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Verslag van de activiteiten in 2009

Historiek
Het mandaat van de Erkenningscommissie in haar samenstelling ingevolge de 
Koninklijke Besluiten van 10 maart 2005 (BS van 1 april 2005), 12 maart 2008 (BS van 
16 april 2008) en 27 april 2008 (BS van 14 mei 2008) liep ten einde op 31 maart 2009.
Bij Koninklijk Besluit van 6 mei 2009 (BS van 13 mei 2009),
(Artikel 1) werd ontslag verleend aan de commissieleden of plaatsvervangende leden 
Raymond De Craecker, Jean-Paul Forier, Frank Demets, Karin Strobbe, Eric Vercruysse, 
Walter Vanderstukken, Gui Van Roosbroeck, Herwin Heyman, Koen Clement, Marc 
Hollanders, Geert Steurbaut, Jos Bouveroux, Werner Smeuninx, Rik Van Cauwelaert, 
Marc Dupain en Wim Coessens.
(Artikel 2) Tot lid van de Commissie van Eerste Aanleg, Nederlandstalige afdeling, 
werden voor een termijn van vier jaar benoemd:
	
 - Op voordracht van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België:
Gewone leden: Lukas De Vos (redacteur bij VRT Radionieuws), Herwin Heyman 
(freelance beeldjournalist), Guido Van Roosbroeck (redacteur bij de krant Gazet van 
Antwerpen), Eric Vercruysse (bruggepensioneerde Belga).
Plaatsvervangende leden: Katrien Bruyland (freelance redacteur), Ann Driessen 
(freelance redacteur), Walter Vanderstukken (beeldjournalist bij Videohouse), Walter 
Wauters (redacteur bij de krant Het Nieuwsblad).
	
 Op voordracht van de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers:
Gewone leden: Marc Hollanders (hoofdredacteur bij Belga), Geert Steurbaut (secretaris-
generaal bij Corelio), Raymond De Craecker (hoofd redactiebeheer bij de krant Het 
Laatste Nieuws), Geert Van Hecke (redactiemanager bij De Persgroep).
Plaatsvervangende leden: Werner Smeuninx (redactiemanager bij Concentra), Marc 
Dupain (hoofd Public Affairs VMMa), Siegfried Bracke (hoofdredacteur bij Nieuws 
VRT), Hans Maertens (redactiedirecteur bij Roularta Media Group).
(Artikel 4) Het Koninklijk Besluit trad in werking op 15 mei 2009.

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe commissie, d.d. 28 mei 2009, werd 
Raymond De Craecker herkozen tot voorzitter. Eric Vercruysse werd tot secretaris 
verkozen.

(Voor de voorgaande jaren verwijzen we naar onze 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, 
13 mei 2008 en 30 maart 2009.)

Activiteiten
De Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie vergaderde in 2009 10 keer.
Naast 9 gewone maandelijkse vergaderingen hield de commissie op 17 september een 
bijzondere vergadering, die volledig werd gewijd aan volgende thema’s:



1. Het secretariaat
Besluit:
De Erkenningscommissie pleit voor een permanente uitbreiding van de logistieke 
ondersteuning van het secretariaat en denkt aan de 5/5 regeling.
Om de werkzaamheden tijdens de vergaderingen te vergemakkelijken pleit de 
Erkenningscommissie ook voor het aanschaffen van een draagbare PC.

2. Creatie van een website
Besluit:
Een eigen website van de Erkenningscommissie is onontbeerlijk. De website kan worden 
ondergebracht op de server van de VVJ. De commissie en het secretariaat van de 
commissie zullen de eindverantwoordelijkheid dragen voor de website. Een werkgroep 
moet zorgen voor de opbouw ervan (domeinnaam, registratie, structuur en inhoud, 
bekendmaking van de website). Er wordt ook gekeken naar een raming van de kosten 
voor het creëren en het onderhouden van de website.

3. Het in aanmerking nemen van huis-aan-huis bladen, gratis kranten, e.d. 
Besluit:
De commissie bevestigt haar standpunt betreffende de huis-aan-huis bladen en de gratis 
kranten. Kranten en magazines die niet meer dan 50% advertenties bevatten, kunnen 
worden beschouwd als media van algemene berichtgeving.

4. Toelaten van niet-journalistieke activiteiten naast het hoofdberoep
Besluit:
a) De commissie stelt voor de strikte houding van het cumulverbod met commerciële 
nevenactiviteiten, zoals omschreven door de wet van 30 december 1963, artikel 1, 5°, te 
behouden. Zoals in het verleden zal de commissie in de praktijk de wet met wijsheid 
interpreteren. De commissie zal dossier per dossier de reële situatie van de aanvrager 
bekijken en met soepelheid oordelen. Zo wordt bijvoorbeeld een huwelijksreportage geen 
probleem als de persfotograaf zich niet afficheert als een huwelijksfotograaf. In geval van 
overtreding, kan de commissie de journalisten ervoor waarschuwen dat activiteiten van 
commerciële aard kunnen leiden tot de onmiddellijke intrekking van de erkenning indien 
ze niet ophouden. 
b) Als er een discussie moet worden opgestart inzake het statuut van beroepsjournalisten 
die wegens hun beroepservaring een niet-journalistieke functie krijgen op hun redactie of 
bij een vereniging van journalisten, kunnen de in artikel 3 (van de wet van 30 december 
1963) bedoelde verenigingen een klacht indienen bij de Erkenningscommissie.

5. Beroepsjournalisten en Journalisten van Beroep
Besluit:
Iemand die voor minder dan 50% voor de periodieke pers werkt en in hoofdberoep instaat 
voor de media van algemene berichtgeving, kan erkend worden als beroepsjournalist.

De gewone maandelijkse vergaderingen namen telkens vier tot vijf uur in beslag. 
- Tijdens die vergaderingen werden 295 agendapunten behandeld, de activiteiten inzake 
de hernieuwing van de documenten niet meegerekend.



- Er kwamen 164 nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist binnen. 22 
dossiers ‘in beraad’ werden overgenomen van vorige jaren.
- 37 kandidaten werden opgeroepen om de commissie bijkomende inlichtingen te 
verstrekken en hun kandidatuur te verdedigen.
- 146 journalisten werden erkend. 
- 2 kandidaten trokken hun aanvraag in, ofwel na een brief van de commissie, ofwel na 
oproeping.
- In 23 gevallen werd het dossier in beraad gehouden of de erkenning uitgesteld.
- Er werden 8 kandidaten afgewezen.
- Er werden 12 nieuwe T-kaarten (doorgangsbewijs voor technici, die bijstand verlenen 
aan beroepsjournalisten) toegekend.
- Ingevolge een klacht werd 1 erkend journalist opgeroepen. Na onderzoek besliste de 
commissie de betrokkene te waarschuwen en hem na één jaar opnieuw op te roepen.

Publicaties
Buiten haar jaarverslag had de Erkenningscommissie in 2009 geen publicaties. 

Hernieuwing van de persdocumenten
Periode 2007-2011
De commissie ontving nog 9 aanvragen voor de hernieuwing van de persdocumenten. Ze 
werden allemaal gunstig beoordeeld.

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
25 maart 2010


