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Om als journalist in België actief te zijn, zijn geen documenten vereist,
zoals het distributie- of vestigingsattest, dat wel geldt voor andere
zelfstandige activiteiten.
Evenmin noodzakelijk om journalistiek actief te zijn, is een erkenning als
journalist of het bezit van officiële persdocumenten - ook al bestaat die
mogelijkheid voor professionele journalisten wel en zal dit hun werk ook
aanzienlijk vergemakkelijken.
Ook een inschrijving in het Handelsregister is niet nodig. De BTWverplichtingen zijn evenmin aan freelance-journalisten besteed, wat niet
belet dat men hier in bepaalde situaties wel financiële voordelen bij kan
hebben.
De vrijstelling van BTW impliceert dat men zijn opdrachtgever gewone
ereloonnota's kan voorleggen in plaats van formele facturen. Die nota
vermeldt dan wel best uitdrukkelijk dat de prestatie "vrijgesteld is van
BTW krachtens artikel 44,§3, 3° van het BTW-wetboek".
In theorie is zelfs het openen van een professionele bankrekening niet
verplicht, maar om redenen van duidelijkheid (denk aan de onvermijdelijke
belastingaangifte) is dit meer dan aangewezen.
De belangrijkste formaliteiten die een zelfstandige moet vervullen
wanneer hij van start gaat, zijn de aansluiting bij een sociaal
verzekeringsfonds en een ziekenkas.
Wat het socialeverzekeringsfonds betreft, heeft men de keuze tussen
een erkende vrije instelling en de Nationale Hulpkas voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen.
Vergeet nooit uw socialeverzekeringsfonds onmiddellijk op de hoogte te
brengen van wijzigingen in de gezins- of beroepssituatie. Dergelijke
wijzigingen kunnen immers invloed hebben op uw recht op uitkeringen
zoals de gezinsbijslag of het pensioen.
Voor de inschrijving bij het sociaal verzekeringsfonds heeft men 90
dagen de tijd. Indien men zich hieraan niet houdt, wordt men door het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen van
ambtswege aangesloten bij de Nationale Hulpkas.
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