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DE VOORDELEN VAN EEN LIDMAATSCHAP VVJ/AVBB 
VOOR STAGIAIR-BEROEPSJOURNALISTEN 

 
Wie begint te werken als journalist voor een publiek nieuwsmedium, neemt best zo snel mogelijk het 
statuut van stagiair-beroepsjournalist aan. Dit geeft je namelijk omzeggens dezelfde rechten, 
faciliteiten en voordelen als een ‘echte’ beroepsjournalist heeft. 
 
Het aannemen van het statuut van stagiair houdt automatisch in dat men lid wordt van de VVJ/AVBB: 
het is nu eenmaal de VVJ/AVBB die het stagiairstatuut heeft ingesteld voor beginnende journalisten 
als aanloop naar de erkenning als beroepsjournalist. 
 
 

Je rechten, faciliteiten en voordelen op een rij: 
 
Persdocumenten 

• Met gelijkwaardige doorgangsmogelijkheden, werkfaciliteiten en materiële voordelen (*) als 
de officiële persdocumenten van een erkende beroepsjournalist 

• Recht op een internationale perskaart (niet voor niet-leden) 
 
(*) Prijskortingen 

• Gratis treinvervoer NMBS in 2de klas (en 75% korting in 1ste klas) 

• Prijskortingen bij musea, evenementen, autoverkopers, etc. 
 
→ Voor het volledig overzicht: www.journalist.be 

 
Arbeidsstatuut, sociale bescherming 

• Sociale onderhandelingen over cao’s, redactiestatuten 

• Individuele bijstand bij loonconflict, evaluatie of ontslag 
 
Zelfstandigen 

• Kunnen het Vademecum voor Zelfstandige Journalisten gratis online raadplegen 

• Kunnen een beroep doen op een adviseur van de VVJ (niet voor niet-leden) 

• Mogelijkheid tot intekenen op een voordelige groepsverzekering voor inkomensgarantie bij 
Securex (alle info op www.journalist.be of op het secretariaat) 

 
Auteursrechten 

• Blijvende aandacht voor de journalistieke auteursrechten, vooral via de eigen 
auteursrechtenmaatschappij JAM (www.jam.be) 

 
Persvrijheid en beroepsaansprakelijkheid 

• Mogelijkheid tot intekenen op een groepsverzekering voor beroepsaansprakelijkheid 
(inclusief rechtsbijstand) (zie www.journalist.be) 
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Deontologie, zelfregulering 

• Permanente aandacht voor de journalistieke beroepsethiek, vooral via de Raad voor de 
Journalistiek (www.rvdj.be) 

 
Publicaties 

• Magazine De Journalist (€ 53 per jaar voor niet-leden) 

• Toegang tot alle onderdelen (ook journalistendatabank en archief) van de website: 
www.journalist.be (betalend voor niet-leden) 

• VVJ-Jaargids (niet voor niet-leden) 

• Vademecum Zelfstandige Journalisten (online) (niet voor niet-leden) 
 
Service van het secretariaat 

• Met alle vragen van administratieve, sociale, juridische of deontologische aard kan u terecht 
op het secretariaat. 

• (Pre)financiering gerechtelijke bijstand (na goedkeuring door de raad van bestuur) 
 
Belangenbehartiging, solidariteit 

• Door lid te worden maak je het de VVJ/AVBB mogelijk blijvend op te komen voor betere 
werk- en levensomstandigheden van alle (beroeps)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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