COMMISSIE VAN EERSTE AANLEG VOOR DE ERKENNING
EN DE BESCHERMING VAN DE TITEL VAN
BEROEPSJOURNALIST
Verslag van de activiteiten in 2015
Historiek
Om professionele redenen nam de h. Wouter Bruyns ontslag als plaatsvervangend lid. Bij
Koninklijk Besluit van 19 november 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
10 december 2015, werd in zijn plaats de h. William Laenen, journalist bij VRT,
benoemd. Hij zal het mandaat voltooien.
(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,
16 april 2014 en 30 april 2015.)
Activiteiten
De Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie vergaderde in 2015 11 keer. De
vergadering van 14 september 2015 werd verlengd met een bijzondere agenda, gewijd
aan volgende onderwerpen:
1. De algemene werking van de commissie en de invoering van een platform voor de
digitalisering van de aanvragen.
Er werd vooral aandacht besteed aan de hernieuwingsprocedure waarbij duizenden
dossiers van eerder erkende beroepsjournalisten worden herbekeken alvorens ze nieuwe
persdocumenten voor de periode 2017-2021 toe te kennen.
Verder werd beslist de aandacht van het beheerscomité voor de erkenningscommissie te
vestigen op de noodzaak om tijdig te voorzien in de opvolging van de huidige
administratieve secretaresse, die in de lente van 2017 met pensioen gaat.
2. De huidige waarde van de erkenning
Heeft het statuut van beroepsjournalist nog enige waarde? Is de erkenning nog zinvol?
Die vragen dienen gesteld vanuit het standpunt van de journalisten én ook bekeken van
de kant van de persbedrijven.
De waarde van de erkenning wordt voor een groot deel bepaald door de ‘buitenwereld’.
Zo zijn er instanties, die steeds of vaak naar de officiële perskaart vragen, bijvoorbeeld
het Koninklijk Paleis, het Parlement, Europese instellingen, buitenlandse reizen,
rechtbanken en parketten, politie, organisatoren van sportwedstrijden.
De erkenning speelt een cruciale rol voor het wettelijk geregeld pensioen voor
beroepsjournalisten.
Overigens zijn er nog meer wetten en besluiten waarin er uitdrukkelijk sprake is van
erkende beroepsjournalisten of de erkenning van belang is: het bronnengeheim, de
wetgeving op het geheim van het onderzoek, de wet op het politieambt, de bescherming
van de privacy, auteursrechten, enz.
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De vergadering is bijgevolg van mening dat de wet weliswaar moet worden aangepast
aan het huidige medialandschap maar eveneens dat de geest van de wet niet mag worden
aangetast omdat zij nog steeds een belangrijke waarborg biedt voor de onafhankelijkheid
van de journalist.
3. Toepassing van de wet van 30 december 1963
Moet de commissie de huidige wet strenger of minder streng toepassen dan nu?
De commissie is als administratieve overheid verplicht de wet van 1963 toe te passen. Zij
kan haar jurisprudentie steeds opnieuw bekijken en marges en nuances aanbrengen.
De commissie zoekt in ieder geval naar de beste oplossing voor de journalist via
overlegvergaderingen en leidraden. De commissie rekent tevens op de inbreng van de
beroepsverenigingen om wijzigingen te signaleren in het medialandschap en in de noden
van de journalisten.
De commissie is paritair samengesteld zodat de verenigingen hun mandatarissen
eenvoudig kunnen inlichten over klachten en problemen van de journalisten.
Het is wenselijk dat de commissie betrokken partijen uit de sector tracht samen te
brengen om te discussiëren en een standpunt in te nemen aangaande belangrijke thema’s
zoals:
- de huidige waarde van de erkenning;
- het laten samensmelten van de statuten van beroepsjournalist en van journalist van
beroep bij de periodieke pers;
- verdediging van het journalistenpensioen voor alle erkende journalisten, dus ook voor
freelancers, o.a. als instrument voor meer onafhankelijkheid van de journalisten.
Partijen zouden kunnen zijn: de verenigingen van journalisten en van mediadirecties,
zowel van de schrijvende pers, van de audiovisuele media, en van de periodieke pers.
Een gelegenheid om alle actoren samen te brengen is het 50-jarig bestaan van de
commissie in 2016.
Gewone maandelijkse vergaderingen
De elf gewone maandelijkse vergaderingen duurden telkens vier tot vijf uur. Tijdens die
vergaderingen
- werden 315 agendapunten behandeld.
- kwamen 157 nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist binnen. 9 dossiers
‘in beraad’ werden overgenomen van vorige jaren.
- werden 17 kandidaten opgeroepen, onder wie 2 die een aanvraag tot hernieuwing
indienden, om de commissie bijkomende inlichtingen te verstrekken en hun kandidatuur
te verdedigen.
- werden 121 journalisten erkend.
- werden 4 kandidaten na oproeping afgewezen.
- werd in 18 gevallen het dossier in beraad gehouden of de erkenning uitgesteld.
- trokken 3 kandidaten hun aanvraag in, ofwel na een brief van de commissie of na
oproeping.
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
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van de commissie om de dossiers aan te vullen of te verduidelijken geldt dezelfde
termijn. In 2015 werd deze procedure 6 keer toegepast.
26 kandidaten kregen van de commissie schriftelijk en gemotiveerd 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.
6 eerder erkende journalisten die laattijdig hun aanvraag indienden voor de hernieuwing
van hun persdocumenten voor de periode 2012-2016 zagen hun erkenning alsnog
verlengd.
Van 6 eerder erkende journalisten werd de erkenning ingetrokken omdat zij het beroep
hadden verlaten.
Er werden 6 nieuwe T-kaarten (doorgangsbewijs voor technici die bijstand verlenen aan
beroepsjournalisten) toegekend.
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
17 mei 2016

