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Toelichting bij de erkenningsprocedure van beroepsjournalist
De voorwaarden voor de erkenning van beroepsjournalis-
ten zijn bepaald in de wet van 30 december 1963 betref-
fende de erkenning en de bescherming van de .tel van 
beroepsjournalist, verschenen in het Belgisch Staatsblad 
op 14 januari 1964 (grijze kaders). In deze toelich.ng 
vindt u alle informa.e over hoe deze voorwaarden door 
de CEBJ getoetst worden en hoe u kunt aantonen dat u 
eraan voldoet. Om erkend te kunnen worden en blijven, 
moet u aan alle voorwaarden voldoen. 

I. Tenminste 21 jaar oud zijn.  

1. Voeg bij uw aanvraag tot erkenning een uiQreksel uit 
uw geboorteakte of een ander officieel document dat 
beves.gt dat u tenminste 21 jaar oud bent. Dit uit-
treksel is niet meer nodig bij een hernieuwing van uw 
erkenning of bij aanvraag na een herintrede in het 
beroep.  

II. In België, geheel noch gedeeltelijk vervallen verklaard zijn van de 
burgerlijke en politieke rechten. Straffen in het buitenland opgelopen 
moeten op dezelfde manier een rol spelen als die straffen in België 
uitgesproken zouden zijn. 

2. Voeg bij uw aanvraag tot erkenning of bij een aan-
vraag na een herintrede een uiQreksel uit het strafre-
gister. Dit bewijs is niet nodig bij een hernieuwing van 
uw erkenning. Een verklaring op erewoord dat uw 
burgerlijke en poli.eke rechten niet vervallen ver-
klaard zijn, volstaat dan. 

III. In zijn hoofdberoep en tegen bezoldiging deelnemen aan de redactie 
van dag- of periodieke bladen, radio- of televisienieuwsuitzendingen, 
filmjournaals of persagentschappen, een en ander voor algemene 
berichtgeving.  
- De bladen, radio- of televisienieuwsuitzendingen, filmjournaals of 

persagentschappen voor algemene berichtgeving die bedoeld zijn, 
moeten: 
- nieuws verstrekken dat betrekking heeft op het actualiteitsgebeu-

ren in het algemeen; 
- zich richten tot de lezers, de luisteraars en de toeschouwers in het 

algemeen. 
- De functies die geacht worden deel te nemen aan de redactie zijn: 

directeur, redacteur, tekenaar, persfotograaf, filmreporter, correspon-
dent. 

- De functies die geacht worden niet deel te nemen aan de redactie 
zijn: commerciële, technische en administratieve functies, corrector, 
telexist en zetter, behalve wanneer zij onder de persoonlijke be-
voegdheid van de directeur van het blad, de nieuwsuitzending, het 
filmjournaal of het persagentschap ressorteren. 

3. Bezoldigd hoofdberoep 
3.1. U moet aantonen dat journalis.ek uw voor-

naamste dagtaak is en geen bijberoep.  
3.1.1. Bent u loontrekkende? Voeg dan bij uw aan-

vraag:  
• een kopie van uw arbeidsovereenkomst(en);  
• een verklaring van uw werkgever (indien u 

werkt als uitzendkracht is uw werkgever het 
uitzendkantoor, voeg in dat geval ook een ver-
klaring bij van de directeur van het medium 
waar u tewerkgesteld bent).  

De verklaring moet ondertekend worden door 
de directeur. Modelverklaringen vindt u op de 
website van de CEBJ. 

3.1.2. Bent u zelfstandige? Voeg dan bij uw aanvraag:  
• zo mogelijk een verklaring van uw opdrachtge-

ver(s) waarmee u aantoont dat uw journalis.e-
ke ac.viteit uw voornaamste dagtaak is en/of  

• een overzicht van uw journalis.ek werk dat 
aantoont dat uw journalis.eke ac.viteit uw 
voornaamste dagtaak is. 

• een kopie van uw aanslagbiljeQen van de voor-
bije twee jaar. 

• indien u in de voorbije twee jaar gedeeltelijk in 
loondienst was, een kopie van uw arbeidsover-
eenkomst(en). 

3.2. U moet aantonen dat u bezoldigd wordt voor uw 
journalis.ek werk (onkostenvergoedingen wor-
den niet beschouwd als een bezoldiging, auteurs-
rechten worden wel beschouwd als bezoldiging). 
De grooQe van de bezoldiging kan een indica.e 
zijn dat uw journalis.ek werk uw hoofdberoep is. 

3.2.1. Bent u loontrekkende? U kunt uw inkomen uit 
journalis.ek werk aantonen met een kopie van 
uw arbeidsovereenkomst(en) (zie 3.1.1) 

3.2.2. Bent u zelfstandige? U kunt uw inkomen uit 
journalis.ek werk aantonen met ofwel: 

• een lijst van uw uitgaande facturen van de 
voorbije twee jaar (factuurnummer, datum, 
naam van de klant, geleverde presta.e, fac-
tuurbedrag); 

• een kopie van uw uitgaande facturen van de 
voorbije twee jaar; 

• een lijst van de debetnota’s die u van uw op-
drachtgever(s) ontving van de voorbije twee 
jaar; 

• indien u btw-plich.g bent en u btw aanrekent 
op uw journalis.eke presta.es volstaat een 
kopie van de jaarlijkse klantenlis.ngs die u de 
voorbije twee jaar hebt ingediend; 

• het samen met een door u aangeduid lid van de 
CEBJ doornemen van uw uitgaande facturen 
van de voorbije twee jaar. 

3.3. Welke media komen in aanmerking? 
3.3.1. Het medium of de media waarvoor u journalis-

.eke bijdragen levert, moet(en): 
• beschikbaar/toegankelijk zijn voor het brede 

publiek; 
• informa.e verstrekken die betrekking hee] op 

de actualiteit. 
3.3.2. Media die niet in aanmerking komen zijn onder 

meer: 
• bladen met een verschijningsfrequen.e lager 

dan een maand; 
• vakpers; 
• bladen voor een afgebakende doelgroep; 
• ledenbladen (gedrukt, online …); 
• personeelsbladen; 
• huis-aan-huisbladen; 
• reclamebladen; 
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• infotainment; 
• reality tv; 
• fic.eprogramma’s; 
• boeken, met uitzondering van onderzoeksjour-

nalis.ek. 
3.4. Redac.onele func.es 
3.4.1. Om in aanmerking te komen voor een erken-

ning als beroepsjournalist moet u een crea.eve 
func.e uitoefenen waarvan de hoofdopdracht 
bestaat uit het verzamelen, selecteren, verwer-
ken en/of presenteren van informa.e.  

3.4.2. Is uw func.e uitvoerend, administra.ef of 
commercieel dan komt u niet in aanmerking 
voor een erkenning als beroepsjournalist. 

IV. Die werkzaamheid tenminste twee jaar lang als gewoon beroep uit-
geoefend en ze niet sedert meer dan twee jaar gestaakt hebben. 

4. Bescherming van de .tel van beroepsjournalist 
4.1. U kunt pas erkend worden als beroepsjournalist 

als u kunt aantonen dat u tenminste twee jaar 
lang het beroep van journalist als gewoon beroep 
hebt uitgeoefend. 

4.1.1. Deze periode mag niet onderbroken geweest 
zijn, tenzij door omstandigheden onacankelijk 
van uw wil (ziekte, werkloosheid …). 

4.1.2. U moet aantonen dat u .jdens deze periode 
bezoldigd werd voor uw journalis.ek werk. De 
bezoldiging kan bestaan uit loon (werknemers), 
presta.evergoeding (freelancers) en/of auteurs-
rechten en moet regelma.g gebeuren. 

4.2. Uit het beroep 
4.2.1. Als u na uw erkenning het beroep verlaat, moet 

u: 
• indien uw nieuw beroep onverenigbaar is met 

het statuut van beroepsjournalist onmiddellijk 
afstand doen van uw erkenning; 

• indien u geen ander beroep uitoefent uiterlijk 
twee jaar nadat u het beroep hebt verlaten, 
afstand doen van uw erkenning (uitzondering: 
zie 4.2.2); 

• indien u met pensioen gaat en elke journalis.e-
ke ac.viteit stopzet, uiterlijk twee jaar nadat u 
met pensioen bent gegaan, afstand doen van 
uw erkenning; 

• indien u met pensioen gaat en u journalis.ek 
ac.ef blij], kunt u uw erkenning behouden mits 
u op geregelde basis journalis.eke bijdragen 
levert aan media voor algemene berichtgeving 
en daar een redelijke vergoeding voor ontvangt.  

4.2.2. Periodes van werkloosheid of langdurige ziekte 
worden niet beschouwd als onderbreking van 
de werkzaamheid als beroepsjournalist. Zolang 
u werkloos of ziek bent, behoudt u dus uw er-
kenning, tenzij u in die periode werkzaamheden 
uitoefent die onverenigbaar zijn met het statuut 
van beroepsjournalist.  

4.2.3. Wanneer u met brugpensioen (SWT - stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag) bent, kunt u 
uw erkenning behouden tot u met pensioen 
gaat, mits u geen onverenigbare ac.viteit uitoe-
fent. 

4.3. Herintrede in het beroep 
Een herintrede wordt beschouwd als een nieuwe 
aanvraag, tenzij de onderbreking van de journa-
lis.eke ac.viteit korter is geweest dan twee jaar 
en u in die periode geen onverenigbare ac.vitei-
ten zijn uitgeoefend. In dat geval kunt u, indien u 
voldoet aan de andere weQelijke voorwaarden, 
uw erkenning met onmiddellijke ingang terugkrij-
gen. 

V. Geen enkele vorm van handel drijven en met name geen op recla-
me gerichte werkzaamheid uitoefenen, behalve als directeur van 
een blad, een nieuwsuitzending, een filmjournaal of een persagent-
schap. 

5. Onverenigbare werkzaamheden 
U moet aantonen dat een eventuele nevenac.viteit 
uw journalis.eke onacankelijkheid niet in het ge-
drang brengt en geen poten.eel belangenconflict kan 
doen ontstaan. 
5.1. Onverenigbaar met het statuut van beroepsjour-

nalist zijn handelsac.viteiten en werkzaamheden 
die gericht zijn op reclame, marke.ng of public 
rela.ons omdat die de journalis.eke onacanke-
lijkheid in het gedrang brengen. Dat betekent dat 
onder meer volgende werkzaamheden niet vere-
nigbaar zijn met het statuut van beroepsjourna-
list: 

• handelaar in hoofd- of bijberoep; 
• reclame, marke.ng, public rela.ons en bijdra-

gen aan media gericht op het publiek voor on-
dernemingen en belangenorganisa.es, met 
uitzondering van het eigen medium, humanitai-
re en liefdadigheidsinstellingen; 

• op structurele wijze bijdragen aan niet-publieke 
media van ondernemingen en belangenorgani-
sa.es, zoals personeelsbladen; 

• woordvoerder; 
• zaakvoerder of bestuurder van een onderne-

ming met uitzondering van de eigen vennoot-
schap waarmee de journalis.eke ac.viteit 
wordt uitgeoefend en van de patrimoniumven-
nootschap waarin de eigen woning en/of kan-
toor is ondergebracht, in zoverre die vennoot-
schappen geen onverenigbare ac.viteiten uit-
oefenen. 

5.2. Indien u toch commerciële ac.viteiten uitoefent, 
moet u aantonen dat: 

• uw nevenac.viteit geen hoofd- of bijberoep is; 
• uw nevenac.viteit uw journalis.eke onacanke-

lijkheid niet in het gedrang brengt en geen po-
ten.eel belangenconflict kan doen ontstaan; 

5.3. Indien u naast uw journalis.eke werkzaamheid 
andere bezoldigde ac.viteiten uitoefent, voegt u 
bij uw aanvraag een lijst van die ac.viteiten, met 
vermelding van de aard, het statuut (loondienst, 
regelma.ge of occasionele freelanceopdracht) en 
het gemiddeld aantal uren per week dat u aan 
elk van die ac.viteiten besteedt. 

5.4. Indien u naast uw journalis.eke werkzaamheid 
geen andere bezoldigde ac.viteit uitoefent, be-
ves.gt u dat bij uw aanvraag.


