Tweede Kamer
t.a.v. de Kamerleden van de commissies OCW, EZK en
SZW

Brandbrief: Corona
Amsterdam, 31 maart 2020
Geachte Kamerleden,

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft met teleurstelling kennisgenomen van de
brief van Minister van Engelshoven van 27 maart (23894354) aan de Tweede Kamer. De creatieve en
culturele sector, waaronder ook de (foto)journalistiek, voelt zich niet gehoord.
De Tweede Kamer riep de minister op 12 maart middels de motie Jetten (D66) op, om te werken aan
een steunpakket voor de creatieve en culturele sector en noemde daar specifiek bij het grote
percentage freelancers (60%). Dit grote aantal freelancers geldt ook heel nadrukkelijk voor de
journalistieke sector.
Freelance (foto)journalisten vergeten
Minister Van Engelshoven rept met geen woord in haar brief over de journalistieke sector of over
een aanvullend steunpakket voor zelfstandige (foto)journalisten. Dit terwijl meer dan ooit de
journalistiek haar maatschappelijke meerwaarde waarmaakt. Als vitale beroepsgroep zorgt zij voor
cruciale informatievoorziening aan de burgers. Er is juist nu veel behoefte aan nieuws uit de eigen
regio maar precies hier staat de (foto)journalistiek in haar bestaansrecht onder druk en dreigt zij zelfs
te worden platgelegd, of erger, te verdwijnen.
Freelance (foto)journalisten worden onevenredig hard getroffen door de coronacrisis. Van de een op
de andere dag zijn sport-, cultuur- en andere katernen opgeheven. Ook internationaal opererende
(foto)journalisten worden hard getroffen omdat zij vanwege het reisverbod hun werk niet meer
kunnen doen. Dit heeft als gevolg dat zij geen opdrachten meer krijgen en hierdoor geen inkomen
meer genieten. Sommige media gaan uit nood nog verder, NDC heeft al haar freelancers laten weten
tijdelijk geen gebruik van hen te kunnen maken. Alea Publishers heeft de tarieven eenzijdig verlaagd
en veel andere media hebben aangegeven aanvullende maatregelen te moeten nemen.
NVJ Meldpunt ‘Corona annuleringen’
Sinds de opening van het NVJ-meldpunt ‘Corona annuleringen’ zijn er meer dan 370 meldingen
binnengekomen van freelance (foto)journalisten die zijn getroffen door de maatregelen ter
indamming van het coronavirus. Zij geven aan de komende drie maanden nauwelijks inkomen te
kunnen genereren. Dit staat haaks op de behoefte van de samenleving die schreeuwt om lokaal,
regionaal en nationaal nieuws.
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Noodfonds om freelance (foto)journalisten aan het werk te houden
Om in de nieuwsbehoefte te kunnen voorzien verzoekt de NVJ u om de volgende maatregel te
treffen voor noodlijdende lokale en regionale uitgeverijen en omroepen zodat zij hun freelance
(foto)journalisten aan het werk kunnen houden. Zij hebben hier het volgende voor nodig:
 Een aanvullend noodfonds (30% van de totale loonkosten) specifiek beschikbaar te stellen
voor opdrachten aan zelfstandige (foto)journalisten.
 Dit bedrag kan aan noodlijdende uitgevers van huis-aan-huis kranten, regionale dagbladen
en omroepen worden uitgekeerd.
 In ruil dienen de mediabedrijven aan te tonen dat zij hun productie op peil houden en
tenminste op een gelijk budgettair niveau (en goede tarieven) opdrachten blijven
verschaffen aan freelance (foto)journalisten en dienen zij de garantie af te geven hun
personeel in dienst te houden.
Generieke steunpakket ontoereikend
Het generieke steunpakket van de overheid is – hoe verstrekkend ook en waarvoor lof ontoereikend. Het huidige pakket schiet tekort waardoor veel zelfstandigen worden getroffen. De
NVJ verzoekt u, om alle freelance (foto)journalisten toe te laten tot de TOZO en de TOGS-regeling.
 Niet alle freelance (foto)journalisten komen voor de TOZO in aanmerking, omdat zij (a) niet
voldoen aan het urencriterium (denk aan hybride beroepspraktijken), (b) omdat ze niet
ingeschreven (hoeven) staan bij de KvK
 De SBI-Codes (9003 en 74201) toe te voegen aan de lijst van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) om in aanmerking te kunnen komen voor de TOGS-regeling
 Freelance (foto)journalisten die gebruik willen maken van de TOGS maar niet de juiste SBI
code toe te laten tot de regeling
 Freelance (foto)journalisten die wel de juiste SBI-code hebben, maar toch niet aan de TOGScriteria kunnen voldoen omdat zij geen beroepspraktijk buiten hun woonadres voeren maar
daarvoor in hun woning een beroepspraktijkruimte of andere substantiële vaste
exploitatielasten hebben zoals bij foto- en videojournalisten het geval is. Op een geringe
winst drukken deze vaste lasten zwaar.
De NVJ verzoekt u, Kamerleden, om te zorgen dat freelance (foto)journalisten juist nu betaald
kunnen worden ingezet om te voldoen aan de grote vraag naar informatie.
De NVJ maakt onderdeel uit van de Creatieve Coalitie samen met 34 andere organisaties en
onderschrijft de brandbrief van de Creatieve Coalitie van 30 maart.
Hoogachtend,
Thomas Bruning
Algemeen Secretaris NVJ

Rosa García López
NVJ Secretaris Zelfstandigen
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