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

BEROEPSJOURNALIST

Verslag van de activiteiten in 2005

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  2005 
af. De samenstelling van de nieuwe commissie kwam niet tijdig klaar  zodat van 
oktober  2005 tot april 2006 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.
In het Belgisch Staatsblad van 1 april 2005 verscheen het Koninklijk Besluit van 
10 maart 2005 “houdende de benoeming, vernieuwing van mandaat en ontslag 
van de leden der  commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963”. 
Ontslag werd verleend aan de commissieleden Raymond De Craecker, Karin 
Strobbe, Jean-Paul Forier, Frank Demets, Egbert Hans, Jos Bouveroux, Koen 
Clement en Mathias Danneels en de plaatsvervangende leden Eric Vercruysse, 
Gunther Vanpraet, Walter Vanderstukken, Alex Puissant, Guido Van Liefferinge, 
Piet Deslé en Dirk Veldeman.
Tot lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van Eerste Aanleg 
werden benoemd:
Gewone leden:
Raymond De Craecker (Hat Laatste Nieuws), Jean-Paul Forier  (Het Belang van 
Limburg), Frank Demets (Knack), Karin Strobbe (VRT Radio), Koen Clement 
(Magnet Magazines), Marc Hollanders (Belga), Geert Steurbaut (VUM), Jos 
Bouveroux (VRT Radio).
Plaatsvervangende leden:
Eric Vercruysse (Belga), Walter  Vanderstukken (Videohouse), Gunther Van Praet 
(Het Nieuwsblad), Alex Puissant (VRT Televisie), Werner Smeuninx (Concentra), 
Rik Van Cauwelaert (Knack), Piet Deslé (VTM), Wim Coessens (De Morgen).
Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe commisse, dd. 28 april 2005, werd 
Raymond De Craecker herkozen tot voorzitter en Frank Demets tot secretaris.
 
(Voor  de voorgaande jaren verwijzen we naar  ons verslagen van 18 mei 2000, 10 
mei 2001, 25 april 2002, 26 mei 2003, 24 mei 2004 en 9 mei 2005.)
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Activiteiten
- In afwachting van de aanstelling van de nieuwe commissie, vergaderde de 
Nederlandstalige kamer van de commissie in januari, februari en maart in haar 
oude samenstelling. Nadien volgden nog acht vergaderingen van de nieuwe 
commissie. De voorlopige beslissingen in verband met de aanvragen, die na het 
verstrijken van het mandaat van de vorige commissie werden behandeld, werden 
allen unaniem bekrachtigd door  de nieuwe commissie, tijdens haar  vergadering van 
28 april 2005.
Een vergadering nam gewoonlijk vier tot vijf uur in beslag. 
- Tijdens de vergaderingen werden 296 agendapunten behandeld. 
- Er kwamen 147 nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist binnen. 9 
dossiers ‘in beraad’ werden overgenomen van vorige jaren.
- 16 kandidaten werden opgeroepen om de commissie bijkomende inlichtingen te 
verstrekken en hun kandidatuur te verdedigen.
- 122 journalisten werden erkend. 
- 2 kandidaten trokken hun aanvraag in, ofwel na een brief  van de commissie, 
ofwel na oproeping.
- In 32 gevallen werd het dossier in beraad gehouden of de erkenning uitgesteld.
- Er werden 3 kandidaten afgewezen. Geen eerder toegekende erkenningen 
werden ingetrokken.
- Er  kwamen 18 aanvragen binnen voor T-kaarten (doorgangsbewijs voor technici, 
die bijstand verlenen aan beroepsjournalisten), verlengingen inbegrepen. Op alle 
aanvragen werd positief gereageerd.

Publicaties
Naar  aanleiding van het artikel “Het einde van de perskaart?” in het juli/augustus-
nummer van het tweemaandelijks vakblad Foto Multimedia News, waarin de 
werking van de commissie volkomen ten onrechte op de korrel werd genomen, 
stuurden de voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige Kamers volgens de 
geldende normen een Recht tot Antwoord in. Deze antwoorden verschenen in de 
volgende edite van het tijdschrift (zie bijlage).

Vernieuwing van de persdocumenten
Periode 2002-2006
(We verwijzen hiervoor ook naar onze jaarverslagen van 2000, 2001, 2002, 2003 
en 2004.)
In het kader  van de vijfjaarlijkse herziening van de erkenningen en de vernieuwing 
van de persdocumenten werden in 2005 nog 10 erkenningen bevestigd voor  de 
periode 2002-2006.

Periode 2007-2011
De persdocumenten vervallen eind 2006. Naar  aanleiding van de vernieuwing 
ervan gaat de commissie steeds systematisch na of de eerder erkende 
journalisten nog wel beantwoorden aan de bepalingen van de wet van 1963. De 
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circa 2500 dossiers van alle beroepsjournalisten, die de vernieuwing van hun 
documenten aanvragen, worden daarbij bekeken.
Om de omvangrijke operatie vlot te laten verlopen, werd reeds in de zomer  2005 
begonnen met de voorbereidingen. In het najaar werden afspraken gemaakt met 
bestuur  en secretariaat van de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de 
Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België. De tijdige voorbereiding 
van de omvanrijke werkzaamheden moet het mogelijk maken de persdocumenten 
voor de periode 2007-2011 op tijd klaar te krijgen en ter beschikking te stellen.

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
3 april 2006

Résidence Palace - Blok C, Wetstraat 155 - 1040 BRUSSEL - 02/235.22.65


