COMMISSIE VAN EERSTE AANLEG VOOR DE ERKENNING
EN DE BESCHERMING VAN DE TITEL VAN
BEROEPSJOURNALIST
Verslag van de activiteiten in 2017
Historiek
Het mandaat van de Erkenningscommissie in haar samenstelling ingevolge de
Koninklijke Besluiten van 7 mei 2013 (BS van 15 mei 2013), 19 november 2015 (BS van
10 december 2015), 13 maart 2016 (BS van 18 maart 2016), 4 mei 2016 (BS van 17 mei
2016) en 12 december 2016 (BS van 22 december 2016) liep ten einde op 14 mei 2017.
Bij Koninklijk Besluit van 2 mei 2017 (BS van 15 mei 2017)
(Artikel 1), werden benoemd tot lid van de Commissie van Eerste Aanleg,
Nederlandstalige afdeling, voor een termijn van vier jaar:
- Op voordracht van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België:
Gewone leden: de heren Antal Hollosi (politiek redacteur bij Belga News Agency),
Sander De Wilde (freelance fotograaf), Paul Van Landeghem (freelance journalist bij
VRT), Gie Van Roosbroeck (gepensioneerd redacteur bij de krant Gazet van Antwerpen).
Plaatsvervangende leden: de heren Jo Buggenhout (eindredacteur bij VTM), Lukas De
Vos (gepensioneerd journalist bij VRT), Alain Narinx (freelance journalist bij Belga
News Agency), Frans Rombouts (hoofdredacteur van Horeca magazine.be).
- Op voordracht van Belgian News Media:
Gewone leden: de heren Hans Vandendriessche (hoofdredacteur bij Belga News Agency),
Geert Steurbaut (secretaris-generaal van Corelio), Raymond De Craecker (oudhoofdredacteur bij De Persgroep Publishing), Marc Dupain (general manager bij The
Ppress).
Plaatsvervangende leden: de heren Werner Smeuninx (oud-redactiemanager bij
Mediahuis), Bert Geenen (public affairs manager bij Medialaan), Wim Willems (HD
project manager bij VRT), mevrouw An Brouckmans (national content manager Feeling/
Gael bij Sanoma Media Belgium).
(Artikel 3) Het Koninklijk Besluit trad in werking op 15 mei 2017.
Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe commissie, d.d. 18 mei 2017, werd
Raymond De Craecker herkozen tot voorzitter. Gie Van Roosbroeck werd tot secretaris
herkozen.
Secretariaat
Mevr. Martine Joos, die sedert decennia de administratieve secretaresse was van de
erkenningscommissie en bijgevolg het eerste aanspreekpunt voor de journalisten, ging
midden 2017 met pensioen. Zij werd opgevolgd door de h. Wim Rega.
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(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, 30 april 2015, 17 mei 2016 en 20 april 2017.)
Activiteiten
De Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie vergaderde in 2017 17 keer,
daarbij één bijzondere vergadering op 30 maart 2017. Het aantal zittingen bleef vrij
hoog - 5 vergaderingen meer dan gewoonlijk - ingevolge de omvangrijke vijfjaarlijkse
operatie voor de verlenging van de erkenningen en de hernieuwing van de perskaarten.
De nieuwe persdocumenten zijn geldig voor de periode 2017-2021. De hernieuwingsronde werd in het voorjaar 2016 opgestart maar bleef nog volop doorlopen in het eerste
trimester 2017.
● Bijzondere vergadering
Tijdens de bijzondere vergadering van 30 maart 2017 evalueerde de commissie het
verloop van de hernieuwingsronde waarbij voor het eerst gebruik werd gemaakt van een
speciaal voor de gelegenheid ontwikkeld digitaal platform. In het vooruitzicht van de
lancering van een nieuw digitaal platform voor de nieuwe aanvragen tot erkenning,
formuleerde de commissie een reeks aanbevelingen en stelde zij de samenstelling voor
van een werkgroep met vertegenwoordigers van de journalistenvereniging, de
mediadirecties en de erkenningscommissie.
Verder kwamen tijdens de bijzondere vergadering volgende onderwerpen aan bod:
- Commerciële (neven)activiteiten
Het besluit luidt:
De commissie handhaaft de beslissingen uit 2009, 2010 en 2013 inzake de toepassing van
artikel 1.5° van de wet van 30 december 1963. Commerciële nevenactiviteiten worden
niet toegelaten. Zij vormen een hinderpaal om erkend te worden als beroepsjournalist.
Van reeds erkende journalisten, die het cumulverbod niet respecteren, wordt de erkenning
ingetrokken. Occasionele bezoldigde activiteiten, die geen invloed kunnen hebben op de
journalistieke onafhankelijkheid kunnen wel worden toegelaten.
- Werkloze journalisten
Andermaal werd beklemtoond dat ziekte en werkloosheid niet worden beschouwd als een
onderbreking van de journalistieke werkzaamheden. Het zijn omstandigheden buiten de
wil van de betrokken journalist. In het verleden bleef bij werkloosheid of ziekte
gedurende meer dan twee jaar de erkenning weliswaar behouden maar werd de
hernieuwing van de nationale perskaart uitgesteld tot de betrokkene weer aan het werk
ging. De commissie besliste van die regeling af te stappen.
Het besluit luidt:
Thans ziet de commissie geen reden meer op de hernieuwing van de perskaart op te
schorten. Zoals voor de andere erkende beroepsjournalisten zal het document dus zonder
verwijl worden afgeleverd (...).
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- Functieomschrijving
Journalisten krijgen in de mediabedrijven heel uiteenlopende functietitels zodat het voor
de commissie niet altijd mogelijk is om op basis van de functietitel te oordelen of de
betrokkene al dan niet als journalist deelneemt aan de redactie. Zou het betrachten van
dezelfde functietitels voor alle redacties een oplossing kunnen zijn?
De commissie kwam tot het besluit dat het hanteren van dezelfde functietitels op alle
redacties - voor zover dat al mogelijk zou zijn - het geschetste probleem niet zou
oplossen omdat de werkgevers dan andere titels zouden kunnen toekennen aan
redactieleden die ze niet erkend wensen te zien.
Het besluit luidt:
(...)
Het blijft daarom voor de commissie van het grootste belang elke aanvraag apart te
bekijken en te beoordelen. Het gebeurt immers dat de commissie het niet eens is met het
advies van de werkgever en dan moet de commissie autonoom beslissen, eventueel tegen
de wensen van de werkgever in.
● Gewone maandelijkse vergaderingen
De gewone maandelijkse vergaderingen duurden telkens vier tot vijf uur. Tijdens die
vergaderingen
- werden 235 agendapunten behandeld.
- Er kwamen 113 nieuwe aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist binnen. 13
dossiers ‘in beraad’ werden overgenomen van vorige jaren.
- 9 kandidaten werden opgeroepen om de commissie bijkomende inlichtingen te
verstrekken en hun kandidatuur te verdedigen.
- 103 journalisten werden erkend.
- 1 kandidate trok haar aanvraag in na een brief van de commissie.
- In 14 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 2017 werd deze
procedure niet toegepast.
- 8 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 werd 1 kandidaat afgewezen.
- Er werden 10 nieuwe T-kaarten (doorgangsbewijs voor technici, die bijstand verlenen
aan beroepsjournalisten) toegekend.
● Hernieuwing van de persdocumenten
Vooral tijdens het eerste trimester moest de commissie nog volop inzetten op de
hernieuwingsronde voor de periode 2017-2021.
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Zoals reeds in het verslag 2016 vermeld, startte de operatie begin 2016 voor 2662
erkende beroepsjournalisten. Er waren bovendien nog 156 persmedewerkers met een
technische kaart (T-kaart).
Zoals eveneens in vorig jaarverslag vermeld, kreeg de commissie tot en met 28 februari
2017 via het speciale digitale platform 2.254 aanvragen binnen voor de verlenging van de
erkenning, namelijk 2.139 van beroepsjournalisten en 115 van technici. Tot eind februari
werden 142 aanvragers opgeroepen om de commissie uitleg te geven bij hun vraag tot
verlenging van de erkenning.
Van maart tot en met december kwamen er nog 56 aanvragen bij, 53 van
beroepsjournalisten en 3 van technici. Er waren alles samen in die tien maanden nog 16
oproepingen in verband met de hernieuwingen.
Uiteindelijk noteerde de commissie aan het eind van 2017 via het digitale platform:
- 2.304 aanvragen (2187 van beroepsjournalisten en 117 van technici);
- 2.026 hernieuwingen voor beroepsjournalisten;
- 107 hernieuwingen voor technici;
- 86 journalisten die afstand deden van hun erkenning;
- 3 technici die afstand deden van de T-kaart;
- 52 intrekkingen van de erkenning van beroepsjournalisten;
- geen intrekkingen van een T-kaart;
- 30 dossiers in beraad.
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 eigen publicaties.
In het juninummer (nr. 208) van “De Journalist”, het tijdschrift van de Vlaamse
Vereniging van Journalisten, verscheen een artikel over de installatie van de nieuw
samengestelde erkenningscommissie. In het artikel werd ook aandacht besteed aan de
pensionering van administratieve secretaresse Martine Joos en de huldiging van de
voorzitter, 30 jaar lid van de commissie.

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
2 mei 2018
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