
Geen zender zoals een andere…  

 

De Raad van State heeft de VRT streng terecht gewezen in een zaak die door voormalig 

partijvoorzitter Frank Vanhecke namens Vlaams Belang aanhangig werd gemaakt. In eerste 

aanleg was de Vlaamse Regulator voor de Media al tot een zelfde besluit gekomen: de 

publieke omroep bezondigt zich aan partijdigheid en discriminatie, en dient het Vlaams 

Belang te behandelen zoals elke andere partij. Zonder in hoera-geroep uit te barsten - 

daarvoor is heel de zaak te pijnlijk voor onze democratie - zie ik dit toch als de juridische 

erkenning van het feit dat de publieke omroep met de journalistieke deontologie én met zijn 

eigen primaire missie een loopje neemt. Het arrest weidt daar ook uitvoerig over uit. 

 

Vooreerst dit: technisch gezien moest het Vlaams Belang van de uitspraak niet op de hoogte 

gesteld worden, vermits het in deze procedure “geen betrokken partij” was. Maar het is 

natuurlijk vreemd dat de VRT, die wél sinds juni van dit jaar op de hoogte was, het arrest al 

die tijd zorgvuldig geheim heeft gehouden voor de kijker, en dus in deze weerom zijn 

informatieplicht verzaakte. Waarom mocht de burger toen niet weten dat zijn omroep in de 

fout was gegaan? Pas de laatste dagen, als alle media het Knack-bericht hadden overgenomen, 

werd het ook wat zuurderig op de VRT-webstek gepubliceerd.  

 

Ten gronde dan. De in het ongelijk gestelde publieke omroep tracht het arrest nu wel af te 

doen als specifiek, bijkomstig en aan één feit gebonden,- de tekst ervan is nochtans een niet 

mis te verstane waarschuwing tegen een algemene ontsporing, in hoofde van een nieuwsdienst 

die zich tamelijk chaotisch en willekeurig bedient van het principe van de “persvrijheid”. We 

citeren: “Desbetreffend wordt vastgesteld dat verzoekster zich als openbare dienst niet op de 

vrijheid van meningsuiting kan beroepen om de verplichtingen van niet-discriminatie en 

onpartijdigheid die voortvloeien uit artikel 111bis van de gecoördineerde mediadecreten niet 

na te komen. De naleving van die verplichtingen kan in een democratische samenleving 

noodzakelijk worden geacht voor de bescherming van de rechten van anderen en door de 

decreetgever aan de openbare omroep worden opgelegd.” Of in gewone mensentaal: de VRT 

is geen zender zoals een andere, maar een publiek communicatie- en informatie-instrument 

waarvan elke burger aandeelhouder is. Hij heeft zich te houden aan de regels van objectiviteit 

en niet-discriminatie die door de politieke vertegenwoordigers van deze gemeenschap zijn 

bepaald. Speciaal in verkiezingstijd dient die stelregel maximalistisch en rigoureus 

gerespecteerd. De bewuste passage is cruciaal, en eigenlijk een strenge reprimande voor de 



nieuwsdienstjournalisten die hun eigen politieke overtuiging regelmatig verwarren met de 

missie van hun omroep. Want jammer genoeg betreft het hier geen geïsoleerd, toevallig 

incident. De foute enscenering van de ‘kanseliersdebatten’ in 2007 is slechts één voorbeeld 

van een lange, pijnlijke rij van pogingen vanwege de openbare omroep om het Vlaams Belang 

uit het politieke debat te houden, ook als de kernpunten van die partij aan de orde zijn. De 

VRT beroept zich daarbij op zijn eigen nota “De VRT en de democratische samenleving” uit 

2001, aanvankelijk noch min noch meer een geheim censuurprotocol dat achter de rug van de 

Raad van Bestuur ontstond, en slechts bekend geraakte toen het in de pers lekte. In de nota 

staat onder meer letterlijk: “De algemene richtlijn moet duidelijk zijn: het Blok is geen partij 

als een andere”. Daarbij acht men het verantwoord “dat vertegenwoordigers van het VB niet 

aan bod komen in bepaalde politieke – inclusief parlementaire – verslagen”. Het recente 

arrest van de Raad van State bestempelt de facto deze richtlijn als onwettelijk. Bovendien 

verbiedt art. 111 bis van het mediadecreet elke “discriminatie tussen verschillende politieke 

en filosofische strekkingen” en moeten meer bepaald informatieprogramma’s “in een geest 

van politieke en ideologische onpartijdigheid” (sic) verlopen. 

 

Maar ondertussen is dit schimmig document in acht jaar tijd geëvolueerd tot het DDR-achtig 

fetisj van een nieuwsdienst die hoofdzakelijk onder SP.A-vlag schijnt te varen, als een 

volslagen eiland opereert, en met alle mogelijke en onmogelijke trucs Vlaanderens grootste 

oppositiepartij tracht weg te gommen. Soms gebeurt dat vrij grof, soms subtiel. Iedereen weet 

dat timing, keuze van item, intonatie, het soort vragen, camerastanden, het knipwerk in de 

eindredactie… allemaal elementen zijn die de finale perceptie in de huiskamer kleuren.  

 

Het arrest is er nu, en ondanks de VRT-omerta openbaar geraakt. Erkent de openbare omroep 

’s lands hoogste rechtsinstantie en kan er nu een mea culpa af? Is dit een aanleiding om de 

beruchte censuurnota eens tegen het licht te houden? Neen, dat ziet hoofdredacteur Kris 

Hoflack niet zitten: “We gaan onze houding niet ten gronde aanpassen”, zo lees ik in DS van 

23/9. In Knack van dezelfde dag is de man nog iets duidelijker omtrent zijn persoonlijke 

politieke agenda: “Het Vlaams Belang werd in de jaren negentig alleen maar groter en 

groter. Dat konden we toch niet zomaar laten gebeuren”. Hoezo? Moet een journalist, betaald 

door de gemeenschap, dan doelbewust manipuleren, filteren? In de interne VRT-keuken kan 

er dan wel rustig verder gerommeld worden, de politieke voogdij zal, via de Minister van 

Media en de Raad van Bestuur, zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij willen een 

publieke omroep voor alle Vlamingen, als dat niet te veel gevraagd is. Zodat groteske 



charades als de ‘kanseliersdebatten’ de burger in de toekomst bespaard blijven. De burger kan 

maar kiezen, als hij correct en waarheidsgetrouw geïnformeerd is. Dat is niets minder dan de 

navelstreng tussen media en democratie.  
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