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

BEROEPSJOURNALIST

Verslag van de activiteiten in 2010

Historiek
De Erkenningscommissie noteerde in 2010 het ontslag om professionele redenen van de 
hh. Hans Maertens en Siegfried Bracke. Beiden waren benoemd bij Koninklijk Besluit 
van 6 mei 2009 (BS van 13 mei 2009). Zij waren aan het eind van het jaar nog niet 
vervangen.

(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, 30 maart 2009 en 25 maart 2010.)

Activiteiten
• De Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie vergaderde in 2010 11 keer.
Naast 10 gewone maandelijkse vergaderingen hield de commissie op 28 oktober een 
bijzondere vergadering, die volledig werd gewijd aan volgende thema’s:

1. Evaluatie van de website 
Besluit 
Op de website zal melding worden gemaakt van de specifieke voordelen verbonden aan 
het statuut van beroepsjournalist. De voordelen die te maken hebben met het 
lidmaatschap van de VVJ horen thuis op de website van de beroepsvereniging. Er wordt 
gezorgd voor een link naar die website.

2. Hernieuwing van de perskaarten en vijfjaarlijkse controle van de erkenningen
Besluit  
- Freelance journalisten bezorgen de bewijzen van hun journalistieke activiteit van de 
voorbije twee jaar: een kopie van alle uitgaande facturen uit de referentieperiode en een 
kopie van de twee laatste aanslagbiljetten. 
- Loontrekkende journalisten: de verklaring van de directies dient als bewijs van de 
journalistieke activiteit gedurende de voorbije twee jaar. Het is aan de directies te 
controleren wie op de redactie effectief als journalist werkt. In de brief aan de directies 
wordt gevraagd dat zij nauwkeurig omschrijven wie als journalist werkt in de zin van de 
wet van 1963. Wie misbruik vermoedt, kan dat steeds melden aan de commissie, die zal 
nagaan of het vermoeden gegrond is en enige reden bestaat om de erkenning in te 
trekken.

3. Belang van de plaats van publicatie
Besluit
De plaats van publicatie is van hoofdzakelijk belang. De wet stelt als een van de 
voorwaarden  dat de betrokken journalist deelneemt aan de redactie van  dag- of 
periodieke bladen, radio- of televisienieuwsuitzendingen… een en ander voor algemene 
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berichtgeving. De wetgever heeft er duidelijk op gewezen dat bij het begrip ‘voor 
algemene berichtgeving’ de plaats van publicatie belangrijk is. De commissie zal dus niet 
afwijken van haar huidige houding ter zake.

Wie voor bladen van de periodieke pers werkt kan een erkenning als journalist van 
beroep aanvragen. 

4. Publireportages en product placement
Besluit
a) Beroepsjournalisten moeten weten dat product placement in redactionele artikels 
onverenigbaar is. Ook publireportages zijn niet te verenigen met het statuut. In die zin 
mogen uitgevers en redactiechefs beroepsjournalisten niet verplichten om aan product 
placement of publireportages mee te werken.
Bij eventuele inbreuken zal de commissie zeer omzichtig reageren en nagaan in hoeverre 
de journalist in kwestie onder druk wordt gezet. Louter de journalist bestraffen door de 
intrekking van zijn erkenning zou onterecht zijn. De commissie kan de directie en de 
hoofdredacteur op hun verantwoordelijkheid wijzen.  

b) Inzake de commerciële bijverdiensten, al dan niet van zelfstandigen, wordt verwezen 
naar het besluit genomen tijdens de bijzondere vergadering op 17 september 2009. De 
commissie heeft de strikte lijn van het cumulverbod aangenomen.  
In de praktijk bekijkt de commissie alle dossiers met soepelheid en wijsheid.

5. Lijsten van bladen voor algemene berichtgeving
Besluit
Het secretariaat van de commissie zal een lijst opmaken van de media waarvoor 
journalisten werken die in het verleden werden erkend. De lijst zal dienen als basis voor 
verder overleg en is bestemd voor uitsluitend intern gebruik. De lijst wordt niet 
gepubliceerd en ook later zal een “definitieve” lijst niet worden gepubliceerd. De media 
evolueren immers soms snel en de commissie mag niet gebonden zijn aan een vaste lijst.

• De gewone maandelijkse vergaderingen namen telkens vier tot vijf uur in beslag. 
- Tijdens die vergaderingen werden 376 agendapunten behandeld, de activiteiten inzake 
de hernieuwing van de documenten niet meegerekend.
- Er kwamen 181 nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist binnen. 12 
dossiers ‘in beraad’ werden overgenomen van vorige jaren.
- 32 kandidaten werden opgeroepen om de commissie bijkomende inlichtingen te 
verstrekken en hun kandidatuur te verdedigen.
- 152 journalisten werden erkend. 
- 7 kandidaten trokken hun aanvraag in, ofwel na een brief van de commissie, ofwel na 
oproeping.
- In 25 gevallen werd het dossier in beraad gehouden of de erkenning uitgesteld.
- Er werden 15 kandidaten afgewezen.
- Er werden 14 nieuwe T-kaarten (doorgangsbewijs voor technici, die bijstand verlenen 
aan beroepsjournalisten) toegekend.
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- Om de dossiers van de kandidaten doeltreffender te kunnen afhandelen, hanteert de 
commissie sinds dit jaar (2010) een verjaringstermijn van zes maanden voor onvolledige 
aanvragen of dossiers met vragen indien de kandidaten niet reageren op oproepen van de 
commissie om de dossiers aan te vullen of te verduidelijken. Volgens deze procedure 
werden 25 aanvragen verjaard verklaard. 

•  In een brief aan de Eerste Minister d.d. 1 maart, drukte de Erkenningscommissie haar 
bezorgdheid uit over het toenemend aantal niet-officiële persdocumenten die gewoon 
worden verhandeld en er heel echt uitzien. In zijn antwoord stelde de Eerste Minister 
een gezamenlijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken in het vooruitzicht.

•  Nadat de Erkenningscommissie herhaaldelijk had vastgesteld dat uitzendbureaus de 
bijzondere pensioenregeling voor beroepsjournalisten niet toepasten, vestigde zij de 
aandacht van de uitzendbureaus op de wettelijke verplichtingen. Enkele van de 
bedrijven bevestigden inmiddels hun werking te zullen aanpassen.

Publicaties
Zoals steeds publiceerde de Erkenningscommissie haar jaarverslag.
De belangrijkste realisatie inzake communicatie was het online zetten van een eigen 
website www.cebj.be
De Erkenningscommissie kon rekenen op het persagentschap Belga voor de verspreiding 
van volgende mededeling:

BelgaService: Website erkenningscommissie beroepsjournalisten gelanceerd

BRUSSEL 01/09 (BELGA) = -- Integrale tekst --
 Sinds woensdag 1 september 2010 beschikt de Commissie van Eerste Aanleg 
voor de Erkenning en Bescherming van de Titel van Beroepsjournalist over een eigen 
website: www.cebj.be.
 De erkenningscommissie is een administratieve overheid die ressorteert onder 
de Kanselarij van de Eerste Minister. Met de nieuwe website wil zij (kandidaat-) 
beroepsjournalisten op een eigentijdse manier informeren over de toepassing van de 
wet van 30 december 1963 die in België de officiële erkenning en bescherming van 
beroepsjournalisten regelt.
 Op de website vinden de kandidaten informatie over de voorwaarden om de titel 
van beroepsjournalist te kunnen verwerven. Tevens vinden zij de nodige uitleg en de 
documenten om de erkenning aan te vragen. De website verstrekt ook nuttige 
inlichtingen over de samenstelling en de werking van de erkenningscommissie.

De mededeling kwam, zoals steeds bij alle redacties terecht en werd bovendien geheel of 
gedeeltelijk overgenomen op o.a. de websites van de Vlaamse Vereniging van 
Journalisten, de Vlaamse Dagbladpers en het Fonds Pascal Decroos.

Hernieuwing van de persdocumenten
Periode 2007-2011
De commissie ontving nog 7 aanvragen voor de hernieuwing van de persdocumenten 
voor de periode 2007-2011. Naar aanleiding daarvan werden 2 eerder erkende 
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journalisten opgeroepen. Van de 7 aanvragen werden er 4 gunstig beoordeeld. 2 werden 
afgewezen en 1 bleef in beraad.

Periode 2012-2016
De procedure voor de hernieuwing van de documenten voor de periode 2012-2016 werd 
in oktober opgestart. De hernieuwing gaat steeds gepaard met een volledige controle van 
alle reeds erkende beroepsjournalisten. Zij worden individueel aangeschreven en de 
commissie gaat na of zij nog voldoen aan alle voorwaarden van de wet van 30 december 
1963 om erkend te blijven als beroepsjournalist. De journalisten krijgen ook de kans om 
vrijwillig afstand te doen van hun erkenning, bijvoorbeeld na pensionering of nadat ze het 
beroep hebben verlaten. Aan het eind van het jaar, na het begin van de procedure, deden 9 
journalisten afstand van de wettelijk beschermde titel en het bijhorend statuut.

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 april 2011
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