Amsterdam, 20 december 2018
Aan: Mediafederatie
CC: Genootschap van Hoofdredacteuren
Geachte dames en heren,
Namens onze drie organisaties die zich betrokken voelen bij de economische positie van freelance
journalisten, vragen wij uw aandacht voor de noodzaak van indexering van vergoedingen, tarieven
en honoraria.
U bent ermee bekend dat het gemiddelde inkomen van freelance journalisten niet in
overeenstemming is met de professionele eisen die aan hun werk worden gesteld, zoals vermeld in
de diverse edities van de Monitor Freelancers en Media; een belastbaar jaarinkomen van 26.000
euro valt onmogelijk te verdedigen voor een vakbekwame journalist, die een wezenlijke bijdrage
levert aan uw publicaties. Wij vinden dat onaanvaardbaar laag en zien deze aanhoudende
onderbetaling als een gevaar voor de kwaliteit van de journalistiek.
Wij hebben onze leden opgeroepen hun tarieven te indexeren voor zover zij de ruimte hebben om
die zelf vast te stellen. Die vrijheid wordt hen helaas veelal niet gegund binnen de vaste tarieven die
de grote mediabedrijven hanteren; daarbij is hooguit sprake van onderhandelen over de sprong van
het ene vaste tarief naar het andere, maar niet over die tarieven zelf.
Het is ons bekend dat deze tarieven in veel gevallen de afgelopen jaren niet zijn gewijzigd, terwijl
de kosten van levensonderhoud en de kosten van het drijven van een journalistieke
freelancepraktijk wel degelijk zijn gestegen. Op basis van de consumentenprijsindex van het CBS is
bijvoorbeeld vast te stellen dat een in 2015 gemaakte tariefafspraak nu toe is aan indexering met
4,32 procent. De tabel op de volgende pagina geeft u nog meer kengetallen.

Laatste tariefafspraak

% tariefcorrectie 2019
2010

13,90%

2011

11,30%
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8,62%

2013

5,97%

2014

4,95%

2015

4,32%

2016

3,99%

2017

2,58%

Wij verzoeken u om er bij uw leden op aan te dringen hun vaste tarieven voor journalistieke
leveranciers te indexeren met deze of hieraan verwante percentages en dit aan hun leveranciers te
laten weten.
Mocht u verduidelijking nodig hebben over dit verzoek, dan komen wij graag met u overleggen.
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