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Loontrekkende beroepsjournalisten (niet journalisten van beroep, freelancers of statutaire 
ambtenaren) krijgen, wanneer ze met pensioen gaan, een meer dan aardig extraatje in de vorm van 
een aanvullend journalistenpensioen. Dat veronderstelt dan wel dat de werkgever en de 
beroepsjournalist zijn tegemoetgekomen aan de wettelijke plicht om extra sociale bijdragen te betalen 
aan de RSZ. 

 

Waarop te letten?  

Van zodra je én loontrekkende én erkend beroepsjournalist bent, moet je werkgever een extra RSZ-
bijdrage van 2% en jij een van 1% op je brutoloon betalen. Pols bij de personeelsdienst of alles in orde 
is en ga op je loonfiche na of die extra RSZ-bijdrage wordt afgehouden. Het aanvullend 
journalistenpensioen wordt enkel toegekend voor de beroepsjaren dat de aanvullende RSZ-bijdragen 
werden betaald. De Erkenningscommissie speelt nieuwe erkenningen in elk geval automatisch door 
aan de betrokken werkgever en aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De werkgevers ontvangen 
verder bij elke vijfjaarlijkse hernieuwing van de persdocumenten de geactualiseerde lijst van alle 
erkende beroepsjournalisten in hun bedrijf. 

 

Voorwaarden voor erkenning als beroepsjournalist  

De wet van 30 december 1963 legt vijf voorwaarden op waaraan een aanvrager moet voldoen om 
erkend te kunnen worden en blijven als beroepsjournalist. Zo moet je ten minste 21 jaar zijn, mag je 
niet vervallen zijn van burgerlijke en politieke rechten en moet journalistiek je hoofdberoep zijn. 
Daarnaast moet je het beroep van journalist ten minste twee jaar lang hebben uitgeoefend als gewoon 
beroep en mag je het niet sedert meer dan twee jaar hebben gestaakt. Tot slot mogen 
beroepsjournalisten naast hun hoofdberoep geen nevenactiviteiten uitoefenen in bijberoep die de 
journalistieke onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen. Op de website van de 
Erkenningscommissie vind je meer info over de erkenningsvoorwaarden. 

 

Wat als de aanvullende bijdragen niét worden betaald?  

Dan dringt zich een regularisering op, ook voor het verleden (je kan tot drie jaar teruggaan in de tijd). 
Verwittig je werkgever, maar ook het VVJ-secretariaat (info@journalist.be). Dat bezorgt je een 
typebrief waarmee je de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kan aanschrijven. De RSZ zal de 
werkgever aanmanen om de niet-betaalde sociale bijdragen alsnog te vereffenen. Belangrijk is 
vervolgens artikel 26 van de RSZ-wet van 27 juni 1969: dit verbiedt werkgevers om op hun werknemers 
de sociale zekerheidsbijdragen te verhalen waarvan ze de inhoudingen niet tijdig hebben gedaan.  



En wat levert zo’n journalistenpensioen nu op?  
Hoeveel pensioen iemand ontvangt, hangt af van twee factoren: het aantal gewerkte jaren en het 
brutoloon in elk van die jaren.  
 Voor het pensioen bestaat een volledige loopbaan uit 45 jaar. Elk loopbaanjaar telt daarom voor 

1/45ste mee in de pensioenopbouw.  
 Het pensioen van een bediende bedraagt 60 procent van het brutoloon. Voor de berekening van het 

pensioen van een beroepsjournalist wordt het brutoloon verhoogd met 33,33%. In de praktijk komt 
dat erop neer dat het pensioen van een beroepsjournalist (afgerond) 80 procent van het brutoloon 
bedraagt. 

 Om de pensioenopbrengst van één jaar te kennen, kun je het brutoloon vermenigvuldigen met ofwel 
0,6 (bedienden) ofwel met 0,8 (beroepsjournalisten) en delen door 45.  

 Het pensioen dat uiteindelijk uitbetaald zal worden, is de som van de pensioenopbrengsten van alle 
loopbaanjaren. Iemand die met pensioen gaat na 40 loopbaanjaren zal dus 40 pensioenopbrengsten 
optellen, iemand met 45 loopbaanjaren telt er 45 samen. 

Om écht zicht te krijgen op je pensioenbedrag raadpleeg je mypension.be. Of bel je naar het gratis 
Pensioenlijn 1765, waar je eventueel een afspraak kunt maken in een van de lokale Pensioenpunten 
de Federale Pensioendienst (FPD). Let er dan ook op dat het journalistensupplement terug te vinden 
is in de berekening. 
 

En de administratieve mallemolen?  

Die blijft al bij al beperkt. Je moet je pensioen ten vroegste 12 maanden voor de ingangsdatum van je 
pensioen aanvragen, en ten laatste de maand voor de ingangsdatum. De snelste manier om je 
pensioen aan te vragen is via mypension.be. Je kunt het ook doen via de gratis Pensioenlijn 1765 of via 
het gemeentebestuur van je woonplaats. Woon je in het buitenland, raadpleeg dan de website van de 
FPD. Na aanvraag opent de FPD automatisch een dossier 'beroepsjournalist'. 

 

Voor vragen mail info@journalist.be (Pol Deltour of Charlotte Michils). 


