ‘De Gooi- en
Eemlander neemt niks meer van mij af.’
Hij heeft het TMG-contract niet ondertekend. ‘Mijn ervaring is
dat als je echt een exclusieve foto hebt, opdrachtgevers altijd bereid zijn te betalen.’ Hij zegt teleurgesteld te zijn in de NVJ. ‘Ze
is naar aanleiding van deze kwestie gaan praten met de TMGdirectie, maar heeft zich zonder iets te bereiken weg laten sturen.
Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd omdat ze zich in mijn ogen
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te weinig inzet. Misschien doet ze achter de schermen wel iets,
maar ik hoor daar nooit iets van.’
Freelance correspondent Centraal Europa, Runa Hellinga,
meldde begin april dat uitgeverij Reed Business haar tarieven
voor freelance journalisten per 1 april met 10 procent verlaagde.
Zij stak haar nek uit omdat zij de verlaging ‘onaanvaardbaar’
vindt en niet langer voor de uitgever wil werken.
Ook de freelancers Peter Olsthoorn, Tonie Ringelestijn en
Brenno de Winter kwamen er publiekelijk voor uit dat zij een aan
hen voorgelegd contract van uitgeverij IDG (onder andere Webwereld, Computer!Totaal en GameZ) niet ondertekenen omdat
voorwaarden en toonzetting ‘ver voorbij alle vormen van fatsoenlijke omgang’ waren. De Winter meldt dat het de relatie met
de uitgever niet heeft verstoord en hij sindsdien al weer enkele
bijdragen aan IDG-publicaties heeft geleverd.
Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat het aanvechten van nieuwe
tarieven of voorwaarden moeilijk, maar zeker niet kansloos is, zo
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bekrats, zonder rechten
stelt juriste Petra Oudhoff van de NVJ. Recent tekende zij namens
acht freelancers bezwaar aan tegen het contract dat Uitgeverij
IDG hen begin april stuurde. De belangrijkste bezwaren – naast
een aantal details – richtten zich op de volledige overdracht van
het auteursrecht, de vrijwaring van aansprakelijkheid en de eis
van volledige exclusiviteit. Oudhoff: ‘Dit ging echt een stap te ver.
Volgens dit contract zou de uitgever een artikel geheel kunnen
herschrijven en desondanks alle aansprakelijkheid afwentelen.’
Op het bezwaar van de freelancers reageerde de uitgever not
amused. IDG deelde hen schriftelijk mee de NVJ niet als onderhandelingspartner te onderkennen. Wel stuurde de uitgever
een nieuw contract mee waarin de paragraaf over de vrijwaring
van aansprakelijkheid was geschrapt. De overdracht van het auteursrecht was gewijzigd in het ‘exclusieve recht’ om het van de
freelancers verkregen materiaal op allerlei manieren en via allerhande dragers te gebruiken. Oudhoff: ‘Uiteindelijk komt het erop
neer dat slechts één van de voorwaarden van tafel is. De freelancers hebben mij laten weten dit niet acceptabel te vinden, en ik
zal IDG dus opnieuw benaderen.’
Oudhoff voegt er aan toe wel vaker successen te boeken op dit
gebied. ‘Maar soms wordt er door de uitgever – in samenspraak
met de freelancers – voor gekozen geen ruchtbaarheid aan dergelijke aanpassingen van een contract te geven, zodat men het
“onder ons” kan houden. Maar deze groep freelancers wil juist
een voorbeeld stellen.’
‘Het is voor de NVJ moeilijk op te komen voor fotografen die
ermee akkoord gaan om voor € 18,- per foto te werken’, pareert
secretaris Ellie Speet van de NVJ de kritiek van Miché op de beroepsvereniging. ‘Daarnaast is het lastig de inspanningen die wij
voor freelancers verrichten te communiceren. In de jarenlange
taaie onderhandelingen met uitgevers op het gebied van auteursrecht zit niet veel dynamiek. Het levert weinig resultaat op. Vandaar dat we nu richting politiek stappen.
Speet is samen met organisaties als BNO, Fotografenfederatie
en DDG (Dutch Directors Guild) bezig het auteurscontractenrecht geïmplementeerd te krijgen, waarmee de maker wettelijke
bescherming krijgt. Ook het Netwerk Scenarioschrijvers ondersteunt de actie. ‘Het komt dit najaar aan de orde in de Kamer. We
zijn nu bezig Kamerleden van informatie te voorzien.’

Bijeenkomst: Rechtspositie auteurs moet beter
De NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten), BNO (Beroepsorganisatie Neder
landse Ontwerpers), DDG (Dutch Directors Guild), Fotografenfederatie (BFN, GKf,
PANL, SVFN) en het Netwerk Scenarioschrijvers houden op 8 juni een bijeenkomst
onder de titel ‘Rechtspositie voor auteurs moet beter’. Freelance auteurs: journalisten,
fotojournalisten/fotografen, ontwerpers, illustratoren, filmmakers en scenarioschrijvers
komen die dag in actie voor auteursrecht. Vanaf 15.30 uur in Perscentrum Nieuwspoort,
Den Haag.
Meer informatie: www.nvj.nl
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Veel uitgevers verlaagden recent hun tarieven of
stuurden hun freelancers sterk aangescherpte
voorwaarden. Een greep uit de voorbeelden:
Freelancers voor de Telegraaf Media Groep
(TMG) kregen eind vorig jaar een ‘wurgcontract’
waarin exclusiviteit wordt bedongen en de op
drachtgever het recht krijgt materiaal onbeperkt
en op alle denkbare platforms te gebruiken. De
uitgever legde recent een ‘zwarte lijst’ aan van
freelancers die het hen voorgelegde contract niet
hebben ondertekend. Redacties hebben van de
Redactie Inkoop BV van TMG de oekaze gekregen
de banden met deze freelancers te verbreken.

Reed Business (onder meer Agrarisch Dagblad
en FEM) verlaagde op 1 april zijn freelance tarie
ven met 10 procent. Freelancers moeten zo hun
bijdrage leveren aan de kredietcrisis, zo redeneert
het bedrijf. De maatregel geldt vooralsnog alleen
voor 2009. ‘Daarna bekijken we of de verlaging
nog nodig is’, zegt woordvoerder Christel Lam
mertink.

NT Publishers (onder meer Nieuwsblad Tran
sport en Mainport) verlaagde met ingang van 1
mei zijn tarieven met 12 procent. Als motivatie
wordt gegeven dat ‘veel uitgeverijen de laatste
jaren hun winstgevendheid in gevaar hebben zien
komen’. Omdat de doelgroep waar de uitgever
zijn brood verdient (transport en logistiek) extra
harde klappen krijgt, moet ook NT ‘snel en flink’
in de kosten snijden.

Uitgeverij IDG (onder andere Webwereld, Com
puter!Totaal en GameZ) stuurde begin april een
nieuw contract naar haar freelancers. Volgens de
nieuwe regels draagt de freelancer zijn auteurs
recht geheel over aan de uitgever en verplicht hij
zich de opdrachtgever van alle soorten van aan
spraken te vrijwaren. IDG-freelancers Olsthoorn,
Ringelestijn en De Winter steken hun nek uit en
stellen publiekelijk het hen voorgelegde contract
niet te ondertekenen. Ze schakelen de juridische
dienst van de NVJ in. Olsthoorn: ‘Een uitgever
waar je je voor inzet – voor een paar tientjes per
uur nog – benadert je als een crimineel via de brie
venbus. Of je maar even in dat vakje je vonnis wilt
tekenen. Al bij een paar uitgevers heb ik zo’n soort
plichten- en geen rechtencontract getekend, maar
dit is the bloody limit.’
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