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28-01-2016

Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Voorzitter: mevrouw Caroline Bastiaens

Vraag om uitleg van Bart Caron aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 
Media, Jeugd en Brussel, over de beroepsverenigingen voor journalisten
- 835 (2015-2016)

De voorzitter: Collega’s, zoals de traditie het wil, hebben we allemaal een gedichtje bij. 
Ik was eigenlijk van plan om een gedicht van Max Temmerman met jullie te delen, uit 
zijn laatste bundel ‘Zondag acht dagen’, maar ik kreeg vanmorgen in mijn mailbox een 
gedicht cadeau van een Antwerpenaar, en dat gedicht wil ik heel graag met jullie delen. 
De titel is ‘Antwerpen’ en de auteur luistert naar de naam Gust Peeters.

Antwerpen

Want dit is toch de stenen huid
rondom mijn hart, mijn ademhalen:
de stad die mijn bestaan omsluit,
die ik bewoon in haar verhalen

alsof ik haar vertellen kan,
of nog, haar naar de kroon kan steken.
Haar huizen zijn getuige van
een fantasie die niet wil spreken

maar kaarslicht over weemoed legt,
langs straten van verloren uren.
Mijn stad, ik ben u toegezegd
binnen de afdronk van uw muren.

Dan geef ik nu graag het woord aan collega Caron voor zijn vraag om uitleg.

Bart Caron (Groen): Dank u, voorzitter. Ik heb nog eens een oude dichtbundel uit mijn 
boekenrek gehaald, waarvan ik het eerste gedicht wil lezen, omdat het over dichters 
gaat. Ik heb het over de dichtbundel ‘De lenige liefde’, van ons aller Herman de Coninck.

Zo is hier elke dag: de bloemen 
gaan de perken te buiten, bomen 
waaien in het honderd, en van overal 
stroomt klaarte toe 
als volk voor een voetbalwedstrijd. 
Reeds komt de zon het terrein op- 
gelopen, stralend van zelfvertrouwen.

En even sterk zijn hier de dichters. 
Hun stevige beelden bewerken de realiteit 
als boeren het land, 
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een hele werkelijkheid kunnen zij 
in hun armen dragen.

Ik hou van dit land. 
Als ik ooit uitwijk neem ik het mee. 
Ik zal zijn naam noemen 
en het zal me volgen.

Dan kom ik nu tot mijn vraag, voorzitter, minister, collega’s, over de 
beroepsverenigingen voor journalisten, waarvan er meerdere zijn in Vlaanderen. Er is de 
VVJ, de Vlaamse Vereniging van Journalisten, met een vijftal medewerkers. En er is de 
VJV, de Vlaamse Journalistenvereniging. Ik meen te begrijpen dat de eerste organisatie 
zich hoofdzakelijk tot de beroepsjournalisten richt en de tweede tot de freelancers.

De werking van de VVJ wordt alom gerespecteerd. Ze bezorgen de leden een heel aantal 
voordelen en zijn actief op vele terreinen: begeleiding van beginnende journalisten, de 
erkenning van beroepsjournalisten, de officiële perskaart, sociale onderhandelingen, ze 
zijn actief rond bronnengeheim, redactionele onafhankelijkheid, werking rond 
zelfstandigen, het aanvullend journalistenpensioen, auteursrechten, persvrijheid, 
lobbying enzovoort. De VJV doet gelijkaardige zaken: er is een lidkaart die je identificeert 
als journalist-lid van de VJV, je krijgt gratis of tegen verminderd tarief toegang tot 
ledenevenementen, men is lid van een grote community van journalisten en fotografen 
waarvan de VJV de belangen verdedigt, de werkomstandigheden verbetert enzovoort. Zij 
stellen ook dat ze als representatieve journalistenvereniging, erkend door de Vlaamse 
overheid, hun leden ondersteunen met informatie, advies en knowhow.

Die oplijsting, minister, is voor alle duidelijkheid afkomstig van de websites van beide 
verenigingen. Ze roept bij mij meer vragen op dan ze antwoorden geeft. In uw 
beleidsnota is er enkel sprake van de VVJ. Er staat: “De Vlaamse Vereniging van 
Journalisten – afgekort VVJ – is de beroepsvereniging die de professionele, sociale en 
intellectuele belangen van de Vlaamse beroepsjournalisten behartigt. De VVJ heeft een 
zeer representatief karakter en is op verschillende fora spreekbuis voor de Vlaamse 
beroepsjournalisten. Ik wil ervoor zorgen dat de VVJ de resultaten en aanbevelingen van 
het monitoringonderzoek van het Steunpunt Media via de eigen kanalen en netwerken 
verspreidt, en dat de VVJ ook niet-professionele journalisten informeert en adviseert.”

Ook hier is in de rand dus sprake van niet-professionele journalisten. Hoe zinvol is het 
dat Vlaanderen twee of meer journalistenverenigingen heeft? En zijn er inderdaad meer, 
ik kom daar zo dadelijk op terug, maar in elk geval twee algemene. Het doet de vraag 
rijzen of beide organisaties al dan niet representatief zijn. Blijkbaar is in de praktijk de 
VVJ – gelet op het feit dat u de VVJ als enige vernoemt in uw beleidsnota – de enige 
representatieve organisatie.

Dat doet de vraag rijzen of die andere organisatie, de VJV, al dan niet representatief is. 
Hoe dan ook melden leden ervan mij dat hun perskaart vaak niet erkend wordt en de 
houders ervan geen toegang krijgen tot diverse activiteiten waar ze als journalist bij 
betrokken wensen te worden. Dat zou het gevolg zijn van het feit dat enkel de perskaart 
van de VVJ officieel zou zijn. Is de federale overheid nog bevoegd voor een of ander 
aspect? Dat is me niet helemaal duidelijk. De indruk wordt door sommigen gewekt dat de 
erkenning van een beroepsvereniging voor journalisten door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gebeurt, op federaal niveau dus. Ik verwijs in dit geval naar de 
wetgeving rond de erkenning als beroepsjournalist. De wetgever heeft, in een wet van 30 
december 1963, voor professionele journalisten de titel van ‘beroepsjournalist’ 
ingevoerd. Alleen wie sedert twee jaar zijn hoofdberoep maakt van journalistiek, en dat 
in een medium dat algemene berichtgeving verstrekt, kan aanspraak maken op die titel. 
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Professionele journalisten die voor gespecialiseerde media werken, kunnen aanspraak 
maken op een eigen titel, die van ‘journalist van beroep’. Ook dat lijkt mij nogal 
cryptisch, of in ieder geval verwarrend, taalgebruik.

Bart Caron (Groen): De complexiteit is groot. Er zijn nog tal van andere verenigingen 
zoals de Nationale Vereniging voor Beroepsfotografen, Sportpress.be, de Unie van de 
Belgische Filmpers, de Vereniging van Belgische Bierjournalisten, de Vereniging van de 
Belgische Muziekpers, de Vereniging van de Journalisten van de Periodieke Pers, de 
Vlaamse Vereniging van Beeldjournalisten, en ongetwijfeld nog andere die ik in mijn 
research niet op het spoor ben gekomen. 

Over deze verwarde situatie wil ik u enkele vragen stellen, minister. Welke verenigingen 
zijn voor de Vlaamse overheid representatief en derhalve een gesprekspartner? Worden 
de VVJ en de VJV, de algemene verenigingen, op dezelfde wijze betrokken bij het beleid? 
Wordt er regelmatig overleg gepleegd en zo ja, met welke organisaties? Kunt u verklaren 
waarom er in Vlaanderen meerdere beroepsverenigingen voor journalisten zijn, en dan 
bedoel ik de twee algemene? Is een dergelijke versnippering zinvol? Worden beide 
verenigingen gesubsidieerd? Op basis van welke regelgeving gebeurt dat? Worden nog 
andere verenigingen van journalisten gesubsidieerd? Is de federale overheid nog 
bevoegd voor een of ander aspect van de belangenbehartiging voor journalisten? Hoe 
worden aan journalisten perskaarten uitgereikt? Welke verenigingen zijn hiervoor 
bevoegd? Is er een onderscheid tussen beroepsmensen en freelancers? In welke gevallen 
is zo’n perskaart een officieel erkend document? Is de Vlaamse overheid al dan niet 
betrokken hierbij?

De voorzitter: Minister Gatz heeft het woord. 

Minister Sven Gatz: Voor ik op uw vragen antwoord, mijnheer Caron, zal ook ik een 
bijdrage leveren aan de Gedichtendag. Zoals sommigen zich misschien nog herinneren, 
heb ik vorig jaar op zeer expressieve wijze Maud Vanhauwaert gebracht. Ik heb even 
getwijfeld of ik dit jaar werk zou brengen van twee andere dames die op het ogenblik in 
de belangstelling staan, Ruth Lasters en Laurence Vielle, maar ik heb dan toch maar voor 
een man gekozen, Paul Bogaert, die de poëzieminnaars onder u zeker zullen kennen. Met 
deze dichter heb ik trouwens fijne scoutsjaren beleefd, vandaar. Het gedicht draagt de 
titel ‘STIL’.

Gij aarzelt niet als ge wat zegt
en gij lijkt sprekend als ge zwijgt
op iemand die het beter weet.
Maar nu er nog wat braaksel hangt
als woorden aan uw lippen,
aan uw open mond, nu krijgt
gij het niet uitgelekt, niet uitgelegd.

Trager moet gij leren inhaleren
als ik uw natte lippen kus,
uw tong van kippenvel.
De huig moet nu geparfumeerd:
gij moet de opening van de verstuiver
in de mondholte houden en drukken
en slikken, niet stikken.

Nu ik het lees, lijkt het wel een terechtwijzing aan het adres van de vraagsteller, maar 
dat is helemaal niet de bedoeling. Over naar de vragen.
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Mijnheer Caron, ik zal eerst de verenigingen situeren die u hebt aangehaald. De Vlaamse 
Vereniging van Journalisten, VVJ, maakt deel uit van de Algemene Vereniging van 
Beroepsjournalisten in België, de AVBB, die werd opgericht in 1886 en dus 130 jaar oud 
is. De communautair-Vlaamse deelwerking bestaat sinds de jaren 1970, dus ongeveer 50 
jaar. De VVJ heeft een representatief karakter vanuit haar wettelijk bepaalde rol, 
vastgelegd in de wet van 30 december 1963, die ze speelt in de toepassing van het 
wettelijk statuut van beroepsjournalist. De erkenning van beroepsjournalisten gebeurt 
door een onafhankelijke erkenningscommissie, samengesteld uit beroepsjournalisten en 
werkgevers van de media, volgens het principe van zelfregulering dus. Daarnaast 
behartigt de VVJ de professionele, sociale en intellectuele belangen van de Vlaamse 
beroepsjournalisten. De vereniging is ook de oprichter en medebeheerder van de Raad 
voor de Journalistiek. De VVJ telt ongeveer 2800 leden. 

De Vlaamse Journalistenvereniging, de VJV, werd 50 jaar geleden opgericht om de 
belangen van de freelance journalisten te behartigen die hun journalistieke activiteiten 
met andere inkomsten combineren. De VJV telt ongeveer 500 leden, in hoofdzaak 
bloggers, regionale correspondenten en journalisten in bijberoep, freelance journalisten 
die niet vast aan een medium verbonden zijn of voor nieuwe media werken. Deze leden, 
regionale correspondenten van algemene nieuwsmedia of freelancers in bijberoep kunnen 
indien gewenst ook aansluiten bij de VVJ en zo genieten van de service van die 
beroepsvereniging. Journalistieke bloggers kunnen vanaf nu ook terecht bij het onlangs 
opgerichte Journalistenloket, beheerd door de VVJ, voor informatie en eerstelijnsadvies. 

U haalt in uw vraag ook andere organisaties aan die zich rond een specifieke tak of 
branche in de journalistiek hebben verenigd. Die zijn vaak in meer of mindere mate 
gelieerd aan de VVJ. Zo is er de Vlaamse Vereniging van Beeld Journalisten, de VVBJ, 
een verenging onder de vleugels van de VVJ, en heeft de VVJ ook nauwe banden met 
onder andere de autonome Sportpersbond en met de Vereniging van de Journalisten van 
de Periodieke Pers.

Is er regelmatig overleg en met welke organisaties? Vanuit het beleid werden al 
gesprekken gevoerd met zowel de VVJ als de VJV, vooral om te zoeken naar raakvlakken 
voor samenwerking. De VVJ maakt deel uit van de adviesraad van de Mediacademie, het 
opleidingsproject voor de geschreven pers en de audiovisuele sector. De adviesraad 
formuleert adviezen over de werking en de inhoud van de Mediacademie en werkt ook als 
overlegplatform en verkenner van samenwerking in de mediasector.

U vraagt me dan om een verklaring waarom er meerdere beroepsverenigingen voor 
journalisten zijn. Er is vanzelfsprekend een vrijheid van vereniging, ook voor 
journalisten. Dat impliceert evenwel niet dat alle verenigingen officieel erkend zijn. 

Minister Sven Gatz: Ik ben van mening dat samenwerking zinvoller is dan 
versnippering. Daarom werd aan de VVJ gevraagd de eerstelijnsdiensten van het 
Journalistenloket open te stellen voor alle journalisten, ook wanneer deze geen lid zijn 
van de VVJ. Op basis van deze dienstverlening kunnen journalisten beslissen om aan te 
sluiten bij de VVJ om van de volledige service te kunnen genieten. 

Vanuit het mediabeleid wordt jaarlijks een werkingssubsidie van 353.000 euro toegekend 
aan de VVJ. Deze subsidie is nominatim opgenomen in de begroting en heeft betrekking 
op de dagelijkse werking, inclusief het Journalistenloket (203.460 euro), de participatie 
van de VVJ in de Raad voor de Journalistiek (95.000 euro) en de tussenkomst in 
bijkomende journalistenpensioenen (54.540 euro). Aan de VJV werden in het verleden 
enkele projectsubsidies toegekend, onder meer voor de uitbouw van het ledenblad en, 
recent, voor de organisatie van de vijftigste verjaardag van de vereniging eind vorig jaar, 
die ik mocht bijwonen en toespreken. 
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Zoals aangegeven, is de federale wetgever bevoegd voor de erkenning en de 
bescherming van de titel van journalist en bijgevolg ook voor de bijhorende accreditaties. 

Hoe worden perskaarten uitgereikt? Zoals eerder aangehaald, heeft enkel de VVJ een 
wettelijk bepaalde rol in de toepassing van het wettelijke statuut van beroepsjournalist. 
De onafhankelijke Erkenningscommissie erkent beroepsjournalisten enkel als ze aan 
volgende wettelijke vereisten voldoen: ten minste 21 jaar zijn; in België geheel noch 
gedeeltelijk vervallen verklaard zijn van de burgerlijke en politieke rechten; in zijn 
hoofdberoep en tegen bezoldiging deelnemen aan de redactie van dag- of periodieke 
bladen, radio- of televisienieuwsuitzendingen, filmjournaals, persagentschappen of een 
ander medium voor algemene berichtgeving; die werkzaamheid ten minste twee jaar 
lang als gewoon beroep uitgeoefend hebben en ze niet sedert meer dan twee jaar 
gestaakt hebben; tot slot, het beroep van journalist niet combineren met een ander 
beroep. 

Beroepsjournalisten kunnen naast hun hoofdberoep wel nevenactiviteiten uitoefenen in 
bijberoep voor zover het geen onverenigbare activiteiten zijn die de journalistieke 
onafhankelijkheid in het gedrang kunnen brengen. Beroepsjournalisten beschikken over 
welbepaalde werkfaciliteiten met als voornaamste de officiële perskaart, maar ook 
andere voordelen, en dienstverlening van de VVJ. Deze voordelen beschermen de 
journalisten persoonlijk maar bevorderen eveneens het professionalisme en dus de 
kwaliteit van de journalistiek. 

De leden van de VVJ bestaan voor drie vierde uit loontrekkenden. De VVJ 
vertegenwoordigt daarnaast zevenhonderd tot achthonderd freelancers. De VVJ trekt, 
behalve freelancejournalisten in hoofdberoep, ook steeds meer freelancers in bijberoep 
aan als ‘lid-persmedewerker’. Leden-persmedewerkers, journalisten in bijberoep dus, 
beschikken niet over de officiële perskaart, en dus evenmin over de faciliteiten die 
daaraan vasthangen. 

Ziedaar een poging om u toch enige helderheid te geven in dit landschap.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron (Groen): Dank u, minister, voor die helderheid.

Los van de vrijheid van mening is er de vrijheid van vereniging. Dat zal ik niet 
tegenspreken. Maar in de praktijk is er wel een wirwar als het gaat over perskaarten, 
titels en statuten. Ik heb veel vertrouwen in de VVJ en in de Raad voor de Journalistiek. 
Sommige collega’s waren daarnet nog aanwezig op de voorstelling van het 
Kinderrechtencommissariaat. De raad heeft daar samen met de 
kinderrechtencommissaris een aantal richtlijnen voor het in beeld en tekst brengen van 
minderjarigen aan de orde gebracht. Dat was diepgaand werk van heel hoog niveau. Ik 
heb daar veel bewondering voor.

Ik heb er geen probleem mee. Iedereen doet wat hij wil. Maar, minister, er is maar één 
echte journalistenvereniging waarvan je kunt zeggen dat hij representatief is en dat hij 
voor ons een gesprekspartner is. Dat is de VVJ. Het zou, in het belang van het 
journalistieke vak, goed zijn dat er maar één organisatie is. Iedereen doet natuurlijk wat 
hij wil. U zegt ook uitdrukkelijk dat de meeste van die andere, meer vakgerichte of 
branchegerichte organisaties, meestal een soort van onderafdeling zijn van of gelinkt zijn 
met de VVJ. Dat lijkt me wel een gezonde situatie, ook al omdat de belangen van de 
journalisten, niet alleen de professionelen maar ook de freelancers, vandaag onder 
stevige druk staan, inzake de arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld. Daarom is het 
aangewezen dat een sterke organisatie in Vlaanderen voor die belangen opkomt en daar 
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duidelijk over communiceert. Dan weten we ook vanuit de politiek wie het aanspreekpunt 
is, met die nuance dat er een vrijheid van vereniging is. Iedereen doet wat hij wil. Ik zie 
het in elk geval zo. En ik zie het ook in die subsidiebedragen en in de houding in uw 
antwoord, dat het daar in de praktijk op neerkomt: de VVJ is onze gesprekspartner. Dat 
is goed. 

Ik zou graag hebben, in het belang van het journalistieke vak, dat de VVJ zo breed 
mogelijk is samengesteld en zo representatief mogelijk is. Zo kan er duidelijkheid zijn 
over dat soort dingen als perskaarten en dergelijke, die vaak tot interne kleine ruzies 
leiden.

De voorzitter: De heer Meremans heeft het woord.

Marius Meremans (N-VA): In het kader van Gedichtendag wil ik ook iets voordragen. 
Vorig jaar had ik een gedicht van de Wase dichter Dirk van Bastelaere. Dit jaar heb ik 
iets helemaal anders. Het is ook een Vlaamse dichter, maar het gedicht is niet in het 
Nederlands. 2016 is het Emile Verhaerenjaar: Emile Verhaeren, Sint-Amands-aan-de-
Schelde, de prachtige stroom. De man was lid van de Franstalige bourgeoisie. Hij heeft 
school gelopen in Gent. Daar is hij volledig verfranst, jammer genoeg. Ja, jezuïeten en 
zo. Ik neem hem toch omdat hij een van die dichters is met wie we soms wat moeite 
hebben. Het zijn Vlamingen, maar ze spreken hun moedertaal, wat voor hen het Frans 
was. Toch heeft Emile Verhaeren heel veel geschreven over Vlaanderen. Hij heeft een 
dichtbundel ‘Les Flamandes’. Hij heeft ook over de stroom ‘L’Escaut’ geschreven. Mijn 
keuze is ook een hart onder de riem van het Emile Verhaeren Genootschap en het 
museum in Sint-Amands.

Marius Meremans (N-VA): Ik heb een gedicht gekozen dat een actuele waarde kan 
hebben: ‘Les errants’ uit ‘Almanach’. Het staat voor de maand februari. Hij beschrijft 
dolende mensen, psychisch dolend, maar ook fysiek dolend. Het is dus vrij actueel. 
Waarschijnlijk had hij de Vlaamse landarbeiders in gedachten die toen in armoede 
leefden in zijn streek. 

Les errants

Il est ainsi de pauvres cœurs
avec en eux des lacs de pleurs,
qui sont pâles comme les pierres
d’un cimetière.

Il est ainsi de pauvres dos
plus lourds de peine et de fardeaux
que les toits des cassines brunes
parmi la dune.

Il est ainsi de pauvres mains
comme feuilles sur les chemins,
comme feuilles jaunes et mortes
devant la porte.

Il est ainsi de pauvres yeux
humbles et doux et soucieux,
comme les yeux des bêtes
sous la tempête.
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Il est ainsi de pauvres gens,
qu’ils soient riches ou indigents,
qui trimbalent de la misère
au loin des plaines de la terre.

Voorzitter, nu mijn vraag.

Ik denk dat het goed is dat er één representatieve organisatie is waarmee we ook 
contacten hebben. Dat is logisch. 

Dat de minister zegt de samenwerking, die er is, toe te juichen, vinden we ook 
belangrijk. Het feit dat journalisten, ongeacht tot welke vereniging ze behoren, kunnen 
gebruikmaken van de eerstelijnsfunctie en -ondersteuning, is ook belangrijk. 

Ik treed de heer Caron ook voor een stuk bij. Er is vrijheid van vereniging. Het is logisch 
dat er een zo breed mogelijk aanbod is. Maar er is toch nog één zaak. We zijn nu toch in 
de week van het woord ‘federalisering’. Ik wil daarbij ook het woord ‘defederalisering’ 
naar voren brengen. Het staat voor het weghalen van het federale niveau om het onder 
te brengen op het niveau waar het het beste thuishoort. 

De erkenning van journalisten is nog steeds federaal, terwijl eigenlijk alles van media 
gemeenschapsmaterie is. Het zou misschien logisch zijn, maar dit moet natuurlijk te 
berde worden gebracht in andere gremia of op andere plaatsen, om die te organiseren 
vanuit de gemeenschappen. Daar hoort dit aspect immers thuis, want media is voor al de 
rest wel al gedefederaliseerd. Dat zou fijn zijn, ik sluit dus af met een wens.

De voorzitter: Minister Gatz heeft het woord. 

Minister Sven Gatz: Mijnheer Meremans, de eloquentie waarmee u in de taal van 
Molière uw gedicht ten beste gaf, doet me denken aan een kleine anekdote. Vorige week 
vroeg mijn chauffeur, een nog jonge snaak: “Zit daar niet een parlementslid met 
krulletjes en een bril in uw commissie?” Ik kon wel denken over wie hij het had. “Dat was 
mijn leraar Frans,” zei hij “maar ik kwam er niet zo goed mee overeen.” (Gelach)

Ik heb toen gezegd: “Dat is niet erg, ik kom er wel goed mee overeen.”

Dit gezegd zijnde, keer ik terug naar uw wens. Wij hebben de volle bevoegdheid in de 
audiovisuele media, u kent de reden daarvoor. De andere media hebben, misschien om 
historisch-grondwettelijke redenen, nog een bepaalde federale verankering. 

Het is in elk geval duidelijk, mijnheer Caron, dat het zonneklaar is wie de perskaarten 
uitreikt. De Federale Regering doet dat op basis van de zelfregulering van de 
journalisten. Dat lijkt me een goed evenwicht. 

Ik wens wel nog eens te benadrukken dat ik een goede samenwerking of 
verstandhouding tussen de journalistenverenigingen nastreef, door te bekijken waar de 
samenwerking bestaat of beter kan. Dat lijkt me nog altijd een nuttige aanvulling op de 
lijn die in mijn antwoord zat. 

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld. 
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