DE VOORDELEN VAN EEN LIDMAATSCHAP VVJ/AVBB
VOOR ERKENDE BEROEPSJOURNALISTEN
Voordelen van de officiële erkenning als beroepsjournalist
Als erkend beroepsjournalist krijg je een officiële perskaart. Desgevraagd ook een officiële
autopersplaat.
De officiële perskaart doet heel wat deuren opengaan. Concreet krijg je makkelijker toegang tot
persconferenties, door de ordediensten afgezette zones, sommige ruimten, allerhande evenementen
of welbepaalde informatie.
Daarnaast verleent de officiële perskaart je ook materiële voordelen, zoals een gratis
treinabonnement. In de sociale sfeer bouw je als loontrekkende beroepsjournalist automatisch een
aanvullend journalistenpensioen op.
Weer andere voordelen hebben een meer moreel karakter: zo krijg je als beroepsjournalist extra
immuniteit tegen de inlichtingendiensten.

Administratieve kostprijs voor niet-leden
De administratieve kost voor de vijfjaarlijkse perskaart is € 100. Daarbovenop betaal je jaarlijks
€ 75 voor het verplichte validatievignet voor de perskaart. Voor een autopersplaat betaal je een
waarborg van € 80 en € 75 voor het verplichte validatievignet voor de autopersplaat. Ook een
duplicaat van de perskaart (bij verlies of diefstal) kost € 100 (en € 75 voor het validatievignet).
Die sommen betaal je verplicht aan de VVJ/AVBB, die immers de wettelijke opdracht heeft om de
journalistenerkenningen administratief uit te voeren.

Voordelen van een VVJ/AVBB-lidmaatschap
Wanneer je als erkende beroepsjournalist toetreedt tot de VVJ/AVBB, dan krijg je daar voor een
jaarlijks lidgeld van € 140 per jaar (waarin perskaart en vignet inbegrepen zijn) een pak voordelen
bovenop.
✓ Voorop dit: de VVJ/AVBB is hoe dan ook de enige garantie dat je erkenning en de bijhorende
perskaart hun waarde behouden. Het is enkel door de inspanningen van de vereniging dat je
statuut van beroepsjournalist de voordelen oplevert die het heeft.
✓ Verder krijg je als VVJ-lid uitvoerige informatie over de manier waarop je maximaal
rendement kunt halen uit je erkenning en kan je desgewenst bijkomende uitleg vragen over
het wettelijke journalistenpensioen. Enkel voor leden publiceert de VVJ/AVBB een
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uitgewerkte lijst van materiële voordelen die met de perskaart samenhangen (en hoe die te
krijgen).
✓ Specifiek wat de persdocumenten betreft, zijn zowel de vijfjaarlijkse perskaart als de
jaarlijkse validatievignetten voor perskaart en autopersplaat in het jaarlijkse lidgeld van € 140
inbegrepen. Voor een autopersplaat betaal je wel bijkomend een waarborg van € 50.
Duplicaten bij verlies of diefstal zijn in het lidgeld begrepen. Als u ook een IFJ-kaart wil (enkel
voor leden), kost dat 65 euro, maar de kaart is 2 jaar geldig.
De VVJ/AVBB doet veel meer dan dat voor haar leden. Grof geschetst dekt het lidgeld verder:
✓ Informatie
- Gratis tweemaandelijks magazine De Journalist (€ 53 per jaar voor niet-leden)
- Toegang tot alle onderdelen van de website www.journalist.be (inclusief de
journalistendatabank en het archief) (betalend voor niet-leden)
- Gratis VVJ-Jaargids (niet voor niet-leden)
- Gratis Vademecum Zelfstandigen (online) (niet voor niet-leden)
✓ Individuele service
- Met alle vragen van administratieve, sociale, juridische of deontologische aard kun je als
lid terecht op het secretariaat. Dit bestaat uit een nationaal secretaris/jurist, een
adviseur voor de freelancers en twee administratieve krachten. Ook de VVJmandatarissen in de mediahuizen staan leden bij met woord en daad.
- (Pre)financiering gerechtelijke bijstand voor zover de eigen VVJ-middelen reiken
✓ Collectieve vertegenwoordiging
- In de contacten met overheden (ordediensten, justitie, sociale departementen…)
- In de contacten met de mediahuizen: sociale onderhandelingen over cao’s,
arbeidsreglementen, redactiestatuten…
- In de contacten met private bedrijven of instellingen

De domeinen waarin de VVJ/AVBB al die activiteiten ontplooit, zijn velerlei. Hier een kort overzicht:
✓ Beroepsstatuut, faciliteiten qua toegang en dies meer
- Maximaal respect voor de officiële perskaart
- Terbeschikkingstelling van een internationale IFJ-perskaart (€ 65; niet voor niet-leden)
✓ Arbeidsstatuut, sociale bescherming
- Sociale onderhandelingen in de mediahuizen, afsluiten van cao’s – rond verloning,
werktijdregeling, auteursrechten…
- Individuele bijstand bij loonconflict, evaluatie of ontslag, opneming pensioen…
✓ Bijzondere aandacht voor freelancers
- Gratis Vademecum voor Zelfstandige Journalisten
- Bijstand-op-maat van een VVJ-adviseur
- Permanent lobbywerk bij mediahuizen en overheden voor de verbetering van het
zelfstandigenstatuut
✓ Auteursrechten
- Participatie in de Journalisten Auteursmaatschappij JAM (www.jam.be)
- Collectieve en individuele bijstand
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✓ Persvrijheid en beroepsaansprakelijkheid
- Permanente waakzaamheid omtrent de persvrijheid
- Aanbod uiterst voordelige groepsverzekering voor beroepsaansprakelijkheid en
rechtsbijstand (niet voor niet-leden)
✓ Deontologie, zelfregulering
- Stichting, medebeheer en participatie in de Raad voor de Journalistiek (www.rvdj.be)
- Blijvende aandacht voor beroepsethiek
✓ Internationale solidariteit
- Participatie in de IFJ (Internationale Federatie van Journalisten)
- Participatie in J@YS (serviceorganisatie voor buitenlandse journalisten in Brussel)
✓ Opvang van beginnende journalisten
- Participatie in het Instituut voor Journalistiek en diverse andere journalistenopleidingen
- Implementatie van het stagiairstatuut (met omzeggens alle voordelen die verbonden
zijn aan het eigenlijke beroepsstatuut van beroepsjournalist)
- Maximale bijstand in woord en daad van beginnende journalisten

VVJ/AVBB
Zennestraat 21, 1000 Brussel
Tel. 02 777 08 40 – info@journalist.be
www.journalist.be
Bankgegevens: IBAN BE33 2100 3197 0646 – BIC GEBABEBB
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