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2017 was eens te meer een boeiend, en voor journalisten dus druk nieuwsjaar. 

Binnenlands hielden het migratiebeleid en het te gretige gegraai van een rits politici 

nieuwsredacties bezig, maar ook de heroplevende economie en het energiebeleid. 

Buitenlands ging veel aandacht naar de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland, de 

aanhoudende strapatsen van de Amerikaanse president en het fin-de-régime van 

Islamitische Staat. Maar hoe brachten de journalisten het er zelf vanaf in 2017 ? 

 

In dit jaarverslag eerst een overzicht van de belangrijkste verschuivingen in het 

Vlaamse medialandschap. Vervolgens enkele cijfers over het journalistenbestand in 

Vlaanderen, en die ogen opnieuw niet echt fraai. Ook evoluties in de werksituatie van 

journalisten komen aan bod, net zoals ontwikkelingen op het vlak van persvrijheid en 

aansprakelijkheid. Tot slot nog een reeks facts & figures uit de interne keuken van de 

VVJ. 

 

 

 

 

1. VLAAMS MEDIALANDSCHAP HERSCHIKT 

 

 

Het Vlaamse medialandschap werd begin oktober serieus opgeschud. De Persgroep en 

Roularta spraken een aandelenruil af, waardoor de eerste alleeneigenaar werd van 

Medialaan en de tweede in het bezit kwam van de krant De Tijd. De Mededingingsautoriteit 

keurde de megadeal intussen goed. 

Het goede nieuws is dat er zo opnieuw drie krantenuitgevers zijn in Vlaanderen. Maar in de 

volle breedte en diepte van de sector gezien, zet de mediaconcentratie zich wel fors door. Van 

de zes min of meer autonome mediagroepen die er waren – De Persgroep, Mediahuis, 

Roularta, VRT, Medialaan en Mediafin – vallen de laatste twee de facto af. Zo bekeken was 

2017 een nieuwe mijlpaal in de commerciële verzuiling van de Vlaamse media. Zelf 

verantwoorden de uitgevers die démarche ook, met verwijzing naar de wurgende concurrentie 

van Google en Facebook, met name op het vlak van dataverzameling en reclamewerving. 

 

De private mediahuizen zien ook de concurrentie van de VRT met lede ogen aan, zeker nu de 

openbare omroep almaar forser inzet op digitale platformen. De klassieke krantenuitgevers 

storen zich onder meer aan het groeiende tekstaanbod op de VRT-nieuwssite – terwijl de 

beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de omroep net een beperking daarvan 

voorschrijft. Na een brandbrief van de uitgevers, die werd gesteund door Mediaminister Sven 

Gatz, beloofde de VRT overleg. 
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Eind 2017 nam Belga de nieuwsproductie van de gratis krant Metro over. Het persagentschap 

neemt voortaan het nieuwsaanbod in zowel de gedrukte krant als op de website voor zijn 

rekening. De ex-(freelance)journalisten van Metro konden aan de slag op de commerciële 

Multimediadienst van Belga. 

Overigens blijft Belga stevig inzetten op meer commerciële service voor bedrijven en 

organisaties. Dat stelt volgens journalisten op de redactie de scheidslijn tussen het 

journalistieke aanbod en de commerciële content soms op scherp. Diverse Belga-journalisten 

werd overigens met zachte aandrang gevraagd om naar de commerciële ‘Multimediadienst’ 

over te stappen. 

 

Think Media werd al eerder failliet verklaard, en in 2017 werd dat faillissement definitief 

afgewikkeld. Geen goed nieuws voor de vele freelancejournalisten van de ter ziele gegane 

TM-bladen: gelet op de bevoorrechte schuldeisers (zoals fiscus en RSZ) konden zij geen 

aanspraak maken op de uitbetaling van een rits achterstallige facturen. Die sommen kunnen 

wel nog als afschrijving worden geboekt. 

 

 

 

 

2. MINDER BEROEPSJOURNALISTEN 

 

 

Het aantal beroepsjournalisten (dat zijn professionele journalisten die in hoofdberoep voor 

breedpublieksmedia werken) daalde van 2686 tot 2273, een gevolg van de wettelijk 

voorgeschreven vijfjaarlijkse hernieuwing van de erkenningen. Die levert traditioneel een 

uitzuivering van het Belgische journalistenbestand op. Maar ook op de lange termijn bekeken 

gaat het aantal erkende beroepsjournalisten achteruit, zij het licht. Na de vorige vijfjaarlijkse 

hernieuwingsoperatie in 2012 werd nog afgeklopt op 2301, een dertigtal meer dan nu. 

Bij de vakpersjournalisten, die vooralsnog een eigen wettelijk beroepsstatuut, werden 176 

beroepsjournalisten opnieuw erkend voor de komende vijf jaar. 
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  erkend 

2007 2425 

2008 2504 

2009 2538 

2010 2606 

2011 2721 

2012 2301 

2013 2408 

2014 2521 

2015 2598 

2016 2686 

2017 2273 

 

 

Verontrustender blijft de daling van het aantal instromers. In 2017 werden er weliswaar weer 

iets meer beroepsjournalisten wettelijk erkend na twee jaar beroepsactiviteit, maar het aantal 

stagiair-beroepsjournalisten – die als zodanig kunnen worden erkend na drie maanden 

beroepsactiviteit – zakte verder naar een historisch dieptepunt van 88. Op termijn moet dit 

zich verder wreken op het totale aantal beroepsjournalisten. 

 

 

 
 
 

 
 

nieuw 
erkend 

nieuw 
stagiair 

2007 165 159 

2008 155 155 

2009 145 138 

2010 149 137 

2011 136 137 

2012 145 157 

2013 102 139 

2014 113 106 
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2015 117 96 

2016 96 94 

2017 100 88 

 

 

Op de evolutie van het aantal journalisten in bijberoep hebben we minder precies zicht. Maar 

het lijkt er sterk op dat dit cijfer stijgt. Hoe dan ook traden in 2017 een pak meer journalisten 

in bijberoep toe tot de VVJ als lid, maar dat is in hoofdzaak een gevolg van de integratie met 

de ontbonden VJPP, de vereniging van vakpersjournalisten. Het aantal journalisten in 

bijberoep aangesloten bij de VVJ steeg van om en bij honderd naar nagenoeg 250. 

 

 

Debat over erkenningsvoorwaarden 

 

In een jaar van vijfjaarlijkse hernieuwing van de erkenningen laait traditioneel in de 

beroepsgroep het debat op over de wettelijke erkenningsvoorwaarden. Voor de enen moeten 

die veeleer stringent worden toegepast, kwestie van de echte professionele journalisten te 

beschermen. Anderen menen dat de Erkenningscommissie best wat soepeler en eigentijdser 

kan omgaan met de erkenningsvoorwaarden, met name in het licht van belangrijke 

verschuivingen op de arbeidsmarkt. 

In essentie draait het debat over twee erkenningsvoorwaarden: journalistiek moet om te 

beginnen je hoofdactiviteit zijn en het moet je voldoende bestaansmiddelen opleveren, en 

verder mag je die journalistieke activiteiten niet combineren met een commerciële 

nevenactiviteit. Vooral freelancejournalisten klagen al langer dat het voor hen niet evident is 

mooi geld te verdienen met journalistiek, en daarom nemen ze er noodgedwongen meer dan 

eens een of meer andere jobs bij. 

De VVJ-bestuursraad bezorgde de Erkenningscommissie op 9 mei een uitvoerige nota met 

enkele voorstellen (zie bijlage 1 bij dit jaarverslag). Zo wordt gevraagd om bij de beoordeling 

van de voorwaarde ‘hoofdactiviteit’ niet langer enkel rekening te houden met het inkomen, 

maar meer dan nu met de tijdsbesteding. Meer dan een freelancejournalist getuigt dat hij/zij 

dan wel een minderheid van zijn/haar inkomsten uit journalistiek werk haalt, maar intussen 

wel het gros van zijn/haar tijd daaraan besteedt. 

Met betrekking tot het combinatieverbod met commerciële nevenactiviteiten, dat de 

onafhankelijkheid van de erkende beroepsjournalist moet vrijwaren, pleitte de VVJ bij de 

Erkenningscommissie voor een dubbele maatstaf. Vooreerst moet er een absoluut verbod zijn 

van reclamewerk, marketingactiviteiten, PR of woordvoerderschap voor elke entiteit buiten 

het eigen nieuwsmedium. Daarnaast: een verbod van elke andere activiteit buiten de 

nieuwsmediasector voor zover dit een structurele (geen occasionele) activiteit is en dit de 

onafhankelijkheid van de journalist in het gedrang kan brengen. 

 

Binnen de Erkenningscommissie wordt nu nagegaan in welke mate de interne Toelichting bij 

de erkenningsprocedure kan worden bijgesteld. Overigens dringt ook aan Franstalige kant de 

AJP aan op een gelijksoortige aanpassing. 

Een opmerkelijke beslissing viel alvast te noteren bij de Erkenningscommissie van beroep. 

Die verleende uiteindelijk toch een erkenning aan een persfotograaf die van de 

Erkenningscommissie-eerste-aanleg nul op het rekest had gekregen. De discussie ging precies 

over de verhouding journalistieke hoofdactiviteit / toegelaten nevenactiviteiten. 
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3. STAPPEN NAAR WERKZAAM WERK 

 

 

Freelancers: eindelijk fiscale zekerheid 

 

In de lente van 2017 viel goed nieuws te rapen voor de freelancejournalisten in het land: 

Financiën ging akkoord met een fiscale regeling voor auteursrechtelijke vergoedingen. Ze 

komt erop neer dat freelancejournalisten sinds 1 juli 2017 hun vergoedingen voor de helft 

kunnen aangeven als fiscaal interessante auteursrechtelijke vergoeding. De andere helft zijn 

gewone beroepsinkomsten. De regeling geldt voor zowel freelancers in hoofdberoep als die in 

nevenberoep. 

De VVJ en de uitgevers Belga, De Persgroep, Mediahuis, Mediafin en Roularta werkten de 

regeling uit en legden ze voor ‘ruling’ voor aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen in 

Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën. Door de aanvaarding komt er nu eindelijk 

fiscale rechtszekerheid voor zowel freelancejournalisten als uitgevers. De VVJ 

communiceerde de regeling breed naar alle journalisten. 

 

Minder goed nieuws was er met betrekking tot de btw-verplichtingen van de 

freelancejournalist. Alle Vlaamse uitgevers dringen er sinds midden 2017 op aan dat 

freelancemedewerkers factureren met 6 % btw. Ze doen dat om hun financiële huishouding te 

vereenvoudigen en om discussies met de btw-administratie te vermijden. 

Het punt is dat freelancejournalisten sinds 1993 over een wettelijke vrijstelling van btw 

beschikken. Door hun manoever onttrekken de uitgevers hen dus dit mooie voordeel. De VVJ 

protesteerde heftig tegen de niet-overlegde ingreep, maar zonder structureel resultaat. Diverse 

uitgevers laten individuele journalisten intussen wel weer toe om zonder btw te factureren. 

 

De nieuwe fiscale regimes zette de Vlaamse mediahuizen ertoe aan om nieuwe 

standaardcontracten op te maken voor hun freelancejournalisten. De VVJ maakte een 

puntsgewijze vergelijking hiervan (zie bijlage 2 bij dit jaarverslag), en merkte op dat bij De 

Persgroep en Roularta niet langer wordt aangedrongen op exclusiviteit van geleverde 

werkstukken. Bij Mediahuis is dat minder duidelijk. 

 

 

De Verhalenmarkt  

 

Op 6 oktober ging De Verhalenmarkt van start. Het gaat om een digitaal platform waarop 

uitgevers en freelancejournalisten elkaar makkelijker moeten kunnen vinden. Via uitgekiende 

algoritmen komen freelancers met hun werk terecht bij uitgevers die potentieel geïnteresseerd 

zijn daarin. Omgekeerd vinden uitgevers op De Verhalenmarkt werkstukken van freelancers 

die in hun interessesfeer vallen. 

De Verhalenmarkt is een oorspronkelijk Nederlands project, maar dankzij ondersteuning van 

Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) kreeg het in 2017 een Vlaams luik. Ook 

Vlaamse freelancejournalisten en redacties kunnen zich nu aanmelden. Volgende Vlaamse 

media doen alvast mee: Het Nieuwsblad, Knack, Knack Focus, Knack Weekend, knack.be, 

Eos Magazine, Flair, Primo, Psyche & Brein, PMG en Rekad uitgeverij. Ook De Persgroep 

heeft interesse, maar moet nog uitmaken welke titels hiervoor het eerst zullen worden 

aangemeld. Wie zich aanmeldt, zal eventueel nog even geduld moeten oefenen voor hij of zij 

ook daadwerkelijk in het systeem zit, omdat er wekelijks beetje bij beetje nieuwe auteurs en 

uitgevers worden toegevoegd, om het systeem niet te ontwrichten. 
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Ondertussen bekijkt de VVJ ook of ze ondersteuning biedt aan de De Coöperatie, een ander 

Nederlands platform dat logistieke ondersteuning biedt aan freelancejournalisten. Het kan 

weliswaar niet de bedoeling zijn dat De Coöperatie daarmee in het vaarwater komt van de 

eigen service van de VVJ aan freelancers. 

 

Op 25 november organiseerde de VVJ in het kader van de MediaAcademie van de Vlaamse 

uitgevers nog een infodag over freelancejournalistiek. Zowel beginnende als gevorderde 

freelancers kwam daar aan hun trekken met info over de nieuwe contracten, auteursrechten, 

de nieuwe fiscale regelingen, beroepsaansprakelijkheid en dies meer. 

 

 

Reprografie, pensioen en een sociaal charter 

 

Voor de reprografierechten van journalisten was 2017 een zeer ongemakkelijk jaar. De 

inningen uit kopies (die het publiek voor privégebruik vrijuit kan maken) bleven teruglopen, 

en daar kwam ook de nasleep van het proces HP c/ Reprobel bij. HP verloor die zaak 

weliswaar, maar de Belgische regering paste de wetgeving toch aan waardoor de reprografie-

inkomsten verder dreigen te verminderen. De VVJ ondersteunt, samen met de JAM, dan ook 

de campagne www.voorwathoortwat.be, die om een correcte vergoedingsregeling voor 

auteurs vraagt. 

 

De evolutie van het aanvullende journalistenpensioen werd in 2017 verder op de voet 

gevolgd. Een nieuwe analyse van de Federale Pensioendienst toonde een groeiend deficit aan: 

de bijzondere bijdragen die uitgevers en beroepsjournalisten zelf betalen voor de financiering 

van het pensioensupplement, komt almaar minder tegemoet aan de stijgende kostprijs ervan. 

In 2016 ging het om een malus van 735.163 euro. De VVJ/AVBB bereidt zich hoe dan ook 

voor op een aanpassing van het stelsel, dat weliswaar principieel overeind zou blijven. 

Op mypension.be kunnen loontrekkende beroepsjournalisten alvast nagaan wat het 

pensioensupplement voor hen concreet inhoudt. 

 

In 2017 liet minister van Media Sven Gatz nog verstaan dat hij een Sociaal Charter voor de 

printmedia overweegt. Dat zou parallel lopen met het sociaal charter dat sinds 2013 voor de 

audiovisuele media bestaat. In het document zouden princiepsengagementen worden 

opgenomen met betrekking tot de opvang van nieuwkomers op een redactie, correcte 

vergoedingen, auteursrechten, een gezonde werk/privé-balans en dies meer. 

 

 

 

 

4. HET EEUWIGE STRIJDVELD VAN DE PERSVRIJHEID 

 

 

2017 was een jaar waarin nieuwsmedia en journalisten zich nog meer dan vroeger schrap 

moesten zetten tegen alle mogelijke kritiek. Nu is mediakritiek op zich een goede zaak, maar 

laat ze dan wel redelijk zijn en rekening houden met de finaliteit van elke journalistiek, en dat 

is onafhankelijk, betrouwbaar en eerlijk informeren over de dingen die gebeuren. Precies dat 

blijkt meer en meer politici, magistraten en andere gezagsdragers dwars te zitten. Ook in 

2017, en ook bij ons, waren bijwijlen lage aanvallen op ‘de pers’, op een welbepaald 

nieuwsmedium of zelfs op een journalist in persoon niet van de lucht. Veelal gebruiken 

http://www.voorwathoortwat.be/
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politici en waterdragers van hen daarvoor eigen sociale mediaplatformen, waar ze van 

onafhankelijke en kritische journalistiek geen last hebben. 

De VVJ legde in 2017 herhaaldelijk de vinger op deze bittere wonde. Meer dan eens werd 

opgeworpen dat mediakritiek mag en moet, maar ook redelijk en fair moet zijn. Dat is 

uiteindelijk ook een kwestie van voldoende checks and balances in de samenleving, en van 

democratie. 

 

 

Safety first 

 

Goede journalistiek begint met een veilige werkomgeving. In sommige buitenlandse 

risicogebieden lopen journalisten extra gevaar, zo leren de jaarlijkse becijferde rapporten van 

de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). Begin november werd een AVBB-delegatie 

over het thema gehoord in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen. Kort voordien 

was in Malta nog een onderzoeksjournaliste met een autobom om het leven gebracht. De 

hoorzitting leidde tot een resolutie waarin om een betere bescherming van journalisten werd 

gevraagd. 

Tijdens de hoorzitting zeiden de AVBB-voorzitters te hopen dat het niet bij mooie woorden 

zou blijven. “We vragen de Belgische overheden een echt assertiever optreden, ook bij 

voorbeeld wanneer journalisten van bij ons de toegang tot Congo wordt belet of het werken in 

Turkije onmogelijk wordt gemaakt.” 

 

 

Transparantie next 

 

Ook voldoende openbaarheid is voor goede journalistiek van essentieel belang, het weze bij 

politiek en bestuur, het weze in de privésector. 

De VVJ werkte in dit licht opnieuw mee aan de verkiezing van de beste woordvoerders van 

het jaar, een evenement van de vereniging voor overheidscommunicatie Kortom. Laureaten 

deze keer waren An Van Hamme van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en Peter De 

Waele van de Federale Politie. 

Daarnaast waarborgt ook de wetgeving op de openbaarheid van bestuur minimale 

transparantie bij de overheid, maar dan moet die wetgeving wel correct worden ingevuld. Een 

Belgische wet bepaalde onlangs dat de Delcrederedienst, die waarborgen levert bij export van 

Belgische bedrijven naar het buitenland, niet langer onder de wetgeving inzake openbaarheid 

van bestuur zou vallen. Daardoor wordt het een stuk moeilijk deze export – ook van 

problematische producten of naar problematische landen – nog te controleren. Samen met 

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en nog andere organisaties kaartte de VVJ de zaak aan bij 

het Grondwettelijk Hof. Alvast de Raad van State oordeelde eerder al dat het onttrekken van 

de Delcrederedienst aan de WOB juridisch niet kan. 

Ondertussen behandelde de regering ook nog een voorontwerp van wet tot betere 

bescherming van bedrijfsgeheimen. Die vloeit voort uit een Europese richtlijn om 

bedrijfsspionage op Europese schaal beter aan te pakken. Er dreigde een gevaar te ontstaan bij 

een te brede toepassing, die economische berichtgeving ernstig zou hypothekeren. De 

Europese Federatie van Journalisten (EFJ) heeft evenwel succesvol gelobbyd voor een 

uitzondering voor journalisten en voor klokkenluiders. De Belgische implementatiewet lijkt 

die lijn te zullen volgen. 

 

 

Onbekommerd info bijhouden 
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Naast de vrijheid van informatiegaring is het essentieel dat journalisten hun informatie ook 

ongehinderd kunnen bijhouden. Nochtans dreigt een Europese Verordening hier lelijk roet in 

het eten te gooien. De Verordening legt nieuwe en strengere regels op aan iedereen die 

professioneel data bijhoudt over personen, en dat is vanuit het perspectief van 

privacybescherming een goede zaak. Zo moet men die personen verwittigen van de opname in 

de databank, en moeten die personen ook rechten krijgen op inzage, correctie en zelfs wissing 

van de informatie over hen. Alleen wordt die regelgeving best niet onverkort toegepast op 

journalisten en de info die zij bijhouden, op het gevaar af elk journalistiek werk onmogelijk te 

maken. 

De VVJ/AVBB dringt sinds eind 2017 bij de federale regering dan ook fors aan op de gepaste 

afwijkingen voor journalistiek werk. 

 

 

Bronnengeheim 

 

Nog een essentiële pijler van de vrijheid van informatiegaring is dat journalisten zich kunnen 

blijven beroepen op hun wettelijk gewaarborgde recht op bronnenbescherming. Dat recht 

werd in 2017 twee keer op de proef gesteld. 

Eerst was er de vervolging van VRT-journalist Bart Aerts voor verslaggeving over de 

Kasteelmoord. Een betrokkene in die zaak had verklaard dat hij informatie uit het gerechtelijk 

dossier naar de journalist had doorgespeeld. Volgden een huiszoeking, tijdelijke arrestatie en 

inbeslagneming van de smartphone van de journalist. Na een spoedprocedure werd Justitie 

verplicht de smartphone terug te geven. Mogelijk wordt de journalist wel nog formeel 

aangeklaagd voor medeplichtigheid aan het misbruik van het inzagerecht in een strafdossier. 

Een tweede incident draaide rond berichtgeving van journaliste Sabine Van Damme van Het 

Laatste Nieuws over een gesloten gemeentelijke commissiezitting in Gent. Daarbij werden 

een rits gemeenteraadsleden geviseerd die informatie naar de pers zouden hebben gelekt. 

Maar ook het telefoonverkeer van de journaliste werd daarbij in kaart gebracht, zo bleek uit 

een officieel document. Het Gentse parket ontkende hierop formeel dat het rechtstreeks naar 

bronnen van de journaliste had gezocht, maar de schijn daarvan was toch wel gewekt. 

 

De VVJ voerde verder campagne voor een betere bescherming van klokkenluiders. De 

verstrenging van de straffen op de schending van het beroepsgeheim, die Justitieminister 

Geens (CD&V) door het parlement sluisde, keurden we af. In een vrije samenleving is het nu 

eenmaal ook vereist dat mensen een keer anoniem informatie kunnen doorspelen zonder 

daarom meteen gerechtelijk te worden aangepakt. 

 

 

 

 

5. NAAR NIEUWE WERKVERHOUDINGEN MET JUSTITIE 

 

 

2017 werd, niet voor de eerste keer, gekenmerkt door enkele stevige incidenten tussen 

nieuwsmedia en gerecht. Maar er was ook constructief overleg tussen beide, met het oog op 

nieuwe, werkbare verhoudingen. 

 

In februari schortte het Antwerpse hof van beroep onverwacht de persfaciliteiten van negen 

redacties op. De aanleiding was dat naar aanleiding van een dodelijk verkeersongeval foto’s 
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van de (toen nog) beklaagde (intussen veroordeelde) doodrijder waren gepubliceerd. De 

getroffen redacties en de VVJ tekenden protest aan. Uiteindelijk werden de kwestieuze 

beelden van de diverse nieuwssites verwijderd, maar onder voorbehoud van overleg over 

gerechtsverslaggeving en beeldrechten. 

Halfweg het jaar besliste de Oost-Vlaamse procureur dan weer om journalisten niet langer 

inzage te geven in de agenda’s (‘rollen’) van de rechtbankzittingen. Dat deed hij omdat 

journalisten vooraf contact hadden opgenomen met partijen in een proces. De getroffen 

journalisten en de VVJ verzetten zich hevig. Kort daarna werden de rollen online toch weer 

ter beschikking gesteld. 

 

De incidenten liepen uit op nieuw structureel overleg met Justitie. Naast de VVJ werden daar 

aan mediazijde ook de Raad voor de Journalistiek en de grote nieuwsmedia bij betrokken. 

Jammer genoeg toonde Justitie zich in tegenstelling tot de mediavertegenwoordigers niet 

eensgezind in haar opstelling. Het ging zover dat er op twee niveaus moest worden overlegd: 

op Vlaams niveau met de (overwegende Vlaamse) Vereniging van Persmagistraten, en op 

federaal niveau met het College van hoven en rechtbanken. 

Beide instanties kregen hoe dan ook onze lijst met desidarata: in de rechtszalen moeten 

vooraan werktafels worden voorzien voor journalisten met een perskaart; na een gerechtelijke 

uitspraak vragen we een snelle terbeschikkingstelling van het vonnis; voor beeldopnames: een 

omkering van het principe dat de voorzitter vooraf de toelating moet geven naar de vrije 

mogelijkheid voor journalisten met een perskaart om beeldopnames te maken, zij het dat bij 

de verspreiding van beelden strikt de deontologische regels inzake privacy en vermoeden van 

onschuld worden nageleefd. Essentieel blijft de officiële perskaart als instrument om de 

werkfaciliteiten in kwestie te kunnen krijgen. 

In september legde een werkgroep van het College van hoven en rechtbanken een voorstel 

van nieuwe ‘persrichtlijn’ voor. Daarin werd deels tegemoet gekomen aan de journalistieke 

verzuchtingen. De VVJ en de Vlaamse nieuwsmedia formuleerden daarop bijkomende 

suggesties. Zo werd gevraagd om de teksten van vonnissen volledig, en dus niet 

geanonimiseerd, ter beschikking te stellen van de pers. Vervolgens komt het de redacties zelf 

toe om, conform de journalistieke deontologie, een vonnis te anonimiseren. 

 

De VVJ besteedde ook aandacht aan de specifieke verhouding tussen berichtgeving en 

nationale veiligheid in het kader van de aanhoudende terrorismedreiging. 

Op 15 maart werd hierover een debat georganiseerd in het Vlaams Parlement, met als sprekers 

federaal procureur Frédéric Van Leeuw, federaal politiewoordvoerder Peter De Waele, 

advocaat Sven Mary, en drie journalisten. 

Verontrustend was nog een statement in het eindrapport van de parlementaire 

onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22/3. Onder het kopje ‘Het tegengaan van 

perslekken’ werd daarin gezegd dat media in de toekomst meer rekening moeten houden met 

openbare veiligheidsvereisten. Als model verwijst de Commissie 22/3 naar het al lang 

bestaande Britse adviescomité dat paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van politie- 

en inlichtingendiensten enerzijds en journalisten anderzijds, en media adviseert over de 

legaliteit of de opportuniteit van het uitbrengen van informatie met een veiligheidsaspect. De 

VVJ/AVBB tekende alvast groot voorbehoud aan bij het uitwerken van een dergelijk model 

voor België. 
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VVJ-SERVICE IN 2017 

 

 

 

Evolutie VVJ-leden 

 

Het aantal VVJ-leden is goed te onderscheiden van het aantal officieel erkende 

beroepsjournalisten (zie afdeling 2 van dit verslag). Enerzijds telt de VVJ veel meer 

categorieën leden dan enkele erkende journalisten, anderzijds zijn erkende journalisten niet 

verplicht om als lid toe te treden tot de VVJ (een aspect van de vrijheid van vereniging). 
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Puur cijfermatig is het aantal VVJ-leden in 2017 spectaculair gestegen: van 2694 naar 3993. 

Die stijging is in hoofdzaak te wijten aan de ruim 900 extra bachelorstudenten in de 

journalistiek die er via een collectief lidmaatschap zijn bijgekomen. Een conventie tussen de 

VVJ en de bacheloropleidingen houdt een gewaarborgde service voor een verminderd lidgeld 

in. Een tweede groep die fors in omvang toenam: de journalisten in bijberoep 

(‘persmedewerkers’). Hun toename met bijna 150 is het gevolg van de integratie van de VVJ 

en de ex-VJPP, de ontbonden vereniging van vakpersjournalisten, in 2016. 

Het aantal beroepsjournalisten dat lid was van de VVJ in 2017, steeg licht. Van de 2373 

erkende beroepsjournalisten betaalden er 2135 lidgeld. De overigen betaalden aan de VVJ een 

administratieve vergoeding voor hun erkenning. Dat er 39 meer beroepsjournalisten VVJ-lid 

waren in 2017, terwijl het totale aantal beroepsjournalisten met 409 afnam (zie afdeling 2 van 

dit verslag), kan vreemd overkomen, maar heeft alles te maken met het feit dat in 2017 de 

erkenningen werden hernieuwd. In zo’n hernieuwingsjaar kiezen traditioneel meer 

beroepsjournalisten ervoor het volledige lidgeld te betalen. 

Het aantal erkende vakpersjournalisten dat VVJ-lid is (172) beantwoordt omzeggens volledig 

aan het aantal officiële erkenningen in die groep (176). 

 

Erkende beroepsjournalisten kregen voor de periode 2017-2022 nieuwe officiële perskaarten. 

Ook voor de overige categorieën zorgde de VVJ voor een make over van de lidkaarten. Op 

vraag van de journalisten in nevenberoep werd vooral hun lidkaart opgewaardeerd, zodat ook 

zij van overheden en privé-instanties de gepaste werkfaciliteiten kunnen krijgen. 

 

Voor het eerst sinds 2011 verhoogde de VVJ het lidgeld. Voor 2018 betalen 

beroepsjournalisten € 125 (+ € 10), stagiair-beroepsjournalisten € 90 (+ € 10), ereleden € 65 

(+ € 5), persmedewerkers € 75 (+ € 10), en technici € 70 (+ € 5). 

 

 

Bestuur, secretariaat en mandatarissen 

 

De Raad van Bestuur van de VVJ kwam naar gewoonte maandelijks bijeen, juli en augustus 

uitgezonderd. 

De jaarlijkse algemene ledenvergaderingen van de VVJ en de federale koepelvereniging 

AVBB vonden plaats op 25 februari. 

 

Leden

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

beroepsjournalist 1555 1652 1683 1823 1859 1901 2045 2046 2100 2126 2196 2212 2085 2144 2131 2096 2135

stagiair 400 396 327 299 339 367 358 415 386 366 332 361 386 364 326 283 276

persmedewerker 0 0 0 0 0 17 46 54 59 71 56 74 81 100 97 111 248

T-kaart 0 0 0 0 0 0 65 48 50 48 46 56 61 54 55 55 67

erelid 79 75 75 77 79 90 180 110 101 94 80 103 88 83 81 75 117

student/docent 0 0 0 0 0 0 0 26 28 37 14 21 26 103 109 74 978

journalist van beroep 172

Totaal leden 2034 2123 2085 2199 2277 2375 2694 2699 2724 2742 2724 2827 2727 2848 2799 2694 3993
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Op het VVJ-secretariaat werden in 2017 twee wijzigingen doorgevoerd. Sandra Noben 

verving Annick Hus als communicatiemedewerker. En adviseur Ivan Declercq, die op 1 maart 

2018 met pensioen gaat, zal worden opgevolgd door juriste Charlotte Michils. 

 

De samenstelling van de Erkenningscommissie en de bijhorende Beroepscommissie moest 

halfweg het jaar voor een nieuwe periode van 4 jaar worden vernieuwd. Parallel met de 

uitgevers duidde de VVJ dan ook vier nieuwe effectieve en vier nieuwe plaatsvervangende 

leden aan voor de Erkenningscommissie, en twee nieuwe effectieve en twee nieuwe 

plaatsvervangende leden voor de Beroepscommissie. 

Ook de secretaresse van de Erkenningscommissie, Martine Joos, moest, wegens pensioen na 

dertig jaren dienst, worden vervangen. Uit een kleine honderd kandidaturen werd uiteindelijk 

Wim Rega geselecteerd. 

 

In de Raad voor de Journalistiek verving de VVJ Katrien Stragier (HLN, ze verliet het vak) 

door Ivan Cornelissen (ook HLN). 

 

Bij Gazet van Antwerpen traden twee nieuwe VVJ-délégués aan: Bieke Lathouwers en 

Christof Willocx, zij volgen Gie Van Roosbroeck op die met pensioen ging. 

 

 

Individuele dienstverlening 

 

Jaarlijks gaan VVJ-medewerkers in op een paar duizend vragen van leden om informatie of 

advies. In een twintigtal gevallen werd gerechtelijke bijstand verleend. 

Voor doorgedreven advocatenbijstand en beroepsaansprakelijkheid kunnen leden ook 

opnieuw een beroep doen op de groepsverzekering die de AVBB/VVJ in 2016 heeft bedongen 

bij verzekeraar Generali. 

Sinds 2017 biedt de VVJ via de IFJ (Internationale Federatie van Journalisten) ook een zeer 

betaalbare verzekering aan voor journalisten die naar gevaarlijke gebieden trekken. Ze dekt 

ook overlijden, verminking, medische hulp en repatriëring – risico’s die klassieke 

verzekeringen uitsluiten. 

 

 

Journalistenloket 

 

Intussen breidde het secretariaat ook zijn dienstverlening aan derden via het Journalistenloket 

verder uit. Het bezoek aan het digitale vademecum voor journalisten op Journalistenloket.be 

verdubbelde zowat, tot bijna 25.000 raadplegingen. VVJ-medewerkers leverden daarnaast ook 

individuele eerstelijnsservice aan journalisten in spe, beginnende journalisten, 

burgerjournalisten, bloggers, en verder andere personen of instanties – burgers, overheden, 

bedrijven, verenigingen – die met vragen zitten over de nieuwsmediasector of journalistiek. 

 

 

Nieuwe Journalistendatabank 
 

In 2017 is veel tijd en energie geïnvesteerd in een nieuwe journalistendatabase voor de 

AVBB. Het gaat vooreerst om een intern werkinstrument van de VVJ/AVBB, waarop leden 

hun eigen persoonsgegevens kunnen bijhouden en dat ook vrij door VVJ-leden kan worden 

geraadpleegd. Voor zover geregistreerden dit toelaten, wordt de databank vervolgens ook 

extern ter beschikking gesteld van geïnteresseerden. 
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VVJ-leden konden eind 2017 desgewenst hun gegevens al opnieuw opladen in de nieuwe 

databank. De definitieve lancering is voor begin 2018. 

 

 

Communicatie 

 

De Journalist 
Verscheen in 2017 zes keer. Het nieuwe concept – minder, maar inhoudelijk sterkere en 

mooier vormgegeven nummers – blijkt goed aan te slaan. 

 

www.journalist.be 

Begin 2017 ging de vernieuwde VVJ-website online. Ze is een stuk transparanter en 

gebruiksvriendelijker dan de vorige. Ook hierop kwam een grotendeels positieve feedback. 

 

Journalistenagenda 

De editie 2017 van de jaarlijkse VVJ-Journalistenagenda viel dan weer iets minder in de 

smaak. Dat werd met de opnieuw handiger en mooiere editie 2018 goedgemaakt. 

 

VVJ Antwerpen biedt aan alle VVJ-leden gratis het boek Meneer de Opsteller van Aad van 

Maanen aan, het werk bevat een uitvoerige beschrijving van de Antwerpse journalistiek in de 

19de eeuw 

 

 

Evenementen 

 

- 15 maart: Debatavond ‘Nieuws in onzekere tijden’ in het Vlaams Parlement (met 

vertegenwoordigers van justitie, politie, advocatuur en journalistiek) 

- 22 april: Familiedag VVJ in Walibi georganiseerd door VVJ Antwerpen 

- 7 juni: Uitreiking prijzen voor de beste woordvoerders van het jaar – organisatie: 

Kortom 

- 12 oktober: AVBB-Filmgala met de prent Au revoir là-haut 

- 25 november: Infodag voor freelancejournalisten (i.s.m. MediaAcademie) 

 

 

Huisvesting 

 

De VVJ werkte in 2017 met de JAM en de AJP verder aan een huishoudelijke regeling voor 

het pand in de Zennestraat 21. De betreffende conventie moet ook fiscaal worden uitgeklaard, 

en dat neemt enige extra tijd in beslag. 

 

 

Stichting SBBJ 

 

Met de ontbonden VJPP (vereniging van vakpersjournalisten) en de AJP treedt de VVJ toe tot 

een nieuwe Stichting, die het vermogen van de VJPP (+ de Franstalige AJPP) overneemt. Het 

gaat om de Stichting voor het Bevorderen van het Beroep van Journalist (SBBJ). Het 

vermogen in kwestie omvat hoofdzakelijk een huis in de Karel Martelstraat in de 

Schumanwijk. Het is de bedoeling met de opbrengst hiervan specifieke evenementen, 

vormingsinitiatieven of rechtszaken te financieren. 

 



14 
 

 

JournalistenAuteursMaatschappij 

 

De JAM, vennootschap voor het beheer van journalistieke auteursrechten die door de AVBB 

is opgericht, beleefde een moeilijk jaar. Dat ligt vooral aan de structurele terugval van de 

inningen uit reprografie, een gevolg van de algemene terugval van print. Bovendien moest het 

hoofd worden geboden aan hardwareproducent HP, die bij de rechtbank zijn wettelijke 

bijdragen aan Reprobel in vraag stelde. Dat leidde uiteindelijk tot een aanpassing van de 

wetgeving, die evenwel niet langer dezelfde waarborgen op reprografierechten biedt voor 

auteurs en uitgevers. 

De JAM ging in 2017 op zoek naar structurele oplossingen. Een optie is een samenwerking 

met deAuteurs, een auteursrechtenvennootschap van fictie- en documentaire schrijvers. 

 

 

Instituut voor de Journalistiek 

 

2017 betekende het einde voor het Instituut voor de Journalistiek, de avondopleiding 

journalistiek die de AVBB en de Belgische uitgevers in 1922 (!) oprichtten. In de plaats van 

een twee jaar durende opleiding zal het Instituut in de toekomst investeren in actuele lezingen 

en debatten over journalistiek en nieuwsmedia. 

 

 

Participaties 

 

- Erkenningscommissie voor beroepsjournalisten 

- Raad voor de Journalistiek 

- JAM 

- MediaAcademie Journalistiek van de printuitgevers 

- MediaAcademie AV media 

- SARC (Strategische Adviesraad Media van de Vlaamse overheid) 

- VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) 

- Expertendatabank (woordvoerders van minderheidsgroepen) 

- Vlaams overleg met de Vereniging van Persmagistraten 

- Federaal overleg met het College van Voorzitters van Rechtbanken en Hoven 

- Adviescommissie toepassing BIM-wet voor journalisten 

- VVOJ (Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten) 

- Europese Federatie van Journalisten (EFJ) 

- Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) 

- FREG (EFJ-expertengroep voor zelfstandige journalisten) 

 

 

Bijzondere engagementen 

 

- Participatie in overleg georganiseerd door Vlaamse minister van Welzijn Jo 

Vandeurzen over nieuwe aanbevelingen voor de berichtgeving over zelfdoding 

- Steun aan campagne van de Koning Boudewijnstichting over de beeldvorming van 

mensen met een psychische aandoening in de nieuwsmedia 

- Steun aan de campagne ‘Echte lijven’ voor minder stereotiepe beeldvorming over 

vrouwen 
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- Overleg met het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede gericht op maatschappelijke 

responsabilisering van de nieuwsmedia 

  

 

 

 

FINANCIEN  afzonderlijk verslag 

 

 


