
De Commissie van eerste aanleg voor de Erkenning en de Be-
scherming van de titel van Beroepsjournalist (CEBJ) respecteert uw 
rechten bij de verwerking van persoonsgegevens. Hieronder wordt 
uiteengezet hoe we persoonsgegevens verzamelen, verwerken en 
gebruiken. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in over-
eenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
van 27 april 2016. 
1. Wie verwerkt de gegevens?  
De persoonsgegevens worden verwerkt door de CEBJ, Zennestraat 
21 te 1000 Brussel, opgericht bij wet van 30 december 1963 betref-
fende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjour-
nalist. Zij maakt daarvoor gebruik van de IT-infrastructuur van de 
Vlaamse Vereniging van Journalisten/Algemene Vereniging van Be-
roepsjournalisten in België, in overeenstemming met het koninklijk 
besluit van 16 oktober 1991 dat de werking van de CEBJ regelt. 
De CEBJ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsge-
gevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. Er 
worden alleen persoonsgegevens verwerkt wanneer dat noodzakelijk 
is om de taken die haar zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. 
2. Welke gegevens verwerken we?  

2.1. Identificatiegegevens: erkenningsnummer, naam, voornaam, 
pseudoniem, rijksregisternummer, ondernemingsnummer, 
geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, adres, telefoon-
nummer (privé, mobiel, werk), e-mailadres (privé, werk) en 
pasfoto; 

2.2.Journalistieke activiteit: huidig statuut, huidige functie, huidig(e) 
medium/media, overzicht van uw journalistieke activiteiten en 
uw inkomen, eventuele nevenactiviteiten; 

2.3.Bewijsstukken die aantonen dat u aan de wettelijke voorwaar-
den voor erkenning voldoet en afhankelijk van uw sociaal sta-
tuut, uw beroep en/of het type aanvraag: uittreksel geboorteak-
te, uittreksel strafregister, een kopie van uw arbeidscontract en 
een verklaring van uw werkgever, kopieën of listing van factu-
ren of btw-listing, een kopie van uw aanslagbiljetten. 

3. Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?  
Om over te gaan tot toekenning van de titel “beroepsjournalist”, moet 
voldaan zijn aan de voorwaarden beschreven in artikel 1 van de wet 
van 30 december 1963. Op basis van deze rechtsgrond verwerken we 
het uittreksel geboorteakte, het uittreksel strafregister, de journalistie-
ke activiteit en de door u ingediende bewijsstukken.  
De identificatiegegevens worden verwerkt en zijn noodzakelijk voor 
het bekomen van de nationale perskaart. Op de perskaart staan de 
pasfoto, naam, voornaam, nationaliteit, erkenningsnummer, geboorte-
plaats- en datum en de naam van het medium waarvoor u werkzaam 
bent. 
4. Met wie delen we uw gegevens?  
De aanvraag bij de FOD Binnenlandse Zaken en de aflevering van 

een nationale perskaart gebeuren door de  Vlaamse Vereniging van 
Journalisten / Algemene Vereniging van de Beroepsjournalisten in 
België zoals bepaald bij koninklijk besluit van 12 april 1965, die ook 
nagaat of de aanvrager gerechtigd is de nationale perskaart te dra-
gen. De CEBJ deelt daarom de identificatiegegevens en haar beslis-
sing over de toekenning van de titel “beroepsjournalist” met de Vlaam-
se Vereniging van Journalisten en de Algemene Vereniging voor Be-
roepsjournalisten in België.  
De andere verzamelde gegevens worden enkel intern verwerkt en 
worden niet gedeeld met derden en hebben uitsluitend tot doel na te 
gaan of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. 
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen. 
5. Hoe lang houden we uw gegevens bij? 
We bewaren uw identificatiegegevens en de beslissing van de CEBJ 
voor een periode van dertig jaar. Alle andere gegevens bewaren we 
vijf jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens 
verwijderd. 
6. Wat zijn uw rechten?  
U beschikt over volgende rechten:  

6.1.Recht van inzage: u hebt het recht ons te vragen uw gegevens 
in te kijken, de doeleinden van de verwerking te weten, de 
bewaartermijn, de rechtsgrondslag, enz.  

6.2.Recht op verbetering: u hebt het recht om bij onjuiste gegevens 
een onmiddellijke rechtzetting te vragen of de onvolledige ge-
gevens aan te passen. De gegevens die niet langer relevant 
zijn, kunt u ook laten verwijderen. 

6.3.Recht op beperking van de verwerking: indien u gebruik maakt 
van het recht op verbetering, kunt u vragen tijdelijk uw gege-
vens niet te verwerken totdat deze correct zijn. Dit is ook van 
toepassing als u verzoekt de gegevens te wissen of het gebruik 
van de gegevens te beperken. 

6.4.Recht op gegevenswissing: u hebt het recht te vragen uw iden-
tificatiegegevens te wissen wanneer deze niet langer nodig zijn 
voor het doel waarvoor deze gebruikt werden. 

6.5.Recht op bezwaar: u hebt het recht te allen tijde bezwaar te 
maken tegen de verwerking. Als we dit niet langer mogen, is 
het ook niet mogelijk u de titel van “beroepsjournalist” toe te 
kennen en u een nationale perskaart of een doorgangsbewijs 
te laten bezorgen. 

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via  
secretariaat@cebj.be.  
Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt 
u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 
35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be). 
7. Algemeen  
We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. 
Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.
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