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Beste Sanoma,

Deze week kregen wij, freelance journalisten die voor Sanoma schrijven, het bericht dat jullie van 
plan zijn om zonder met ons te overleggen onze artikelen door te verkopen. 

Dit plan stuit bij ons op weerstand, omdat het ons belemmert in iets waar we allemaal belang bij 
hebben: dat wij ons werk goed doen. Denk bijvoorbeeld aan schuchtere interviewkandidaten, die 
misschien niet meer met ons willen praten omdat ze hun hart en ziel zomaar overal kunnen 
tegenkomen. Dat schaadt de vertrouwensband die moet worden opgebouwd tussen journalist en 
geïnterviewde op zodanige wijze dat velen van ons vrezen dat sommige interviews afketsen. Daar is 
de lezer uiteindelijk de dupe van; iets wat we geen van beide willen.

Het andere punt is financieel van aard. Veel freelance journalisten schrijven over eenzelfde 
onderwerp verschillende artikelen voor diverse media. Wanneer de artikelen die we voor Sanoma 
schreven zonder onze toestemming of zelfs zonder ons medeweten gaan circuleren, bedreigt dat 
deze manier van inkomsten verwerven. En dat op een tijdschriftenmarkt waarin de tarieven de 
afgelopen jaren alleen maar zijn gedaald, zeker als je de inflatie meeneemt.

Wij maken dit punt niet omdat we inhalig zijn, maar omdat een goed artikel schrijven tijd kost. 
Wanneer de honoraria dalen en onze afzetmarkt door circulerende artikelen wordt verkleind, komt 
er een punt dat we te weinig aan een stuk verdienen om er de tijd in te steken die het nodig heeft om 
echt goed te worden. Immers: als de inkomsten dalen, moet de productie omhoog. Dat komt de 
kwaliteit meestal niet ten goede. Ook in dit geval is de lezer uiteindelijk de dupe.  

Dat gezegd hebbende zijn we natuurlijk niet blind voor de moeilijke markt waarin Sanoma opereert. 
De dalende oplagecijfers en advertentie-inkomsten zijn ook ons bekend. Maar wij geloven er stellig 
in dat er een manier moet zijn waarop zowel Sanoma als de freelance journalist als winnaars uit de 
bus kunnen komen. We hebben immers een groot gemeenschappelijk belang: fantastische bladen 
maken voor de lezer. 

We hopen daarom dat jullie bereid zijn om met een aantal van ons om tafel te gaan zitten, en te 
kijken naar een manier waarop we samen van deze moeilijke markt het beste kunnen maken, terwijl 
tegelijkertijd de rechten van freelancers zodanig gewaarborgd worden dat wij ons werk naar 
behoren kunnen blijven doen. De opmerkingen in de bijlage kunnen daarbij een startpunt zijn. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat wij tot een overeenstemming kunnen komen die voor beide 
partijen bevredigend is. We denken graag mee. 

In afwachting van een reactie verblijven wij,

Met samenwerkingsgezinde groet,

Jullie freelancers
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BIJLAGE

- de huidige overdracht van auteursrecht moet worden omgevormd tot een licentie. De licentie 
omvat het exclusief gebruik door de specifieke titel (één tijdschrift), voor gebruik in het papieren 
medium en op de aan dat medium gelieerde website. De duur, nu bepaald op negen maanden, moet 
worden teruggebracht tot een maand, d.w.z. de maximale tijd dat een medium in de winkels ligt.
Voor gebruik door derden binnen de licentietermijn (gebruik door andere titels binnen de uitgeverij 
of daarbuiten) kan een vast tarief worden afgesproken, bv 30% van het factuurbedrag.
Na die maand heeft de opdrachtnemer weer alle auteursrechten in bezit.

- er komt een vastgesteld recht op indexatie voor freelancers, van 2 of 3 procent, ingaand op de 
eerste dag van elk kalenderjaar.

- er komt een afspraak over betaling voor bestelde verhalen. In de praktijk blijken veel freelancers, 
zonder het zich te beseffen, no cure no pay te werken. Ons bereiken veel berichten over ingeleverde 
stukken die (soms om kwaliteitsredenen, maar vaak ook omdat er ineens 'geen plek is.') niet te 
worden betaald, terwijl er wel aan de briefing is voldaan. Dit gebeurt ook bij ervaren freelancers. In 
de huidige praktijk kan Sanoma op ieder moment zich terugtrekken uit de afspraak, en zit de 
freelancer zonder geld terwijl het werk is gedaan. Er moet worden gestudeerd op een oplossing 
hiervoor.

- verhalen mogen worden gefactureerd direct na levering. In de praktijk mogen freelancers pas 
factureren nadat een verhaal is 'goedgekeurd' of nadat een verhaal is geplaatst. Vaak zitten er 
maanden tussen levering en betaling, en dat schaadt de bedrijfsvoering en financiële zekerheid van 
freelancers.

In de huidige situatie doen zich een aantal problemen voor, die in de freelance-overeenkomst 
moeten worden opgelost:

- er is geen vergoeding op hergebruik terwijl uitgevers via derden wel vergoeding ontvangen.
- er is een ethisch probleem: uitgevers verkopen teksten door aan derden, die deze teksten 
bewerken. Teksten worden ingekort, geïnterviewden zien hun citaten geschrapt of gewijzigd. In de 
huidige praktijk beklagen veel bronnen en geïnterviewden zich bij de freelancers over deze gang 
van zaken. Terwijl de freelancer nergens in wordt gekend. Volgens juristen van de NVJ blijft de 
freelancer juridisch aansprakelijk voor het gebruik van de tekst. In de praktijk kan dat leiden tot 
rechtszaken, waarbij niet alleen bronnen en geïnterviewden de freelancers aanklagen, maar ook 
betrokken partijen als agenten, managers, platenmaatschappijen etc. De licentie moet dus juridisch 
geborgd worden. Aansprakelijkheid moet wellicht voor de duur van de licentie overgaan op de 
uitgever. Het kan in elk geval niet zo zijn dat een uitgever maandenlang winst maakt met verhalen, 
maar de juridische aansprakelijkheid niet aanvaardt. Daarover is nu niets geregeld, en veel 
freelancers beseffen niet in welke positie ze zitten.
- in de huidige situatie wordt het veel freelancers verboden hun eigen werk te publiceren op bv hun 
eigen website, terwijl het blad al uit de winkel is. Daarmee ontneemt de uitgever de opdrachtnemer 
het recht om reclame te maken voor eigen werk, en dat schaadt de bedrijfsvoering van de freelancer. 
 


