
Brussel,

Geachte heer, geachte mevrouw,

Betreft: aanvraag van het VVJ-lidmaatschap als persmedewerker

Hieronder vindt u een formulier waarmee u het statuut van VVJ-lid/persmedewerker kan 
aanvragen.

Hiervoor is vereist dat u in bijberoep en tegen vergoeding  meewerkt aan de redactie van 
een in Vlaanderen uitgegeven dagblad, informatiemagazine of omroep..

Het lidmaatschap als persmedewerker wordt door de Raad van Bestuur telkens voor een 
kalenderjaar toegekend tegen een lidgeld van 65 euro.

De voordelen van dit lidmaatschap vindt u terug op onze website www.journalist.be.

Concreet verwachten wij van u het volgende:
- u vult het eigenlijke aanvraagformulier in en ondertekent dit;
- u vult tevens de bijgaande vragenlijst in;
- u laat ook de bijgevoegde attesten invullen en handtekenen door uw 

(hoofd)opdrachtgever (hoofdredacteur of directie) en twee erkende 
beroepsjournalisten;

- en u stuurt dit alles naar ons postadres (VVJ, Zennestraat 21 1000 Brussel) of mailt 
het (in PDF of Word) naar info@journalist.be;

- u stuurt een recente pasfoto naar info@journalist.be ((indien dit niet mogelijk is, kan 
u ook per post een pasfoto opsturen).

De Raad van Bestuur van de VVJ beslist over de aanvragen en het VVJ-secretariaat deelt die 
beslissing zo snel mogelijk mee.
Bij een positief antwoord, ontvangt u een uitnodiging tot betaling van het lidgeld, waarna u 
een VVJ-lidkaart ontvangt inclusief de vermelde voordelen.

Met vriendelijke groeten,

Beny Bechler - Marleen Sluydts       Pol Deltour
   Administratief secretariaat        Nationaal secretaris

mailto:info@journalist.be
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AANVRAAG VVJ-LIDMAATSCHAP ALS 
PERSMEDEWERKER

Ondergetekende  (naam en voornaam)

............................................................................................................................

vraagt zijn/haar aansluiting bij de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) als 
persmedewerker.

Bij deze bevestigt hij/zij in bijberoep journalistiek mee te werken aan de redactie van 
een in Vlaanderen uitgegeven algemeen informatiemedium (krant, magazine of 
omroep) in de zin van de wet van 30 december 1963.

Met zijn/haar handtekening erkent ondergetekende kennis te hebben van de Statuten 
van de VVJ zoals bekrachtigd door de Raad van State op 7 oktober 2005 (*).
Hij/zij erkent tevens de geldende deontologische codes (Verklaring van München van 
1971 en de Code van Journalistieke Beginselen van 1982) (*) na te leven en de 
werking van de door de VVJ mee opgerichte Raad voor de Journalistiek (**) te 
erkennen.

Datum: Handtekening:

Terug te bezorgen aan het VVJ-secretariaat samen met ingevuld gegevensformulier,  
gehandtekende attesten en een (digitale) pasfoto

VVJ
Zennestraat 21 

1000 Brussel

(*) Alle vermelde documenten zijn raadpleegbaar op www.journalist.be.
(**) Voor alle informatie over de Raad voor de Journalistiek verwijzen we naar 
www.rvdj.be.
 

http://www.rvdj.be/
http://www.journalist.be/


-2/5-

AANVRAAG VVJ-LIDMAATSCHAP ALS PERSMEDEWERKER
Gegevensformulier

Persoonsgegevens

○ Naam (in hoofdletters) : …………………………………………………………...

○ Voornaam : …………………………………………………………………………

○ Geboortedatum : ………………    ○ Geboorteplaats : ………………………….

○ Nationaliteit : ……………………………………………………………………….

○ Prive-adres : ……………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………..............

Indien een ander adres voor briefwisseling, hieronder opgeven :

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

○ Tel. prive : ………………………   ○ Tel. werk : ………………………………..

○  GSM : 
………………………………………………………………………………

○  E-mail privé : ……………………………………………………………………

○  E-mail werk :  ……………………………………………………………………..
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Beroepsgegevens

○ Aard van het journalistieke werk

○ redacteur / ○ persfotograaf /  ○  cameraman /  ○   layouter-graficus / 

○ tekenaar / ○ andere :  …………......

○ Arbeidsstatuut als persmedewerker

○ loontrekkende  /  ○  zelfstandige  /  ○  andere: ……………………………….

sinds (dd/mm/jjj):…………………………………………………………………….

Naam en adres van uw huidige werkgever(s)/opdrachtgever(s):

…..................................................................................................................................

….............................................................................................................................….

Korte omschrijving van de loopbaan als persmedewerker

…...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Hoofdactiviteit

Wat is uw hoofdberoep/hoofdstatuut/hoofdactiviteit ?

…………………………………………………………………………………………………..

Naam en adres van uw eventuele werkgever of opdrachtgever in hoofdberoep:

…..................................................………………....................................................……………

Regio

Wie in de provincie Antwerpen woont of werkt, kan aansluiten bij de afdeling Antwerpen
van de VVJ: 

○ ja, graag       ○  nee, ik heb geen interesse

Aan te kruisen (op beide pagina’s):

○ Ja, mijn gegevens mogen aan derden meegedeeld worden.

○ Nee, niet al mijn gegevens mogen aan derden meegedeeld worden (kruis de 
bolletjes aan bij de gegevens hierboven die niet meegedeeld mogen worden).
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Specialisaties
Maximaal 3 aanstippen

 Politiek 

 Economie

 Sociaal beleid
             

 Justitie 

 Regionaal
        

 Internationaal 

 Sport

 Media 

 Cultuur, inclusief boeken, muziek, film, showbiz

 Gezondheid en lifestyle, inclusief culinair, mode

 Natuur, milieu, landbouw

 Samenleving, incl. geschiedenis, religie, faits divers

 Technologie, inclusief auto, bouw, IT, nieuwe media

 Toerisme, inclusief reizen

 Verkeer

 Wetenschap en onderwijs

 Andere : ……………………………………

○  Deze gegevens mogen aan derden worden meegedeeld

○  Deze gegevens mogen niet aan derden worden meegedeeld en dienen slechts 
voor intern gebruik op het VVJ-secretariaat

Naam  en handtekening :  ……………………..
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AANVRAAG VVJ-LIDMAATSCHAP ALS PERSMEDEWERKER
Attesten

Verklaring van de (voornaamste) werkgever of opdrachtgever
(directeur of hoofdredacteur)

Bij deze bevestigt ondergetekende, (naam) .........................................................................,

(functie) .................................................................................................................................,

dat  (naam persmedewerker) ................................................................................................

als betaalde persmedewerker verbonden is aan (naam en adres medium) 

...............................................................................................................................................

Datum: Handtekening: Stempel:

Referenties
2 erkende beroepsjournalisten die uw aanvraag ondertekenen

1) (naam).............................................                 (handtekening)................................

2) (naam)............................................ (handtekening)................................
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