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Normtarief voor literaire vertalingen blijft nog iets langer van
kracht
Prijsadviezen voor literair vertalers mogen niet meer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa), daarover berichtten wij eerder op 11 april en op 4 april. Concreet gaat het om de bepaling
over de prijs per woord die opgenomen is in de toelichting bij het ‘Modelcontract voor de uitgave
van een vertaling van een literair werk’ (om precies te zijn bij artikel 10 lid 1). Die bepaling moest
aanvankelijk per half november 2006 komen te vervallen, later werd dat 1 mei 2007. Naar onlangs
bekend is geworden, is de datum nu nog verder opgeschoven: naar 1 juni 2007.

Het modelcontract is gesloten tussen de Groep Algemene Uitgevers en, namens de vertalers, de
Vereniging van Letterkundigen (VvL). Behalve over het woordtarief zegt de toelichting ook iets over
royalty’s (bij artikel 10 lid 2). Dat bedrag wordt uitgedrukt in procenten van de verkoopprijs per
verkocht exemplaar (boven een bepaald aantal verkochte exemplaren). Die wat ‘zachtere’
prijsafspraak is de NMa nog aan het onderzoeken – daar hebben ook oorspronkelijke auteurs mee
te maken, voor wie eveneens collectieve royalty-afspraken zijn gemaakt. Dat onderzoek zal niet
voor 1 augustus 2007 afgerond zijn.
Ondertussen kan minister Van der Hoeven van Economische Zaken nog tussenbeide komen.
Daarover gaan de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (de koepel waaronder ook de VvL valt)
en het Nederlands Uitgeversverbond binnenkort met haar praten.
Weerwoord NMa
Overigens kwam de directeur van de NMa, Pieter Kalbfleisch, gisteren (8 mei 2007) aan het woord
in NRC Handelsblad (artikel door Ben Vollaard). Oók over het minimum vertaaltarief. De NMa wast
haar handen in onschuld. Enkele citaten:
NRC: ‘Minimumtarieven voor vertaalwerk zijn niet langer toegestaan, zo besliste u eind
vorig jaar. Dit zou “eerlijke concurrentie? in de weg staan. Vertalers van buitenlandse
literatuur komen bij een tariefdaling in de knel, dat is toch in niemands belang?’

Kalbfleisch: ‘We hebben voor deze zaak een enorme emmer koud water over ons heen
gekregen, en dan druk ik het zacht uit. Maar het ligt anders dan het in de publiciteit is
gekomen. De Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en het Nederlands
Uitgeversverbond (NUV) zijn zelf naar ons toegekomen om informele goedkeuring te
krijgen voor de minimum vertaaltarieven. Wij hebben niet het initiatief genomen tot een
onderzoek. Beide verenigingen hebben zelf besloten om de minimumtarieven per 1 mei te
laten vallen.’
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NRC: ‘Is dit volgens u een zaak waar de NMa haar schaarse capaciteit aan moet
besteden?’

Kalbfleisch: ‘Dit zijn “hardcore? prijsafspraken. Wij gedogen niets. Dit toestaan zou een
precedentwerking hebben. Zie deze beslissing als ons signaal: dames en heren, dit is in
strijd met de mededingingswet en dus mag het niet. We hebben geen uitputtend onderzoek
gedaan naar de gevolgen van de minimumtarieven, maar het gaat zeer waarschijnlijk om
een merkbare beperking van de concurrentie. Dat kunnen we niet toestaan. Daarom is er
een gerede kans dat we een formeel onderzoek naar deze zaak starten.’

Zie ook het bericht op de website van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers.
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