
 
 
Juryreglement Lira Correspondentenprijs 
 

1. Ter ere van een goede, kwalitatief hoogwaardige buitenlandjournalistiek heeft 
Stichting Lira Auteursfonds Reprorecht samen met het Fonds Bijzondere 
Journalistieke Projecten een jaarlijkse prijs voor de beste freelance 
buitenlandcorrespondent ingesteld. 

2. Deze prijs zal worden toegekend aan degene die naar het oordeel van de jury in het 
voorgaande kalenderjaar de beste buitenlandberichtgeving heeft verricht. 

3. De prijs geldt voor de complete berichtgeving van een freelance correspondent – print, 
radio, tv, fotografie, online-bladen, blogs – maar bij de toekenning zal de nadruk 
liggen op de tekst. 

4. De inzendingen zijn gemaakt door een Nederlandse journalist, zijn Nederlandstalig cq 
beschikbaar voor het Nederlandse publiek. 

5. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000. 
6. Alleen freelance journalisten kunnen meedingen naar de prijs. 
7. Per correspondent kunnen maximaal 10 concrete voorbeelden (artikelen, 

(rtv)reportages) worden ingezonden uit de periode waarop de prijs betrekking heeft. 
Tevens wordt een cv bijgevoegd.  

8. Om voor de prijs in aanmerking te komen moeten de inzendingen voldoen aan de 
volgende criteria. Ze moeten een bijzonder inzicht geven in de gebeurtenis(sen) 
waarover de correspondent heeft bericht of een bijzonder goed beeld geven van het 
land waar de correspondent is gestationeerd. De jury let bij het beoordelen op de 
gekozen invalshoeken, op nieuwswaarde, op aanpak en stijl. De jury bepaalt of een 
inzending voldoet aan de in dit reglement neergelegde criteria. 

9. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet het werk per mail of per post (in 
drievoud als het gaat om dvd/cd-roms) zijn ingezonden aan de jury. Inzending kan 
geschieden door de journalist zelf of door zijn of haar opdrachtgever(s). Ook kunnen 
derden kandidaten aanmelden. De correspondent of de opdrachtgever(s) zal in dat 
geval worden verzocht om het werk aan de jury te doen toekomen. 

10. Elk jaar zal het Fonds BJP de inzendtermijn en het inzendadres bekendmaken. 
11. Over de toekenning van de prijs beslist een jury van drie leden, die voor één periode 

worden benoemd. 
12. Het bestuur van het Fonds BJP benoemt de leden van de jury en de juryvoorzitter. Het 

kan aan deze jury een secretaris toevoegen. Aan de juryleden en aan de secretaris kan 
een vergoeding worden toegekend. De leden van de jury en de secretaris kunnen niet 
voor de prijs in aanmerking komen. 

13. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld. 
14. De jury bepaalt zelf haar werkwijze. 



15. De jury brengt van haar overwegingen rapport uit aan het bestuur van het Fonds BJP 
vóór of op een door dit bestuur vast te stellen tijdstip. 

16. De uitreiking van de prijs geschiedt tijdens een openbare bijeenkomst, te organiseren 
door het bestuur van het Fonds BJP. 

17. Dit reglement is openbaar en zal aan eenieder die daarom vraagt ter beschikking te 
worden  gesteld. 

 


