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AANVRAAG VAN EEN T-KAART

Volledig en duidelijk leesbaar invullen en per e-mail of WeTransfer sturen naar secretariaat@cebj.be.
Secretariaat CEBJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel.

De commissiezittingen vinden plaats in de Résidence Palace - Blok C, Wetstraat 155, 1040 Brussel.  

Persoonlijke gegevens
naam:
voornaam:
roepnaam/pseudoniem:
rijksregisternummer:
ondernemingsnummer: ik heb geen ondernemingsnummer
geboortedatum: geboorteplaats:
nationaliteit:
adres straat: nummer: bus:

postnr.: gemeente:
telefoon privé: mobiel:

werk: mobiel:
e-mailadres privé:

werk:

Beroepsgegevens
Mijn huidig statuut is (duid aan):
loondienst | uitzendkracht/payroller | freelance

Mijn huidige functie is (duid aan):
radiotechnicus | eng/efp-technicus | sng-technicus | logistiek | regisseur/producer
anders (specifieer):

Naam, adres en telefoonnummer van het nieuwsmedium/opdrachtgever waarvoor u werkt, en naam en functie van deverantwoordelijke:

Ik bevestig dat de gegeven inlichtingen juist en volledig zijn.

mailto:secretariaat@cebj.be?subject=Aanvraag tot erkenning als beroepsjournalist
https://wetransfer.com
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Motivering waarom u een T-kaart nodig hebt:

Bij deze aanvraag moeten de volgende documenten worden gevoegd (in pdf-formaat):
▪twee pasfoto’s (in jpg/jpeg-formaat);
▪een uittreksel uit het strafregister (in pdf-formaat);
▪de documenten (in pdf-formaat) waaruit blijkt dat de aanvrager in hoofdberoep en tegen bezoldiging technischebijstand verleent aan beroepsjournalisten:

▸als u werkt in loondienst:
▹een verklaring van de algemeen directeur of CEO van het bedrijf waarvoor u werkt waarin bevestigd wordt dat utechnische bijstand verleent aan beroepsjournalisten;
▹een kopie van uw arbeidsovereenkomst(en).

▸als u werkt als uitzendkracht of payroller:
▹een verklaring van uw uitzendkantoor;
▹een verklaring van het medium waarvoor u werkt waarin bevestigd wordt dat u technische bijstand verleent aanberoepsjournalisten;
▹een kopie of een listing van de arbeidsovereenkomsten;

▸als u werkt als freelancer:
▹van de voorbije drie maanden een lijst van alle uitgaande facturen (factuurnummer, datum, naam van de klant,geleverde prestatie, factuurbedrag), ofwel een kopie van alle uitgaande facturen;
▹zo mogelijk een verklaring van uw opdrachtgever(s) waarin bevestigd wordt dat u technische bijstand verleentaan beroepsjournalisten.

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de bepalingen in de ministeriële omzendbrief van 10 april1997 over de instelling van een nieuw identificatieteken ten behoeve van de personen die technische bijstand verlenenaan beroepsjournalisten (u vindt de tekst op de website van de CEBJ).
De aanvrager zal de T-kaart onmiddellijk inleveren bij de erkenningscommissie, wanneer hij het beroep verlaat.

, 20
(handtekening van de aanvrager)

https://www.cebj.be/sites/default/files/pdf/omzendbrief10april1997.pdf
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