COMMISSIE VAN EERSTE AANLEG VOOR DE ERKENNING
EN DE BESCHERMING VAN DE TITEL VAN
BEROEPSJOURNALIST
Verslag van de activiteiten in 2008
Historiek
De samenstelling van de Erkenningscommissie werd in de loop van 2008 tweemaal
gewijzigd.
Ingevolge het ontslag van de h. Piet Deslé werd de h. Marc Dupain op voorstel van de
Belgische Vereniging van de Dagbladuitgers (BVDU) bij Koninklijk Besluit van 12
maart 2008 (BS van 16 april 2008) benoemd tot plaatsvervangend lid van de commissie.
Bij Koninklijk Besluit van 27 april 2008 (BS van 14 mei 2008) en op voorstel van de
Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België, werden de hh. Gui Van
Roosbroeck en Herwin Heyman benoemd tot plaatsvervangend lid. Zij komen in de
plaats van de hh. Gunther Van Praet en Alex Puissant die beiden ontslag namen.
(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, 29 mei 2007 en
13 mei 2008.)
Activiteiten
- De Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie vergaderde in 2008 12 keer.
Naast 11 gewone maandelijkse vergaderingen hield de commissie op 22 mei een
bijzondere vergadering, die volledig werd gewijd aan het opstellen van:
- een aangepaste leidraad voor de beoordeling van de aanvragen in functie van het
begrip “algemene berichtgeving”;
	

- een aangepaste leidraad voor de erkenning van opmaakredacteurs/lay-outers.
De gewone maandelijkse vergaderingen namen telkens vier tot vijf uur in beslag.
- Tijdens die vergaderingen werden 353 agendapunten behandeld, de activiteiten inzake
de hernieuwing van de documenten niet meegerekend.
- Er kwamen 170 nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist binnen. 38
dossiers ‘in beraad’ werden overgenomen van vorige jaren.
- 29 kandidaten werden opgeroepen om de commissie bijkomende inlichtingen te
verstrekken en hun kandidatuur te verdedigen.
- 160 journalisten werden erkend.
- 4 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 17 kandidaten afgewezen.
- Er werden 20 nieuwe T-kaarten (doorgangsbewijs voor technici, die bijstand verlenen
aan beroepsjournalisten) toegekend.
Tijdens de laatste vergadering van het jaar besliste de commissie de erkenning in te
trekken van journalisten die ondanks herhaald schriftelijk verzoek na meer dan twee jaar

nog steeds geen aanvraag hebben ingediend voor de verlenging van hun erkenning en de
hernieuwing van hun persdocumenten. Afgesproken werd deze journalisten individueel
aan te schrijven om ze van de beslissing van de commissie op de hoogte te brengen en ze
een laatste kans te geven hun toestand te regulariseren. De termijn van twee jaar wordt in
acht genomen conform de bepalingen van art. 1.4° van de wet van 30 december 1963.
Publicaties
Buiten haar jaarverslag had de Erkenningscommissie in 2008 geen publicaties.
Hernieuwing van de persdocumenten
Periode 2007-2011
Ook in 2008 kreeg de commissie nog aanvragen binnen voor de hernieuwing van de
persdocumenten. Voor 24 journalisten was er geen probleem, bijgevolg werd hun
erkenning verlengd en kregen ze de documenten voor de periode 2007-2011.
In het kader van de controles voor de hernieuwing werden 4 journalisten opgeroepen.
In 5 gevallen werd de erkenning ingetrokken.
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