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Verslag van de activiteiten in 2007

Historiek

De samenstelling van de Erkenningscommissie bleef in de loop van 2007 ongewijzigd.

(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, 9 mei 2005, 3 april 2006 en 29 mei 
2007.)

Activiteiten

- De Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie vergaderde in 2007 12 keer. 
Op 15 maart werd een bijzondere vergadering ingelast, uitsluitend voor de hernieuwing 
van de persdocumenten en de ermee gepaard gaande herziening van de erkenningen. 

Een vergadering nam gewoonlijk vier tot vijf uur in beslag. 
- Tijdens de vergaderingen werden 377 agendapunten behandeld, de activiteiten inzake de 
hernieuwing van de documenten niet meegerekend.
- Er kwamen 208 nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist binnen, een 
recordaantal. 15 dossiers ‘in beraad’ werden overgenomen van vorige jaren.
- 19 kandidaten werden opgeroepen om de commissie bijkomende inlichtingen te 
verstrekken en hun kandidatuur te verdedigen.
- 168 journalisten werden erkend. 
- 2 kandidaten trokken hun aanvraag in, ofwel na een brief van de commissie, ofwel na 
oproeping.
- In 51 gevallen werd het dossier in beraad gehouden of de erkenning uitgesteld.
- Er werden 4 kandidaten afgewezen.
- Er kwamen 20 aanvragen binnen voor nieuwe T-kaarten (doorgangsbewijs voor 
technici, die bijstand verlenen aan beroepsjournalisten), verlengingen niet inbegrepen. Op 
alle aanvragen werd positief gereageerd.

Publicaties

Buiten haar jaarverslag had de Erkenningscommissie in 2007 geen publicaties. 

Hernieuwing van de persdocumenten
Periode 2007-2011
In het kader van de controles voor de hernieuwing van de persdocumenten werden 22 
journalisten opgeroepen. In 3 gevallen werd de erkenning ingetrokken.
De bijzondere inspanningen van de commissieleden in 2006 en 2007 hebben het mogelijk 
gemaakt dat de nieuwe persdocumenten tijdig aan het merendeel van de journalisten 



konden worden uitgereikt. 
In antwoord op vragen over het achterblijven van enkele dossiers heeft de 
Erkenningscommissie er de Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten op gewezen dat 
het onderzoeken van de aanvragen van kandidaten van bepaalde mediabedrijven 
omslachtiger is geworden omdat die bedrijven arbeidscontracten afleveren waarin de 
taakomschrijving van de werknemer vaag wordt gehouden. De commissie kan uit 
dergelijke contracten niet afleiden of de aanvrager wel degelijk meewerkt aan een 
afdeling die zich bezighoudt met journalistieke activiteiten zoals omschreven in de wet 
van 30 december 1963. In dergelijke gevallen moet telkens bijkomende informatie 
worden opgevraagd aan de betrokken journalist en/of aan zijn werkgever. Overigens heeft 
een aantal journalisten onvolledige aanvragen ingediend, dikwijls dan nog te laat. 
Dergelijke slordigheden vertragen het werk van de commissie omdat de betrokkenen 
opnieuw moeten worden aangeschreven en dezelfde aanvraag twee of zelfs meer keer  
dient voorgebracht. Ten slotte heeft de commissie er nog op gewezen dat middenin de 
hernieuwingsprocedure de FOD Binnenlandse Zaken is overgeschakeld van de 
verwerking van foto’s op papier naar digitale foto’s. Ook dat heeft enige vertraging 
veroorzaakt al dient gezegd dat het dan meestal om dossiers ging die al te laat door de 
kandidaten waren ingestuurd.

Reeds in 2003, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de wet op de Erkenning en 
de Bescherming van de Titel van Beroepsjournalist, heeft de Nederlandstalige kamer van 
de Erkenningscommissie er op gewezen dat de werklast voor de commissie enorm is 
toegenomen ingevolge de evolutie in de mediasector. Vooral de grote uitbreiding van de 
audiovisuele media en het toenemend inschakelen van freelancers verzwaren de taak van 
de commissie aanzienlijk. De Nederlandstalige kamer wenst nogmaals te beklemtonen 
dat de Erkenningscommissie meer middelen en een ruimere administratieve 
ondersteuning nodig heeft om ook in de toekomst haar taak naar behoren te kunnen 
vervullen. 

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
13 mei 2008


