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‘Achttien euro per foto en bij herplaatsingen niets. Zolang er in-
derdaad nog figuren rondlopen, die dat voor dit bedrag doen, 
vinden wij het niet gek, dat we, met onze dure apparatuur, ver-
pletterd worden. Tijd, benzine, verzekeringen, parkeergelden, 
maken foto’s, bewerken foto’s en dan 18 euro (omzet) per foto. 
Daar hou je dus he-le-maal-niets aan over. Sterker, je moet er 
zwaar op toeleggen’, schrijft fotograaf Frans van Zijst op de web-
site van De Journalist. 
Net als tientallen andere fotojournalisten. De verontwaardiging 
is groot. Het bericht dat de Telegraaf Media Groep (TMG) foto-
grafen eind vorig jaar een nieuwe overeenkomst heeft gestuurd, 
die door velen als wurgcontract wordt omschreven (zie kader), 
lokt ruim 120 reacties uit. Kort gezegd bepaalt TMG dat foto’s 
voortaan onbeperkt hergebruikt kunnen worden, zelfs eerder ge-
leverd materiaal. Ook mogen freelance fotografen nog maar zeer 
beperkt voor andere opdrachtgevers werken. De kritiek richt zich 
overigens niet alleen op De Telegraaf. Ook het AD en Wegener 
betalen steeds minder voor foto’s en scherpen hun voorwaarden 
aan. 
Elly Speet van de NVJ: ‘Ik adviseer fotografen het contract niet te 
tekenen en zich bij ons te melden. Wij willen met De Telegraaf 
overleggen over dit contract. Het is te eenzijdig.’ 
TMG staat niet te trappelen om met de NVJ te overleggen. Vol-
gens hoofdredactielid Arno Reekers, die niet uitgebreid wil rea-
geren, ligt er inmiddels een stapel getekende contracten op zijn 
bureau. Dus met dat protest van fotografen valt het wel mee. 

‘We hebben hooguit wat in de communicatie niet handig gedaan.  
We kijken of we dat kunnen rechtzetten.’ Woordvoerder Hans 
Elekan: 'De wereld verandert en we willen de lezer via verschil-
lende media informeren. Daarom hebben we de contracten 
aangepast.' Als fotografen daar vragen over hebben of het tarief  

Wurgcontracten  
met afbraakprijzen

Voor een paar tientjes een foto 
maken die dan ook nog eens 
eindeloos hergebruikt kan worden. 
fotografen lopen te hoop tegen 
de wurgcontracten die ze krijgen 
Voorgeschoteld Van onder meer de 
telegraaf en wegener. maar zijn ze 
slachtoffer of ook dader?

Attent Verslag

‘Primeurs brengen? Mensen voor onderzoek vrijstel-
len? Dat kunnen we ons niet permitteren’, zei NOS-
 directeur Gerard Dielissen onlangs op een bijeen-
komst van de Dutch Media Professionals. 
RTL Nieuws-anchor Rick Nieman had hem gevraagd  
of de vierhonderd journalisten van de NOS aan ont-
hullingsjournalistiek doen. Niet dus. Vierhonderd 
man in dienst, maar geen mogelijkheden om een paar 
mensen vrij te stellen om eens ergens in te duiken, 
een tegel te lichten.  ‘Ook niet twee of drie van die 
vierhonderd?’, vroeg Nieman hoopvol. ‘Nee’, zei Die-
lissen resoluut,  ‘dat kan niet. Wij doen attent verslag 
van wat zich afspeelt. 24 uur per dag. Op een alerte 
manier brengen wij de hele dag het nieuws. Primeurs 
zijn niet onze taak.’
Vierhonderd man in dienst en dan als ambitie ‘op een 
alerte manier verslag doen van wat zich afspeelt’. Voor 
wie het niet gelooft: er is een video van het gesprek. 
Zie: http://www.rethinkingmedia.nl/events/. 
Ik overdrijf niets. Ik trek niets uit zijn verband. Ik doe 
alleen alert en attent verslag van wat volgens de hoog-
ste baas de journalistieke missie is van de NOS.
Sinds die bijeenkomst kijk ik anders naar de journa-
listieke producties van de grootste nieuwsorganisatie 
van Nederland. Dielissen blijkt gelijk te hebben. De 
NOS houdt het nieuws bij, zoals het ANP dat doet en 
Novum, maar dan met plaatjes.
Wat doen die vierhonderd man dan de hele dag? Een 
simpel sommetje. RTL Nieuws heeft 125 journalisten, 
doet tv en internet, maar geen radio. Dus als we de 45 
man die 24 uur per dag radio maken bij BNR Nieuws-
radio optellen bij de 125 van RTL, dan komen we op 
170. En de 170 mannen en vrouwen van RTL en BNR 
houden minstens zo attent het nieuws op tv, radio en 
internet bij als de vierhonderd van de NOS. De NOS 
heeft 230 journalisten meer dan RTL en BNR samen. 
Vandaar mijn vraag: wat doen die journalisten van de 
NOS dan allemaal wel, als er geen twee of drie kunnen 
worden vrijgemaakt om achter eigen nieuws aan te 
gaan of de maatschappij kritisch te volgen? 
Dit is uiteraard geen pleidooi voor minder journalis-
ten, maar wel voor wat meer ambitie.

http://www.rethinkingmedia.nl/events/

Gastcolumnist Gerard Driehuis heeft een 
bedrijf in advies, creatie en vorming
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Fotografen en 
camjo’s verdrin-
gen zich om een 
foto te maken. 
Foto: Joost van 
den Broek/Hol-
landse Hoogte
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Enkele passasges uit het contract dat de Telegraaf Media Groep fotografen laat ondertekenen 

te laag vinden, kunnen ze een mailtje sturen, aldus Elekan.
Volgens Speet past de actie van TMG in een trend waarbij uit-
gevers al langer proberen alle rechten naar zich toe te trekken 
en tegelijk de aansprakelijkheid te beperken. Het is moeilijk daar 
wat tegen te doen, zo lang er voldoende fotografen zijn die onder 
de nieuwe voorwaarden willen werken.
Behalve ongenoegen over die voorwaarden, is er onder fotogra-
fen net zoveel irritatie over de tarieven die worden betaald. Die 
worden per fotograaf vastgesteld en variëren, volgens fotogra-
fen die op de site reageren, tussen de 15 en de 95 euro per foto. 
Soms worden dan ook nog onkosten betaald, maar vaak niet. De 
irritatie over de tarieven gaan niet alleen richting Telegraaf, AD 
en Wegener, maak ook richting elkaar. Van Zijst en andere verwij-

7.1 De Opdrachtnemer verleent 
hierbij de Opdrachtgever een 
onherroepelijk recht voor de 
duur van het auteursrecht om 
de Bijdrage(n) zonder enige be-
perking wereldwijd, geheel of ge-
deeltelijk al dan niet in gewijzigde 
vorm, op welke wijze en in welke 
omvang dan ook te verveelvoudi-
gen en/of openbaar te maken, te 
gebruiken, te hergebruiken en te 
(doen) exploiteren (…).

7.3 De Opdrachtnemer verleent 
de Opdrachtgever voorts voor 
onbepaalde tijd een onbeperkt, 
onherroepelijk en exclusief recht 
om de Bijdrage(n) (te doen) op-
nemen en/of te verwerken in Hol-
ding producten (concern intern 
en extern) ter verveelvoudiging, 
openbaarmaking en exploitatie op 
elke denkbare wijze en met behulp 
van elk bestaande en/of nog te 
ontwikkelen techniek, waaronder 

in het bijzonder de opname in en 
exploitatie van een extern toegan-
kelijk concernbreed centraal elek-
tronisch archief.
12.2 De Vergoeding is exclusief 
omzetbelasting. In de Vergoeding 
zijn begrepen alle kosten die in 
verband staan met de uitvoering 
van de diensten en/of werkzaam-
heden.

16.1 Opdrachtnemer die regelmatig 
Bijdrage(n) levert aan een Uitgave 
op basis van de Overeenkomst, zal 
over dezelfde onderwerpen geen 
opdracht van anderen (concurren-
ten van Opdrachtgever zoals doch 
niet uitsluitend uitgevers van lan-
delijke dagbladen) (in hetzelfde 
verspreidingsgebied) aannemen 
zonder voorafgaande schriftelijk 
vastgelegde instemming van de 
hoofdredactie van die Uitgave.

ten hun collega’s dat ze voor afbraaktarieven werken en voor dat 
geld geen kwaliteit kunnen leveren. Dat probleem is alleen op te 
lossen als fotografen weigeren voor weinig te werken.
Bastiaan Miché, die voor 18 euro per foto werkt voor TMG, ziet 
dat anders: ‘Als ik het niet doe, doet een ander het. Wij kunnen 
voor dat tarief werken, omdat we veel foto’s maken.’ Toch heeft 
hij het nieuwe contract nog niet getekend. De combinatie van 
een reeks van voorwaarden met lage tarieven gaat hem te ver. 
Hij hoopt door niet te tekenen op een overleg met TMG. ‘Maar 
ze spelen verstoppertje en zeggen helemaal niets.’ Ondertussen 
werkt hij wel voor de huis-aan-huisbladen in het Gooi. Wat het 
niet tekenen inhoudt, blijft onduidelijk.  
Discussieer mee op: dejournalist.nl
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