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

BEROEPSJOURNALIST

Verslag van de activiteiten in 2014

Historiek
De samenstelling van de Erkenningscommissie werd in 2014 niet gewijzigd.

(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, 25 maart 2010, 13 april 2011, 24 april 2012,  23 april 2013 
en 16 april 2014.)

Activiteiten
De Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie vergaderde in 2014 11 keer. 

De elf gewone maandelijkse vergaderingen duurden telkens vier tot vijf uur. Tijdens die 
vergaderingen 
- werden 359 agendapunten behandeld.
- Er kwamen 128 nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist binnen. 14 
dossiers ‘in beraad’ werden overgenomen van vorige jaren.
- 14 kandidaten werden opgeroepen om de commissie bijkomende inlichtingen te 
verstrekken en hun kandidatuur te verdedigen.
- 105 journalisten werden erkend. 
- 38 eerder erkende journalisten die laattijdig hun aanvraag indienden voor de 
hernieuwing van hun persdocumenten voor de periode 2012-2016 zagen hun erkenning 
alsnog verlengd.
- In 17 gevallen werd het dossier in beraad gehouden of de erkenning uitgesteld.
- Om de dossiers van de kandidaten doeltreffender te kunnen afhandelen, hanteert de 
commissie sinds 2010 een verjaringstermijn van zes maanden voor onvolledige 
aanvragen of voor dossiers met vragen, indien de kandidaten niet reageren op oproepen 
van de commissie om de dossiers aan te vullen of te verduidelijken. 
In 2014 werd deze procedure 16 keer toegepast. 
- 23 kandidaten kregen van de commissie schriftelijk uitleg waarom zij niet in 
aanmerking kwamen voor de titel van beroepsjournalist. 
Deze schriftelijke procedure verhindert niet dat de betrokkenen steeds kunnen vragen 
gehoord te worden volgens de bepalingen van het KB van 16 oktober 1991. 
- Er werden 9 kandidaten afgewezen.
- Van 18 eerder erkende journalisten werd de erkenning ingetrokken omdat zij het beroep 
hadden verlaten.
- Er werden 8 nieuwe T-kaarten (doorgangsbewijs voor technici, die bijstand verlenen aan 
beroepsjournalisten) toegekend.
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● Verlies van de titel
De Erkenningscommissie schrapte ambtshalve de erkenningen van de journalisten die 
nog geen aanvraag tot hernieuwing van de persdocumenten voor de periode 2012-2016 
hadden ingediend. 
Beroepsjournalisten, die meer dan twee jaar na het vervallen  van de geldigheid van de 
nationale perskaart (in casu op 31 december 2011) nog steeds geen verzoek tot verlenging 
van hun erkenning hebben ingediend, beantwoorden niet meer aan de wettelijke 
bepalingen en verliezen bijgevolg hun titel van beroepsjournalist. 

Bruikleenovereenkomst
Op 1 februari 2014 nam de Erkenningscommissie een kantoor in gebruik op de tweede 
verdieping van het internationaal perscentrum Résidence Palace, Wetstraat 155, 1040 
Brussel (lokaal 02.224). Met dat doel sloot de commissie een bruikleenovereenkomst af 
met het Internationaal Perscentrum Résidence Palace. Overeengekomen werd dat de 
Erkenningscommissie voor het lokaal geen huur moet betalen maar wel moet instaan 
voor de gebruikelijke kosten. Voor de financiering ervan sloten de beroepsunie Vlaamse 
Vereniging van Journalisten en de cvba Vlaamse Nieuwsmedia op hun beurt een 
overeenkomst af waarbij laatstgenoemde de kosten integraal op haar neemt. 
De leden van de commissie hebben daarmee een werkruimte waar ze voor en na de 
vergaderingen dossiers kunnen inkijken en voorbereiden. 
De Erkenningscommissie behoudt overigens haar zetel in de Résidence Palace terwijl het 
secretariaat gevestigd blijft in de lokalen van de Vlaamse Vereniging van Journalisten 
(VVJ) in de Zennestraat, Brussel.
 

Publicaties
Zoals steeds publiceerde de Erkenningscommissie haar jaarverslag.
Telkens wanneer nodig, werd de website van de Nederlandstalige kamer van de 
Erkenningscommissie geactualiseerd.
Er waren geen andere publicaties.

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
30 april 2015
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