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

BEROEPSJOURNALIST

Verslag van de activiteiten in 2004

Historiek
Het mandaat van de bij Koninklijk Besluit van 26 september 2000 (B.S. 7 oktober 
2000) aangestelde leden van de Erkennningscommissie liep begin oktober  af. De 
samenstelling van de nieuwe commissie kwam niet tijdig klaar zodat van oktober 
af  geen officiële vergaderingen meer konden plaatsvinden. Opdat de nieuwe 
commissie niet van bij haar  aantreden zou worden geconfronteerd met een 
overmatig aantal wachtende aanvragen, beslisten de uittredende commissieleden 
de dossiers zoveel mogelijk voor te bereiden. Dat voorbereidend werk had tevens 
het grote voordeel dat de kandidaten weliswaar enkele maanden langer  moesten 
wachten op een antwoord inzake hun aanvraag doch verder geen blijvend nadeel 
(zoals een latere erkenningsdatum met eventueel een lagere baremieke wedde) 
hoefden te ondervinden. 
(Voor  de voorgaande jaren verwijzen we naar  ons verslagen van 18 mei 2000, 10 
mei 2001, 25 april 2002, 26 mei 2003 en 24 mei 2004.)

Activiteiten
We vermelden tussen haakjes de voorlopige beslissingen in verband met de 
aanvragen, die na het verstrijken van het mandaat van de commissie werden 
behandeld. Deze beslissingen wachtten eind van het jaar nog op bekrachtiging 
door de nieuwe commissie. 

- De Nederlandstalige kamer van de commissie vergaderde elf  keer  (waarvan drie 
na de mandaatsperiode). Een vergadering nam gewoonlijk vier  tot vijf uur  in 
beslag. 
- Tijdens de vergaderingen werden 301 agendapunten behandeld (waarvan 71 na 
de mandaatsperiode). 
- Er kwamen 124 (+39) nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist 
binnen. 18 (+2)  dossiers ‘in beraad’ werden overgenomen van vorige jaren.
- 11 (+1) kandidaten werden opgeroepen om de commissie bijkomende 
inlichtingen te verstrekken en hun kandidatuur te verdedigen.
- 116 (+29) journalisten werden erkend. 
- 5 (+1) kandidaten trokken hun aanvraag in, ofwel na een brief van de commissie, 
ofwel na oproeping.
- In 16 (+14) gevallen werd het dossier in beraad gehouden of de erkenning 
uitgesteld.
- Er werden 2 kandidaten afgewezen en 2 erkenningen werden ingetrokken.
- Er kwamen 12 (+6) aanvragen binnen voor  T-kaarten (doorgangsbewijs voor 
technici, die bijstand verlenen aan beroepsjournalisten), verlengingen inbegrepen. 
Op alle aanvragen werd positief gereageerd.
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Vernieuwing van de persdocumenten
(We verwijzen hiervoor  ook naar onze jaarverslagen van 2000, 2001, 2002 en 
2003.)
De activiteiten voor de vijfjaarlijkse herziening van de erkenningen en de 
vernieuwing van de persdocumenten liep in 2003 haast ten einde. Nog 13 
erkenningen werden bevestigd.

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
9 mei 2005
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