
COMMISSIE VAN EERSTE AANLEG VOOR DE ERKENNING
EN DE BESCHERMING VAN DE TITEL VAN

BEROEPSJOURNALIST

Verslag van de activiteiten in 2000

Historiek
De samenstelling van de Erkennningscommissie onderging in 2000 een grondige 
wijziging. In oktober  liepen de mandaten af van de in 1996 aangestelde leden. De 
effectieve leden Herwig Pée, Robert Coecke, Raymond De Craecker, Guido Van 
Liefferinge, Leo Hellemans en Richard Swartenbroekx en de plaatsvervangende 
leden Eric Vercruysse, Johan Staes, Philip Hilven, Dirk Tieleman, Koen Clement, 
Christina von Wackerbarth en Piet Deslé beëindigden hun opdracht.
Op donderdag 26 oktober  vond de installatievergadering plaats van de bij 
Koninklijk Besluit van 26 september 2000 (Belgisch Staatsblad van 7 oktober 
2000) aangestelde Nederlandstalige afdeling van de commissie. De installatie 
gebeurde tijdens een gemeenschappelijke vergadering met de uittredende leden.
Effectieve leden van de nieuwe commissie zijn, volgens artikel 2 van het KB:
de h. Raymond De Craecker (Het Laatste Nieuws), mevr. Karin Strobbe (VRT-
Radio), de hh. Jean-Paul Forier (Het Belang van Limburg), Frank Demets (Trends), 
Koen Clement (De Morgen), Egbert Hans (Belga), Mathias Daneels (Dag Allemaal) 
en Jos Bouveroux (VRT-Radio).
Plaatsvervangende leden zijn: de hh. Eric Vercruysse (Belga), Gunther Vanpraet 
(Het Nieuwsblad), Walter Vanderstukken (ENG-Videohouse), Alex Puissant (VRT-
Televisie), Richard Swartenbroekx (Het Belang van Limburg), Guido Van Liefferinge 
(Dag Allemaal) en Piet Deslé (VTM).
De commissievergadering van oktober werd geleid door  de h. Raymond De 
Craecker, reeds voorzitter tijdens de vorige mandaatsperiode. Tijdens de 
vergadering van 23 november  werd hij opnieuw verkozen tot voorzitter  en werd 
de h. Frank Demets verkozen tot secretaris.
Bij Koninklijk Besluit van 7 november 2000 (Belgisch Staatsblad van 15 november 
2000) werd de h. Dirk Veldeman (Rob-TV) bijkomend benoemd tot 
plaatsvervangend lid van de commissie.
(Voor de voorgaande jaren verwijzen we naar ons verslag van 18 mei 2000)

Activiteiten
- De Nederlandstalige kamer van de commissie vergaderde elf  keer, nl. alle 
maanden behalve in juli. Een vergadering nam gewoonlijk vier tot vijf uur in beslag.
- Tijdens de vergaderingen werden 278 agendapunten behandeld.
- Er kwamen 146 nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist binnen. 7 
dossiers ‘in beraad’ werden overgenomen van het vorige jaar.
- Daarvan werden 30 kandidaten opgeroepen om de commissie bijkomende 
inlichtingen te verstrekken en hun kandidatuur te verdedigen.
- 126 journalisten werden erkend.
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- 7 kandidaten trokken hun aanvraag in, ofwel na een brief  van de commissie, 
ofwel na oproeping.
- In 20 gevallen werd het dossier in beraad gehouden of de erkenning uitgesteld.
- 2 kandidaturen (waarvan het onderzoek begon in 1999) werden afgewezen.
- Er kwamen geen aanvragen binnen voor T-kaarten (doorgangsbewijs voor 
technici, die bijstand verlenen aan beroepsjournalisten).

Leidraad
Na onderzoek van de activiteiten op diverse redacties van opmaakredacteurs/lay-
outers en na consultatie van hoofdredacties stelde de commissie eind 1999 een 
leidraad voor de erkenning van opmaakredacteurs/lay-outers op. Tijdens haar 
vergadering van 27 januari 2000 heeft de commissie de tekst eenparig 
goedgekeurd.

Publicaties
Naar  aanleiding van een artikel dat een afgewezen kandidaat liet opnemen in De 
Morgen van 21 april, formuleerde de voorzitter  een antwoord waarin de houding 
van de commissie inzake betaaltelevisie werd weergegeven. Dit artikel verscheen 
in De Journalist van 25 april 2000.  

Vernieuwing van de persdocumenten
De persdocumenten vervallen eind 2001. In het vooruitzicht van de vernieuwing 
ervan werd reeds in de zomer van 2000 een planning opgesteld door de 
voorzitters van beide kamers (Franstalig en Nederlandstalig), een 
vertegenwoordiger  van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het  secretariaat 
van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België. De tijdige 
voorbereiding van de omvanrijke werkzaamheden moet het mogelijk maken de 
persdocumenten voor de periode 2002-2006 op tijd klaar te krijgen en ter 
beschikking te stellen.
Naar  aanleiding van de vernieuwing van de documenten gaat de commissie steeds 
systematisch na of  de eerder erkende journalisten nog wel beantwoorden aan de 
bepalingen van de wet van 1963. De circa 2000 dossiers van alle 
beroepsjournalisten, die de vernieuwing van hun documenten aanvragen, worden 
daarbij bekeken.
Reeds in de herfst van 2000 werden de zelfstandige journalisten aangeschreven 
met het verzoek de nodige documenten in te sturen om de herziening vlot te 
kunnen laten verlopen. Aan het eind van het jaar (2000) waren al 67 
vernieuwingen goedgekeurd. 
Met het oog op de herziening van de erkenningen en de vernieuwing van de 
documenten werd het secretariaat van de commissie versterkt.
In oktober  ontstond een discussie met de werkgroep Zelfstandige Journalisten van 
de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten over  de werkwijze van de 
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commissie bij de herziening van de erkenning van zelfstandigen. Een aantal 
zelfstandige journalisten stelde van oordeel te zijn dat freelancers gediscrimineerd 
worden omdat ze veel meer documenten moeten voorleggen dan de journalisten 
in vast dienstverband. De voorzitter  stuurde een brief aan de werkgroep 
Zelfstandige Journalisten om te wijzen op de noodzaak van het voorleggen van de 
gevraagde documenten omdat de commissie moet kunnen nagaan of de 
betrokkenen nog steeds in hoofdberoep werken voor bladen  en/of uitzendingen 
voor algemene berichtgeving. Tevens dient nagegaan of er  geen voor  de wet 
onverenigbare activiteiten zijn. De commissie staat immers niet alleen in voor de 
erkenning van beroepsjournalisten maar heeft tevens de wettelijke opdracht de 
titel  te beschermen.

Namens de Nederlandstalige kamer van de Commissie van Eerste Aanleg
voor de Erkenning en de Bescherming van de Titel van Beroepsjournalist,

Raymond De Craecker
voorzitter
10 mei 2001
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