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OPEN BRIEF AAN VRT-TOP 
 

 
Geachte heer Wauters, 
Geachte heer Hoflack, 
 
In Nederland is momenteel een interessante discussie aan de gang over de rol van de openbare omroep. Na de 
groeiende ergernis bij de Nederlandse bevolking over de uitgesproken linkse voorkeur van de publieke omroep, 
die voornamelijk tot uiting komt in actualiteitsprogramma’s, kondigt de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) 
een zelfonderzoek aan.  
 
De vergelijking met de situatie in Vlaanderen ligt voor de hand: reeds jaren discrimineert uw omroep het 
Vlaams Belang. Dat bleek onder meer uit een analyse van onze fractie in het Vlaams Parlement, die uitwees dat 
het Vlaams Belang het met een schamele 7 procent van de politieke berichtgeving moest stellen. In aanloop 
naar de parlementsverkiezingen van 10 juni werd onze partij door uw omroep zoveel mogelijk uit de 
verkiezingscampagne geweerd. In twee grote verkiezingsdebatten was het Vlaams Belang niet welkom, iets 
waarvoor u door de Vlaamse Regulator voor de Media, die duidelijk stelde dat de VRT haar “verplichtingen 
van niet-discriminatie en van politieke en ideologische onpartijdigheid niet nakwam”, trouwens op de vingers 
werd getikt.  
 
Terwijl de VRT de kritiek op haar progressieve vooringenomenheid systematisch wegwuift, ziet de 
Nederlandse publieke omroep in dat zij de aanhoudende klachtenstroom niet langer kan negeren. “Als wij van 
en voor iedereen willen zijn, moeten we de signalen uit de samenleving serieus nemen,” zo zegt 
bestuursvoorzitter Harm Bruins Slot (Algemeen Dagblad, 19/11). NOS-directeur Dielessen geeft toe dat de 
kritiek “niet onterecht” is en stelt zich de vraag of de actualiteitsprogramma’s van de openbare omroep de 
rechtse kiezers wel bereiken.  
 
Het Vlaams Belang meent dat het hoog tijd is dat de VRT gelijkaardige lessen trekt en zich eindelijk, in 
overeenstemming met haar decretale verplichting tot neutraliteit en objectiviteit, gedraagt als de omroep van 
álle Vlamingen. Het Vlaams Belang roept de Vlaamse openbare omroep dan ook op om, naar het voorbeeld 
van de NOS, alvast te starten met een kritisch zelfonderzoek.  
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