Amsterdam, 29 mei 2015

Betreft: Algemene Voorwaarden Freelancers
Geachte heer Van Thillo,
Tot op heden heb ik geen antwoord van u mogen ontvangen op mijn brief van woensdag 27
mei jongsleden over de aangepaste Freelancersvoorwaarden van De Persgroep. Wellicht
heb ik teveel romans van Jane Austen gelezen maar tot op heden dacht ik dat een heer
een dame niet laat wachten op een antwoord. Vooral als er haast is geboden wat in dit
geval zo is daar De Persgroep de aangepaste Freelancersvoorwaarden aanstaande maandag
1 juni eenzijdig wil laten ingaan.
De heer Bart Verkade – aan wie de brief ook gericht was - heeft mij informeel via een email laten weten dat de voorwaarden hoe dan ook ingaan aanstaande maandag 1 juni.
Daarnaast heeft hij aangegeven nog formeel middels een brief te zullen reageren. Deze
heb ik tot op heden niet mogen ontvangen.
Daarnaast heeft de heer Verkade middels Villamedia laten weten dat ‘er geen rol is voor
de NVJ in dit traject’. Als argument voert hij op dat zelfstandigen ‘ondernemers’ zijn.
Tegelijkertijd geeft hij aan dat hij de huidige ‘lappendeken aan afspraken met freelancers’
wil uniformeren met algemene inkoopvoorwaarden. Staat dit niet haaks op elkaar? Ik heb
er wat voor over om mijn rol bij de NVJ volstrekt overbodig te maken. De voorwaarde is
dan wel dat zelfstandige (foto)journalisten als business partners worden erkend door De
Persgroep en dat er te onderhandelen valt over voorwaarden en tarieven. Kortom, zolang
het ondernemerschap van zelfstandige (foto)journalisten wordt beknot door De Persgroep
blijf ik nog even aan bij de NVJ.
De heer Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid van D66, zal aanstaande maandag 1 juni
Kamervragen stellen over de aangepaste en eenzijdig opgelegde Freelancevoorwaarden
van De Persgroep. De heer Verhoeven is één van de Kamerleden die zich de afgelopen
jaren heeft ingezet voor een betere positie van makers met als resultaat het wetsvoorstel
Auteurscontractenrecht. Hij heeft vragen over de billijkheid en eenzijdigheid van de
aangepaste Freelancevoorwaarden van De Persgroep.
Met de aanpassing van de Freelancevoorwaarden geeft De Persgroep in elk geval aan iets
te hebben begrepen van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht. Voor de ruime
exploitatiebevoegdheid die De Persgroep eist– zoals doorverkoop aan derden – is inderdaad
een billijke vergoeding vereist. Hiermee erkent De Persgroep dat zij dit tot dusverre niet
hebben geregeld en dat zij werk van zelfstandige (foto)journalisten niet had mogen
doorverkopen aan digitale platforms zoals Blendle. Bovendien hebben veel zelfstandige

(foto)journalisten – meer dan 2000 – hun verdere exploitatie bevoegdheid onder gebracht
bij Lira of Pictoright. Zij kunnen hun rechten dus niet bij De Persgroep onderbrengen.
In de begeleidende brief die De Persgroep naar de zelfstandigen heeft gestuurd, staat dat
de nieuwe initiatieven van De Persgroep, waarvoor deze algemene voorwaarden nodig zijn,
ook positief zullen werken voor de zelfstandigen. Als de NVJ die voorwaarden leest, vraagt
zij zich af: Hoe dan? Het auteursrecht van de zelfstandige is volledig uitgehold. Sterker
nog, door de belemmering om voor concurrenten te schrijven over onderwerpen die ook
aan de Persgroep worden geleverd, tast De Persgroep de zelfstandigheid en het
ondernemerschap van de zelfstandige (foto)journalist in de kern aan. De positie van de
maker wordt door deze algemene voorwaarden verre van versterkt. De Persgroep vraagt in
haar brief om de steun van de zelfstandige journalist omdat die gebaat is bij een gezonde
Persgroep. Daarvoor is het blijkbaar nodig de zelfstandige maximaal te beperken in zijn
exploitatiemogelijkheden. U schrijft wel dat het werk na een week ook aan andere media
aangeboden mag worden, maar de kleine lettertjes beperken dat aanzienlijk. Daar komt
bij dat De Persgroep het óók aan die andere media kan bieden. De zelfstandige journalist
moet dus met zijn eigen opdrachtgever concurreren. Dat is geen eerlijk speelveld. Volgens
De Persgroep hebben afkalvende oplagen geleerd dat een te smal fundament de
journalistieke kwaliteit in gevaar kan brengen en is samenwerking met derden nodig. De
Persgroep gaat volledig voorbij aan de rechten van de zelfstandigen die het werk maken.
Zij zorgen voor de journalistieke kwaliteit. Om die te waarborgen is een fatsoenlijke
financiële vergoeding vereist en dienen de exploitatiemogelijkheden van de zelfstandige te
worden gerespecteerd.
De NVJ roept u bij deze op – namens alle 3100 NVJ-Zelfstandige leden – om de aangepaste
Freelancevoorwaarden niet in te laten gaan met ingang van 1 juni en om de dialoog met
zelfstandige (foto)journalisten nog komende week aan te gaan.
Indien De Persgroep toch doorzet dan zal de NVJ het hier niet bij laten zitten.
In afwachting van uw reactie tekent de NVJ met vriendelijke groet,
Wij vernemen graag uiterlijk voor 31 mei van u.
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