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Media voor álle Vlamingen

Er gaapt een enorme kloof tussen journalisten en burgers. Hoewel de Vlaamse grondstroom overwegend rechts en Vlaamsgezind is, zien we dat zo
goed als niet vertaald in het media-aanbod. Wel integendeel, de Vlaamse
mediaconsument krijgt een overvol bord aan linksgeoriënteerde berichtgeving geserveerd.
Die berichtgeving is uniform in alle opzichten. De klassieke media behandelen vaak dezelfde thema’s, interviewen dezelfde mensen en hebben dezelfde kijk op de actualiteit. Onderwerpen en figuren die interessant zijn voor
rechts krijgen nauwelijks zendtijd. Het aantal Vlaams Belang-politici in de
duidingsprogramma’s van de VRT spreekt dan ook boekdelen: een beschamende 4,8% in 2020.
De uniformiteit strekt zich uit over het gehele Vlaamse medialandschap, dat
wordt gedomineerd door een beperkte groep grote spelers, die bovendien
op enige staatssteun kunnen rekenen. Zo ontvangen de kranten en tijdschriften jaarlijks een royale bedelingssubsidie van 178 miljoen euro. Kleinere
mediaspelers die een alternatief geluid laten horen, komen niet of zeer moeilijk aan de bak. Dat moet anders.
Het Vlaams Belang gaat uit van mediapluriformiteit. Elke stem moet representatief aan bod komen, niet enkel de linkse stemmen. Om die pluriformiteit
uit te rollen, horen ook kleinere spelers een kans te krijgen. Daarom moeten
krantensubsidies zo snel mogelijk op de schop. Vervolgens moet het debat openen, hetgeen enkel mogelijk is door representatieve journalistiek die
meerdere standpunten aan bod durft te laten komen. Journalistiek zonder
complexen en zonder oogkleppen. Media die het debat niet verengen door
bepaalde partijen nauwelijks aan het woord te laten.
Pluriforme journalistiek voor alle Vlamingen. Dat is het standpunt van het
Vlaams Belang.

Tom Van Grieken
Voorzitter
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Inleiding
De media zijn een van de instituten waarin mensen ogenschijnlijk moeten berusten als
vierde macht, als waakhond die de feiten correct benadert en onafhankelijk van de machthebbers verslag uitbrengt. De media zijn er immers voor alle burgers. Toch smelt het imago
van de journalistiek als sneeuw voor de zon. Amper een kwart van de Vlamingen geeft
aan nog veel vertrouwen te hebben in de Vlaamse media. De cijfers van Statistiek Vlaanderen liegen er niet om, en net zoals vele andere klassieke instituties boet ook de pers in
aan vertrouwen onder de bevolking.
Ondanks het missionerende, pseudowetenschappelijke aura dat journalisten zich vandaag aanmeten, op een gouden dienblad geserveerd in de vorm van factchecks, nepnieuws en de strijd tegen desinformatie, kijken de media tegen een groeiende muur van
wantrouwen aan. De afgelopen jaren gleden ze steeds meer af richting een activistische
media die graag met de moraliserende vinger wijzen en de verscheidenheid aan meningen begrenzen.
Onze journalisten meten zich in toenemende mate een maatschappelijke opdracht toe. De
journalist zou de plicht hebben om de bevolking niet alleen te onderrichten, maar ook een
geweten te schoppen. Niet langer de feiten, maar de missie staat centraal. Daarom werd
de sowieso al wollige berichtgeving omgeven door een nog moraliserender franje. Door
middel van constructieve en opiniërende journalistiek nemen journalisten de onwetende
burger bij de hand om hem in hun prikkelende denkwereld in te leiden. Die wereld strookt
echter niet met de wereld van de gemiddelde Vlaming. De burger voelt zich bijgevolg niet
vertegenwoordigd door de media, die dezelfde onbreekbare narratieven huldigen.
Want naast zedenpreken, begrenzen de media ook. Veeleer dan een intellectueel uitdagend platform van het vrije woord en het open debat te zijn, verengen ze net dat debat.
De uniformiteit binnen de klassieke media is zodanig groot, dat slechts zelden iemand tegen het heersende narratief ingaat. Het vertaalt zich eveneens in een cyclische stroom aan
steeds dezelfde opinies en gezichten. Naast de pensée unique versterkt een nieuwe golf
van politiek correct denken het rigide karakter van de media. Het woke-denken wint binnen journalistieke kringen een hoop terrein. Journalisten sturen de politiek correcte ideeën
de maatschappij in en benaderen politieke en maatschappelijke vraagstukken bijgevolg
nog meer vanuit de voorheen vermelde politiek correcte bril.
Tot slot stelt de onafhankelijkheid van de media duidelijk nog maar bitter weinig voor.
De klassieke media devalueerden naar een veredeld verlengstuk van de politieke kaste.
Zo zagen we tijdens het coronajaar 2020 de oppositie amper aan bod komen. In plaats
daarvan werd de lezer of kijker voortdurend geconfronteerd met het standpunt van de regering, hetzij vertolkt door politici van de meerderheid hetzij door het handvol experts dat
de regering adviseerde. Gekoppeld aan het journalistieke nepotisme krijgt de Vlaamse
mediaconsument een onvoorstelbare eenheidsworst voorgeschoteld; een door de machthebbers voorverwarmde eenheidsworst.
Deze brochure dient niet alleen om de wantoestanden binnen het Vlaamse medialandschap aan te tonen, maar om ook concrete oplossingen aan te leveren. Het intellectuele
klimaat in Vlaanderen moet diverser, het debat ruimer en de media pluriformer. Onze
democratie verdient beter dan een gesubsidieerde regimepers.
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1. De machtsconcentratie in het Vlaamse
medialandschap
Lange tijd waren de kranten en tijdschriften in Vlaanderen verbonden aan een bepaalde politieke strekking of zuil. De liberalen, christendemocraten en socialisten hadden
allemaal hun eigen media die een gekleurde signatuur droegen en redactioneel dus ook
duidelijke keuzes maakten. Rond de eeuwwisseling gooiden de kranten en tijdschriften het
ideologische gewaad van zich af om een meer onafhankelijke koers te varen. De politieke
verruiming ging echter gepaard met een economische verenging. Gaandeweg werden de
kranten en tijdschriften die Vlaanderen rijk is overgenomen door een select aantal overkoepelende mediabedrijven. Zo ontstond er machtsconcentratie. Vandaag domineert een
oligopolie van vier grote spelers het Vlaamse medialandschap: de VRT, Mediahuis,DPG
Media en de joint venture Mediafin.
De publieke omroep VRT baat tal van merken uit, gaande van twee tv-kanalen, over een
reeks radiozenders, tot een webstek en sociale mediakanalen. De bedrijven Mediahuis en
DPG Media beheersen tal van kranten, tv-stations en radiozenders, zowel in België als in
het buitenland.
De machtsconcentratie in het Vlaamse medialandschap is problematisch en ondermijnt de
onafhankelijkheid van de media. Naast een verstoring van de markt resulteert de machtsconcentratie ook in journalistieke uniformiteit. Zowel bij de “particuliere” media als bij de
VRT zien we eenzelfde gebrek aan mediapluralisme.

1.1 De media-oligarchen

1.1.1 Historische evolutie

De eerste kranten ontstonden in de 17e eeuw. Vooral de Nederlanden pionierden in het
publiceren van de eerste moderne dagbladen, al volgde de massale publicatie ervan pas in
de 19e eeuw. In het laatnegentiende-eeuwse België zag een resem grote kranten het licht.
Hun ontwikkeling liep parallel met het ontstaan van de drie grote politieke zuilen.
Het socialistische Vooruit werd in 1884 gesticht door Edward Anseelse en was nauw verbonden met de Belgische Werkliedenpartij en de socialistische beweging. In 1978 ging
Vooruit op in De Morgen met Paul Goossens als eerste hoofdredacteur.
Niet veel later ontstond het christelijk-sociale Het Volk, opgericht in de schoot van de christelijkearbeidersbeweging. In 2008 smolt het Volk samen met Het Nieuwsblad.
De Standaard was het geesteskind van de katholieke politicus Frans Van Cauwelaert, Antwerps burgemeester en meermaals minister. Ronde de Eerste Wereldoorlog gold het als
Vlaamsgezind, katholiek geïnspireerd dagblad. Tachtig jaar lang droeg de kop van De
Standaard het AVV-VVK-woordkruis (Alles Voor Vlaanderen – Vlaanderen Voor Kristus),
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maar in 1999 besloot de redactie om de leuze niet langer te afficheren. De verantwoording
luidde als volgt: ”Het wegvallen van het oude motto […] betekent niet dat de krant en haar
redactie de tachtig jaar lange geschiedenis van dit dagblad zouden verloochenen. […] Dat
ongecomplexeerde Vlaanderen heeft, aan de vooravond van het jaar 2000, geen nood
meer aan dit historische wapenschild uit een tijdperk waaraan Vlaanderen zich ontworsteld heeft. De verdediging van de rechtmatige belangen van de Vlaamse bevolking en het
respect voor de christelijke beginselen blijven – samen met de sociaal gecorrigeerde vrije
markt economie en de pluralistische democratie – dé basiswaarden voor de redactie van
deze krant. Maar met evenveel nadruk stelt de redactie dat De Standaard ongebonden blijft
tegenover elke politieke partij, elke ideologie en elke zuil.”1
Tot slot werd het Laatste Nieuws in Brussel opgericht als antiklerikale, vrijzinnige spreekbuis. Tegen het einde van de 20e eeuw ontgroeide de krant haar liberale signatuur om
net zoals de andere grote publicaties te verruimen. Het Laatste Nieuws is zowel op papier
als digitaal de populairste krant van Vlaanderen en bereikt dagelijks 2.244.500 lezers.2

1.1.2 Oligopolievorming

De politieke verruiming eind 20e eeuw ging zoals vermeld gepaard met een zakelijke verenging. De Vlaamse krantenmerken groepeerden zich in overkoepelende bedrijven.

Mediahuis
Het bedrijf Mediahuis ontstond in de schoot van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij.
Dat herpositioneerde zich later tot Corelio om dan uiteindelijk samen met Concentra Mediahuis te vormen. Mediahuis is nu eigenaar van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ook publicaties zoals Jobat zijn
een merk van Mediahuis. Daarnaast is het mediabedrijf in het bezit van de lokale zenders
ATV, TVL, TV-Oost en ROB-TV, alsook de radiostations Nostalgie en NRJ. Over de landsgrenzen heen is Mediahuis eigenaar van tal van Nederlandse merken. De kwaliteitskrant
NRC Handelsblad werd in 2015 overgekocht, maar ook De Telegraaf, Metro en Dumpert
kwamen onder Vlaams beheer. Daarnaast vallen ook heel wat Nederlandse regionale
dagbladen onder Mediahuis. In 2019 deed het bedrijf daarenboven een succesvol bod
op het Ierse concern Independet News & Media en werd zodoende eigenaar van de Irish
Independent, Ierlands grootste krant. Ook de Belfast Telegraph, Sunday Independent en
Sunday World zijn nu in het bezit van Mediahuis.
DPG Media
DPG Media is het grootste mediaconcern van zowel België als Nederland. DPG is in handen van de familie Van Thillo en kreeg zijn huidige vorm na een fusie tussen Medialaan
en De Persgroep Publishing. Het medabedrijf was betrokken bij de oprichting van VTM,
Vlaanderens allereerste commerciële zender. Alle merken van VTM, waaronder ook de

1
https://www.standaard.be/cnt/dst9909070002
2
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/17/vlamingen-lezen-opnieuw-meer- kranten/#:~:text=Het%20Laat
ste%20Nieuws%20blijft%20de,procent%20beter%20dan%20in%202018.
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radiozenders Q-Music en Joe, zijn in handen van DPG Media. Ook de uitzendrechten
van de UEFA Champions League-wedstrijden komen hun toe en worden uitgezonden op
VTM2. Voorts zijn De Morgen, Het Laatste Nieuws, TV Familie, Humo, Dag Allemaal en
Story allemaal merken van de mediareus. Net als Mediahuis bezit DPG Media een fors
deel van het Nederlandse media-aanbod. De Volkskrant, Het Parool, Trouw, Nu.nl en AD
zijn de bekendste merken. Maar ook platformen zoals autowereld.nl worden door het
bedrijf beheerd. Verder naar het noorden toe eigende DPG Media zich de Deense krant
Berlingske toe, een van de grootste kranten van Denenmarken.
Andere
De joint venture Mediafin bestaat uit de Groupe Rossel en Roularta. Mediafin overkoepelt
op die manier een ellenlange rij aan publicaties: Metro, De Tijd, L’Echo, Le Soir, La Voix
du Nord, Knack, Trends, Sport/Voetbalmagazine, De Zondag, De Krant van West-Vlaanderen, Kanaal Z, e.a. Voorts zal de Groupe Rossel na afronding van een deal met DPG
samen de grote Franstalige zender RTL België uitzenden. Die nemen ze over van het
Duits-Luxemburgse bedrijf RTL.
Toen Telenet in 2018 De Vijver Media overnam, werd de machtsconcentratie verder versterkt. Op die manier was Telenet namelijk eigenaar van Play4 (VIER), Play5 (VIJF) en Play
6. Daarnaast zendt Telenet PlaySports uit, een zenderpakket dat ook de wedstrijden van
de Belgische Pro League bevat.
Tot slot is ook de opmars van Netflix vermeldenswaard. Het Amerikaanse platform en
productiehuis groeide de laatste jaren exponentieel en telt meer dan een miljoen abonnees in ons land.
De dominantie van Mediahuis, DPG Media en Mediafin is dus quasi totaal en de machtsconcentratie compleet. Daarenboven zijn de Vlaamse media-oligarchen zodanig machtig,
dat ze niet alleen de Nederlandse markt overnamen, maar sinds kort ook grote spelers
in Ierland en Denenmarken bezitten. Op die manier beheersen Vlaamse mediaconcerns
vitale delen van de Nederlandse mediamarkt en drijven ze hun expansie verder in andere
Europese landen. Vanuit het oogpunt van die landen is het allerminst wenselijk dat hun
media worden gedomineerd en zelfs ontwricht door buitenlandse spelers.

1.1.3 Kleinere spelers en decentralisering

Zoals aangehaald verhindert de machtsconcentratie van de klassieke media, mede versterkt door de staatssteun, de bloei van nieuwe, onafhankelijke initiatieven. De opkomst
van het internet en de sociale media bood het medialandschap echter opnieuw ademruimte. De decentralisatie stelt journalisten in staat om onafhankelijker te werken en een
alternatief te vormen voor de door media-oligarchen gestuurde uniformiteit. Zo kent ook
Vlaanderen een rij digitale publicaties, zoals Apache en De Wereld Morgen langs de
linkerzijde, en PAL NWS en Doorbraak langs de centrumrechtse. Daarnaast zijn er ook
nog Newsmonkey en Business AM. Al die publicaties trachten een geluid te laten horen
dat in de klassieke media niet aan bod komt, aangezien het niet bij de inhoudelijke eenheidsworst past.
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De decentralisatie uit zich ook op een andere wijze. Dankzij het internet en de sociale
media kunnen gewone burgers via hun blog, podcast, YouTube-kanaal of Twitter-account
uitgroeien tot invloedrijke stemmen met een grote schare volgers. Op die manier steken ze
de klassieke media zijdelings voorbij, omdat mensen via die kanalen een ander verhaal
te horen krijgen.
Sommige YouTube-kanalen halen zelfs hogere kijkcijfers dan professioneel beheerde tv-programma’s op primetime. Een bekend fenomeen is de podcast The Joe Rogan Experience
van de Amerikaanse komiek en vechtsportcommentator Joe Rogan. Hij heeft inmiddels
een wereldwijd bereik en dreigt succesvoller te worden dan de grote Amerikaanse televisiezenders. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Amerikaanse mainstream media in
2022 een heuse moddercampagne tegen zijn podcast begonnen.3

1.1.4 Gesubsidieerde expansie

Hoe kon het zover komen dat de Vlaamse bedrijven zo veel succes kennen? De grote vier
in het Vlaamse medialandschap worden aanzienlijk gefinancierd met gemeenschapsgeld.
In 2020 ontving de staatsomroep VRT 273,6 miljoen euro overheidsfinanciering, maar ook
Mediahuis, DPG Media en Mediafin kunnen op staatssteun rekenen. Indirecte, weliswaar.
Via Bpost vloeien honderden miljoenen euro’s subsidie naar de kranten en tijdschriften.
Jaarlijks ontvangt Bpost immers zo’n 178 miljoen euro subsidie voor de bedeling ervan.
De lezer heeft dat te danken aan de concessie van de federale overheid aan Bpost. Deze
legislatuur loopt het bedrag op tot ongeveer 875 miljoen euro.
Dit subsidiemechanisme ruikt naar een vorm van illegale staatssteun en ondermijnt het
gelijke speelveld. Niet alleen de kleinere, digitale media-initiatieven staan in de kou, ook
dagbladhandelaars komen bedrogen uit. De verdeling van kranten en tijdschriften in dagbladzaken wordt immers niét gesubsidieerd. Digitale publicaties, toch wel een sector in
volle ontplooiing tijdens het internettijdperk, moeten op die manier dus altijd de duimen
leggen voor een gedateerd concept: de papieren publicatie. Bovendien valt op te merken
dat die subsidiëring van gedrukte kranten en tijdschriften allerminst ecologisch is. Het is
dus bedenkelijk dat de Vivaldi-coalitie, die zichzelf tot “groenste coalitie” ooit uitriep, dit
blijft bestendigen. Zeker als men weet dat de bedeling van kranten in Nederland wél kan
zonder miljoenen euro’s staatssteun. Tot slot mogen we niet vergeten dat DPG Media en
Mediahuis zonder meer winstgevende ondernemingen zijn. In 2020 boekten zij respectievelijk 178 miljoen en 58,6 miljoen euro winst. In 2021 steeg de nettowinst van DPG
Media met 28% naar 228 miljoen euro. Het bedrijf draaide vorig jaar een totale omzet
van maar liefst 1,9 miljard euro. In welk opzicht valt staatssteun ten gunste van dergelijke
winstgevende sectoren te legitimeren?
De expansiedrift drijft DPG Media in het bijzonder naar nieuwe oorden. Onlangs kende
de Europese Investeringsbank DPG Media een lening van 100 miljoen euro toe. De lening
kadert in een investeringsproject waarbij het mediabedrijf digitale platformen in België en
Nederland zal ontwikkelen.

3

https://www.foxnews.com/media/cnn-joe-rogan-war
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Christian Van Thillo, executive chairman van DPG Media, verklaarde de lening als volgt:
“Als mediaspeler in België en Nederland zetten wij dagelijks in op kwalitatieve, betrouwbare en lokale content. [...] Maar wij willen onze consumenten tevens de beste gebruikservaring geven op al onze digitale platformen. Daarom is het noodzakelijk dat we extra
investeren in al deze platformen, zowel in de nieuwsplatformen als AD.nl en HLN.be als
de videoplatformen VTM GO en Streamz.”4
Nu de papieren oplage van kranten vermindert en de subsidies steeds meer ter discussie
staan, verzekerde DPG Media op handige wijze haar voortbestaan: haar merken via nieuwe fondsen digitaliseren. Via het investeringsplan Vlaamse Veerkracht maakte de Vlaamse
regering 35 miljoen euro vrij voor mediabedrijven, waarvan DPG Media een flink deel
krijgt. Dat subsidiepakket lijkt echter nog niet zeker omdat de Europese Unie haar fiat
voorlopig niet gaf.
1.1.5 Btw-vrij regime

Naast de royale subsidiëring genieten de Belgische media ook van een fiscaal gunstregime. Voor papieren uitgaven van kranten en tijdschriften geldt een btw-tarief van 0%.
Sedert 2019 is die gunst ook voor digitale publicaties van toepassing. In Nederland
daarentegen loopt dat tarief op tot 9%, wat nog steeds voor een verlaagd tarief doorgaat.
1.1.6 Europese mededingingsregels

De riante indirecte staatssteun voor papieren kranten en tijdschriften ondermijnt het gelijke
speelveld in binnen- en buitenland. Wat de overnames in Nederland, Ierland en Denemarken betreft, staat het zelfs ter discussie of die praktijk wel in lijn is met de mededingingsregels van de Europese Unie. Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (het Vlaams
Belang) diende daarvoor reeds een vraag in bij de Europese Commissie. Er vallen namelijk ernstige bedenkingen bij te plaatsen. Hoe kan België als EU-lidstaat een binnenlandse
sector honderden miljoenen subsidies toekennen, zodat de bedrijven binnen die sector
vervolgens spelers in andere lidstaten overnemen en zo de markt domineren?

4
https://www.dpgmedia.be/nl/nieuws/eib-dpg-media-group-eu100-miljoen-voor-verdere-digitalisering-van- mediaplatformen-belgie-en
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1.1.7 Waarom de machtsconcentratie de democratie ondermijnt

Oligopolievorming in de media is onwenselijk om tal van redenen. Het Vlaams Belang lijst
vier belangrijke argumenten op waarom het media-oligopolie nefast is voor onze markt,democratie en persvrijheid.

Ongezonde marktwerking
Ten eerste verstoort het de gezonde marktwerking. De marktmacht die de vier grote spelers
samen bezitten, drukt kleinere spelers de kop in. Nieuwe initiatieven kunnen groei en concurrentievermogen op hun buik schrijven. Bovendien hebben de grote mediaspelers vanuit
hun hoedanigheid als massamedia de mogelijkheid om potentiële concurrenten via hun
kanalen te besmeuren.

Ontwrichting buitenlandse media
Ten tweede destabiliseert de Vlaamse mediaoligarchie ook het speelveld in andere landen. Middels staatssteun en oligolopolievorming groeiden Vlaamse mediabedrijven uit
tot grote, internationale spelers. Ze werden zodanig groot dat ze de Nederlandse markt
begonnen over te kopen. Maar de tentakels van de Vlaamse mediaoligarchen reiken zelfs
tot in Denenmarken en Ierland.

Gebrek aan onafhankelijkheid
Ten derde moeten we de massamedia inpassen in de scheiding der machten. Als vierde
macht zijn de media naast toezichthouder op de andere machten ook actor in het politieke speelveld en medebeheerder van de publieke opinie. De vraag rijst hoe correct dat
is als de klassieke media financieel afhankelijk zijn van de overheid ofwel integraal als
staatsomroep, ofwel via een jaarlijkse toelage van 178 miljoen euro. “Wiens brood men
eet, diens woord men spreekt”, klinkt het per slot van rekening. Gekoppeld aan het marktverstorend effect van de mediaoligopolie, die kleinere spelers in de kiem smoort, kunnen
we stellen dat het de persvrijheid ernstig in het gedrang brengt.

Media-uniformiteit
Tot slot resulteert het gebrek aan persvrijheid van het mediaoligopolie in een uniform
aanbod, zowel qua personeel als qua inhoud. Het Vlaamse medialandschap wordt gekenmerkt door een personeelscaroussel. Hoofdredacteurs, journalisten, editors, maar ook
CEO’s verplaatsen zich van het ene dagblad naar het andere, en van het ene mediabedrijf naar het andere, als ware het de transfermarkt in het voetbal. Dezelfde poel aan journalisten die voor een beperkt aantal bedrijven werkt, leidt tot een ongezonde concentratie.
Het aanbod wordt zo te eenvormig en men presenteert de consument een eenheidsworst.
Doordat verschillende nieuwsredacties exact dezelfde redactionele keuzes maken, creëren zij een pensée unique. In de Vlaamse klassieke media is maar al te vaak slechts één
geluid te horen. Het mediaoligopolie ondermijnt dus de mediadiversiteit in Vlaanderen.
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Naast de inhoud zijn de massamedia ook erg selectief in wie ze aan bod laten kamen.
Maar al te vaak zien we dezelfde politici, experts en bekende Vlamingen (BV’s) opdraven. Tot vervelens toe dringt men dezelfde figuren aan de Vlaamse consument op. Wat
de experts en invloedrijke stemmen betreft, valt dat uiteraard te betreuren maar desalniettemin te verklaren als een redactionele keuze. Maar waar vindt die keuze exact haar
oorsprong? Ligt het aan bewuste uniformiteit, gemakzucht langs de kant van de redactie
of mediahonger langs de kant van het publiek? Dat valt niet meteen uit te maken. Als het
om politici gaat, zijn er echter geen excuses. Zo laten zowat alle media in Vlaanderen het
Vlaams Belang nauwelijks aan bod komen. Over actuele thema’s staat het zoeken naar de
Vlaams Belang-stem soms gelijk aan het zoeken naar een speld in een hooiberg. Uit een
lijvig academisch rapport van de VUB en de UA blijkt dat het Vlaams Belang chronisch
ondervertegenwoordigd wordt op de VRT55. Ook eigen onderzoek bevestigt dat.6

1.2 De VRT: publieke omroep of staatszender?

1.2.1 Historische evolutie

Publieke omroepen zijn ontstaan in de 20e eeuw. Het spanningsveld tussen de publieke
omroep en het politiek-maatschappelijke veld is dus niet nieuw, maar een rode draad
doorheen de geschiedenis van de omroep. De voorloper van de VRT werd zo’n 100 jaar
geleden opgericht als middel om een overheidsmonopolie op de radio teweeg te brengen. De radio werd immers te belangrijk bevonden om aan private spelers over te laten.
Op dat moment hadden immers voornamelijk politieke partijen radiostations in handen.
De situatie waarbij radio als privaat medium – vaak gefinancierd door fabrikanten van
radiotoestellen – tot stand kwam, kende dan ook snel haar einde. Het idee daarachter
was vooral om enige controle over radio als medium te behouden. Het bleek een pragmatisch middel van de politieke wereld om een proportionele behandeling van politieke
partijen en politici te garanderen. Op die manier werd de al te vrije redactionele onafhankelijkheid van de publieke omroep gecompenseerd. Eenzelfde logica hanteerde men
in de jaren 1950 voor de televisie.
Het onderscheidende karakter van de publieke omroep trad vooral na de liberalisering
van de omroepmarkt op de voorgrond. Toch werd onpartijdigheid al tijdens het monopolie van de publieke omroepen in Europa beschouwd als een essentieel onderdeel van
haar maatschappelijke opdracht. In een niet zo ver verleden hield men die onpartijdigheid nog op een apothekersweegschaal in minuten bij. Hoewel het een zeer instrumentele visie op onpartijdigheid betrof, was het wel een transparante en vanuit democratisch
oogpunt billijke werkwijze.
Ironisch genoeg bleef de greep van de politiek op publieke omroepen tot diep in de
jaren ‘90 op al haar geledingen aanhouden. Vanuit de politiek besefte men dat het zo
niet verder kon. De toenmalige BRT werd hervormd tot een autonoom overheidsbedrijf
waarbij de invloed van de politiek afnam. De depolitisering van de structuur en werking
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van de publieke omroep die eruit voortvloeide, vormde de aanleiding om de tot dan toe
gehanteerde invulling van onpartijdigheid en onpartijdigheidsbeleid om te keren.

1.2.2 Redactionele autonomie

Redactionele autonomie was het nieuwe codewoord. Maar die autonomie botst vandaag
op haar grenzen, aangezien de vooropgestelde onpartijdigheid er vaak zoek door raakt.
Net als alle mensen hebben journalisten, hoofd- en eindredacteurs immers een mening
die ze liefst zo ruim mogelijk gedeeld zien. In een redactie waarvan de samenstelling de
maatschappij afspiegelt, houden tegengestelde meningen elkaar in evenwicht. Wanneer
ze in een redactie echter gelijk lopen en daarenboven steeds verder van de publieke
grondstroom staan, verliest dat corrigerend mechanisme zijn kracht.
De redactionele autonomie, vastgelegd in artikel 7 van het Mediadecreet, is vandaag dan
ook verworden tot een handig wapen om bepaalde politieke en ideologische stromingen
te benadelen. Het legitimeert een al te eigengereid optreden van redacties en zorgt voor
de uitholling van het parlementair controlerecht. Zo worden parlementaire vragen over
de programmatie van de VRT stelselmatig afgewimpeld of zelfs onontvankelijk verklaard.
“De programmatie van de VRT moet in alle autonomie kunnen gebeuren. Ik respecteer
die autonomie en de journalistieke onafhankelijkheid. De VRT is een publieke omroep en
geen staatszender”, argumenteerde mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) op een vraag
van Vlaams parlementslid Klaas Slootmans over het uitzenden van de 18e verjaardag van
prinses Elisabeth.

1.2.3 Financiering

De VRT haalt haar inkomsten uit twee bronnen: de overheidsfinanciering en de eigen
inkomsten. Iedere jaar kent de Vlaamse overheid een financieringsenveloppe aan de VRT
toe. Die financieringsenveloppe is in het Mediadecreet vastgelegd. Verdere modaliteiten
zijn in de beheersovereenkomst bepaald. Concreet uitgedrukt, bedroeg in 2020 de overheidsfinanciering 273,6 miljoen euro of 61,4% van de totale inkomsten. Bovenop het
staatsgeld verdient de VRT aan zowel commerciële als niet-commerciële activiteiten. In
2020 kwamen de eigen inkomsten neer op 171,9 miljoen euro of 38,6% van het totaal.

1.2.4 Onpartijdigheid

Hoewel de inkomsten van de VRT voor ruim 60% van gemeenschapsgeld afkomstig zijn, gedraagt de VRT zich allerminst als een zender die alle Vlamingen wil vertegenwoordigen. Het
Vlaams Belang kwam bij de laatste verkiezingen als grote overwinnaar uit de bus en werd
met meer dan 800.000 stemmen de op een na grootste politieke partij van Vlaanderen en
zelfs België. Desondanks komt onze partij bijzonder weinig in VRT-programma’s aan bod.
Dat terwijl ook die 800.000 Vlamingen aan de financiering van de VRT bijdragen.
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Dat werd overigens recent bevestigd door een uitgebreide onpartijdigheidsstudie van de
Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel. “Wat politieke partijen betreft, stellen we vast dat over het algemeen het Vlaams Belang minder aan bod komt in de berichtgeving”, concluderen de onderzoekers. Zo becijferden ze dat in de periode 2014-2019
het Vlaams Belang van alle politieke partijen vertegenwoordigd in het Vlaams Parlement
het minste zendtijd kreeg.
Het ongelijk behandelen van het Vlaams Belang door de openbare omroep is zoals eerder
aangegeven allesbehalve een nieuw gegeven. Verschillende instanties tikten de VRT daarover reeds op de vingers. In 2007 oordeelde de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
al dat het Vlaams Belang gediscrimineerd werd ten opzichte van de andere ideologische
strekkingen. Daardoor werd de geest van onpartijdigheid niet gerespecteerd terwijl die
door de wetgever aan de openbare omroep wordt opgelegd. De VRT trok daarop naar
de Raad van State maar haalde bakzeil. Ook het hoogste administratieve rechtscollege
oordeelde dat “een niet objectief en niet redelijk verantwoord onderscheid gecreëerd
werd voor een gelijke categorie van personen”.
In haar argumentatie om het Vlaams Belang blijvend te discrimineren, wijst de VRT vaak
naar het programma en de ideologie van de partij. Die druisen volgens de omroep in tegen een verdraagzame samenleving. Maar klopt dat wel? Uiteraard niet, want het Vlaams
Belang is geen racistische partij. Dat werd bevestigd door een arrest van het Antwerpse
Hof van Beroep uit 2018.
Het Vlaams Belang nam dan maar zelf de proef op de som en ging aan het turven. We
noteerden voor het volledige jaar 2020 de aanwezigheden van politieke partijen in de
verschillende duidingsprogramma’s van de VRT.

1.2.5 De proef op de som

Het Vlaams Belang vraagt de minister van Media geregeld om de politieke gasten bij
duidingsprogramma’s van de openbare omroep op te lijsten, maar dat weigert hij consequent. De volgende voorbeelden zijn een greep uit ons ‘Onpartijdigheidsrapport 2020’
gepubliceerd in 2021. Daarbij houdt men best nog in het achterhoofd: sinds de verkiezingen van 2019 vertegenwoordigt het Vlaams Belang 18,5% van de Vlaamse kiezers.

Terzake:
Elke weekdag gaat Terzake dieper in op de
actualiteit. Het Vlaams Belang blijkt daar echter nauwelijks deel van uit te maken vermits
slechts 5,8% van de partijpolitieke studiogasten Vlaams Belangers waren. Dat staat in schril
contrast met de traditionele partijen. Hoewel we
zowat de helft groter zijn dan Open Vld komt
onze partij bijna vijf keer minder aan bod.7
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De Afspraak:
De Afspraak kon de voorbije jaren al op
heel wat kritiek rekenen, zeker omwille van
het weinig diverse palet dat bij Bart Schols
aan tafel mag schuiven. In de format van De
Afspraak is het niet ongebruikelijk om een
unisono linksgeoriënteerd panel te zien of
gasten die vaste klant lijken te zijn. Het hoeft
dan ook niet te verbazen dat het Vlaams
Belang in 2020 welgeteld vijf keer te gast
was en dan nog telkens om buitenlandse
ontwikkelingen te duiden. De partijen CD&V
en Open Vld daarentegen worden opnieuw
maar liefst vijf keer vaker uitgenodigd.

De Ochtend:
Radio 1 loodst haar luisteraars elke morgen de ochtend door met het gelijknamige actualiteitsprogramma. Ondanks de ruime zendtijd maakt het programma nauwelijks plaats voor
het Vlaams Belang. Onze partij vult slechts een luttele 3,1% van de partijpolitieke ether.
De slotsom is dan ook duidelijk. Als tweede
partij van Vlaanderen wordt het Vlaams Belang met louter 4,8% schromelijk ondervertegenwoordigd in alle duidingsprogramma’s van
de VRT. Op de PVDA na is het Vlaams Belang
het minst te zien op de publieke omroep. Partijen die in 2019 significant minder stemmen
haalden, krijgen dan weer exponentieel meer
zendtijd. Die marginalisering van de Vlaams
Belang-stem is onaanvaardbaar. Zeker aangezien de VRT een publiek gefinancierde omroep
is, waar onpartijdigheid, neutraliteit en gelijkwaardigheid te allen tijde horen te gelden.
Nog schrijnender is de situatie in de amusementsprogramma’s van de VRT. Daar lijkt het
Vlaams Belang gewoonweg niet te bestaan. Politici van andere partijen worden overbevraagd, maar wat onze partij betreft, vermijden ze angstvallig om de persoon achter de
politicus in beeld te brengen. De cijfers spreken dan ook voor zich: 0,8% van de politici
in VRT-amusementsprogramma’s waren Vlaams Belangers.

1.2.6 Wat heeft de VRT te verbergen?

Als publieke omroep ontvangt de VRT grotendeels inkomsten uit gemeenschapsgeld. De openbaarheid van bestuur geeft de burger het recht op transparantie over haar werking. Tot die
transparantie behoren onder andere de loonschalen van het personeel. Jammer genoeg stribbelt de VRT op dat vlak voortdurend tegen. Enkele jaren geleden besliste de Vlaamse regering
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dat het salaris van de topmanagers openbaar moest worden gemaakt en hun jaarwedde dat
van de Vlaamse minister-president niet mag overstijgen. Artikel III.25 van het Bestuursdecreet
van 7 december 2018 bepaalt: “De jaarlijkse bezoldiging van de personeelsleden van de
overheidsinstanties, vermeld in artikel III.22, eerste lid, mag niet meer bedragen dan de jaarlijkse bezoldiging van de minister-president van de Vlaamse Regering.” In haar Jaarverslag
2020 valt te lezen dat de opeenvolgende gedelegeerd bestuurders van de VRT in datzelfde
jaar samen 264.417,57 euro verdienden. De totale jaarlijkse bruto verloning van het directiecollege exclusief de CEO bedroeg toen 851.239,37 euro.
De VRT gaf deze gegevens pas vanaf 2016 vrij en dat na veel discussie. Een kijker
trok naar de Raad van State omdat de VRT hem niet wilde zeggen wat de topmanagers verdienen. De Raad oordeelde onlangs dat de omroep geen overtuigende argumenten aanhaalde om de lonen niet te publiceren. Als troostprijs gaf de VRT daarom
enkel de lonen van haar directiecollege vrij.8
Wat de lonen van de rest op het organisatieschema betreft, zoals managers, hoofdredacteurs en schermgezichten, tasten we tot op heden in het duister. De VRT moet daar in haar
volgende jaarverslag voor het eerst wel degelijk over communiceren. Zo bevat de nieuwe
beheersovereenkomst – het contract tussen de overheid en de VRT – de volgende clausule:
“De VRT verschaft transparantie inzake de jaarlijkse vergoeding van schermgezichten en
radiostemmen waarmee de VRT een exclusiviteitsovereenkomst heeft afgesloten, zonder
dat informatie wordt gegeven op individuele basis.”9 De clausule is duidelijk, al is helemaal nog niet zeker hoe de VRT dit zal communiceren, vermits dit volledig aan de VRT zelf
werd overgelaten. Zal de VRT van elk contract het exacte bedrag bekendmaken, of gaat
het enkel de totale kost van de exclusiviteitscontracten publiceren?
De VRT moet vanaf nu dus effectief openbaar maken hoeveel geld er naar exclusieve contracten met schermgezichten gaat, maar niet met wie die contracten precies afgesloten
zijn. Bij monde van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) bevatten de contracten tussen de VRT en haar schermgezichten een privacy- en een geheimhoudingsclausule. Ook de “concurrentiële situatie” van de VRT en de “privacy van de betrokkenen”
spelen volgens Dalle een rol in de geheimhouding van de lonen.

1.2.7 Marktverstoring

Er valt wat te zeggen voor een omroep met een duidende functie die daarvoor ook gemeenschapsgeld ontvangt. Maar de VRT doet meer dan alleen dat. Ze beheert muziekzenders, maakt of bestelt amusementsprogramma’s allerhande en zendt sportcompetities
uit. Om dat te bolwerken, is de omroep wel genoodzaakt om een competitief traject te
lopen. Zo legt de VRT veel geld op tafel voor producties van bepaalde productiehuizen
en koopt schermgezichten weg van andere kanalen. Dat zorgt voor concurrentie met de
private sector en is ongeoorloofd binnen het 21e-eeuwse speelveld.
Als publieke omroep steunt de VRT in theorie op een onuitputtelijke inkomstenstroom.
Zodoende ondermijnt de VRT de werking van een gezonde vrije markt: een markt met
eerlijke concurrentie en een level playing field voor iedereen.
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2. De klassieke media op drift
2.1 Zijn journalisten te links?

Een alomtegenwoordig mantra is dat journalisten links zijn. In 2013 deed de Journalistenenquête veel stof opwaaien, omdat uit de cijfers bleek dat de private politieke voorkeur
van journalisten overwegend naar links leunt. Slechts 17% situeerde zich rechts. Tom Naegels riep toen in De Standaard op dat er meer rechtse journalisten nodig zijn.10
Hoewel de specifieke cijfers voor de openbare omroep ontbreken, is er weinig reden om
aan te nemen dat er veel verschil tegenover de andere media zou bestaan. Uit een onderzoek van de Universiteit Antwerpen uit 2019 bleek het merendeel van de journalisten
zichzelf als links tot centrumlinks te identificeren. Een eerdere bevraging van het vakblad
De Journalist toonde dan weer aan dat de linkse partijen (Groen, PVDA en sp.a/Vooruit)
al sinds de jaren ’90 kunnen rekenen op de stem van 80% van het journalistieke personeel. Bij de kiezers is die verhouding net omgekeerd.
In een recente onpartijdigheidsstudie van de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel bevestigen zelfs redacteurs van de VRT de scheeftrekking. “Ik vind dat redacties
soms heel snel aan een bepaalde verzuchting toegeven als ze uit politiek correcte hoek
komt, en het veel moeilijker hebben met andere verzuchtingen”, stelt een VRT-journalist
anoniem in het onderzoek. Duidelijker kan haast niet. Of toch? Voormalig hoofredacteur
van de VRT-nieuwsdienst Siegfried Bracke formuleerde het als volgt in Knack (30 oktober
2019): “Het gaat over een pensée unique die heerst bij de VRT, en die is links en groen.”
Criticasters wijzen er fijntjes op dat het natuurlijk de privé-overtuiging van journalisten
betreft. Het weerhoudt hen zogezegd niet om aan kritische journalistiek te doen. De linkse
journalisten zouden hun private credo’s ondergeschikt maken aan hun professionele belang en zo journalistieke afstand scheppen. Door middel van een kordate journalistieke
methode vermijden ze rechtstreekse beïnvloeding van hun werk.
Zelfs als het klopt, hoewel moeilijk te verifiëren, is vooringenomenheid of tenminste een
voorkeur nog steeds onvermijdelijk. Dat zien we duidelijk aan de redactionele rode draden
die zich in een politiek correcte benadering van de feiten vertalen. Vanuit hun persoonlijke
linkse kijk op de wereld wijkt het interesseveld van journalisten af van de gemiddelde,
centrumrechts georiënteerde Vlaming. Daarom draven tv-programma’s en kranten maar al
te vaak aan met zaken en gevoeligheden waarin de mensen maar weinig interesse tonen.
De journalistieke methode mag nog zo rigide zijn, de attitude van de journalist zal altijd
doorsijpelen in diens werk.
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2.2 “Voor even leek het Vlaamse nieuws op dat van Rusland of China”

Vooral tijdens de coronacrisis werd duidelijk hoe de media zich voor dit gespecialiseerde
thema enkel op een select clubje experts beriepen. Hoewel het vakgebied voldoende andere
deskundigen telt, was een handvol experts niet weg te slaan uit de tv-studio’s en krantenkoppen. Veelal waren ze dan nog lid van de GEMS, de groep experten die het Overlegcomité
bijstond. Bijgevolg lieten de media de regering in feite eenstemmig aan het woord.
Onderzoekers van de UAntwerpen analyseerden de berichtgeving rond het coronavirus in
2020 en stelden vast dat de oppositiestem volledig zoek was. De spreektijd voor de oppositie kelderde naar 5% . Voor coronanieuws was dat zelfs maar 2%. Hoogleraar Stefaan
Walgrave liet zich over zijn onderzoek dan ook het volgende ontvallen: “Voor even leek het
Vlaamse nieuws op dat van Rusland of China. Er was één dominante invalshoek, en de regering domineerde het nieuws als nooit tevoren. Nieuwsdiversiteit is een groot democratisch
goed en het is eigenlijk niet gezond, excusez le mot, dat één frame of nadruk het nieuws zo
domineert als wat we gezien hebben in 2020.”11
Een logisch gevolg van de schamele zendtijd toebedeeld aan de oppositie is dan ook dat
de klassieke media de spreekbuis van de overheid werden. De media berichtten met een andere agenda: de bevolking het standpunt van de overheid meedelen. Dat ging herhaaldelijk
gepaard met de nodige paniekzaaierij. Tijdens de overlegcyclus rond het Overlegcomité
zagen we bovendien het steeds terugkerende fenomeen van medialekken. De adviesnota
van de GEMS-expertengroep werd al enkele dagen voor het Overlegcomité stilzwijgend
overgemaakt aan de pers, die het nieuws uiteraard brachten. Op die manier leek het of
de klassieke media als speelbal en drukkingsmiddel van de GEMS werden ingezet om zo
maximalistische maatregelen van het Overlegcomité af te dwingen. Gekoppeld aan het
ongrondwettelijk karakter van een hoop coronamaatregelen konden we de afgelopen twee
jaar zonder meer spreken van een regimepers.
Maar de media zijn als vierde macht ook op andere manieren verbonden met de overige
machten in dit land. Het is inmiddels bijna gebruikelijk dat parketdossiers hetzij integraal,
hetzij gedeeltelijk aan journalisten gelekt worden. Op welke manier dat gebeurt, is onduidelijk. Wel duidelijk is hoe de oorsprong van het lek er vaak zelf baat bij heeft. Journalisten
worden in een parketdossier dusdanig onbewust ingezet als aanvalshonden voor deze of
gene partij.
Wat echter volgt is een vorm van moderne schandpaaljournalistiek. De media opereren als
volksinquisiteurs en nagelen mensen aan de schandpaal nog voor ze de kans op een eerlijk
proces krijgen. Dat is net hetgeen ons strafprocesrecht niét beoogt. Rechtbanken horen een
baken te zijn tegen losgeslagen volksbestraffingen. Het proces wordt in de rechtbank gevoerd,
niet in de media. Trial by media lapt heel wat principes aan zijn laars waarin onze rechtsstaat
zijn grondslag vindt: het vermoeden van onschuld, het geheim van het onderzoek, het recht
van verdediging, het recht op een eerlijk proces en de scheiding der machten.
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2.3 Cordon médiatique

De Franstalige media geven het Vlaams Belang zo mogelijk nog minder aandacht tout
court dan de Vlaamse media tijdens het coronajaar 2020. In Franstalig België geldt immers een strikt cordon médiatique tegen alles wat rechts is. Op het absurde toe trachten de
Franstalige media rechts dood te zwijgen, zelfs als de politieke realiteit hen met de neus
op de feiten drukt. Wetstraatjournalist Christophe Deborsu gaf daarvan een schoolvoorbeeld. De live-verslaggeving van de verkiezingen in 2019 leek meer op een Belgenmop
dan op serieuze journalistiek: “Op 26 mei, verkiezingszondag, bracht ik verslag uit vanuit
het hotel in Londerzeel waar het Vlaams Belang zijn verkiezingsoverwinning vierde. Maar
als voorzitter Tom Van Grieken aan zijn overwinningstoespraak begon, zonden wij dat
niet live uit. Ik ging die speech ook niet rechtstreeks vertalen of zo. Zolang hij duurde, heb
ik zelf de tijd volgepraat.” Deborsu staat overtuigd achter het cordon médiatique: “Nooit
ofte nimmer zullen ze live aan het woord komen. De democratie moet zich verdedigen
tegen haar potentiële vijanden.”12
Om het cordon médiatique te verantwoorden, verschuilen de media zich achter de paradox van de tolerantie gedefinieerd door filosoof Karl Popper. Men kan zich de vraag
stellen hoe legitiem het is dat de media de democratie zogenaamd verdedigen wanneer
ze net zelf ondemocratische gebruiken toepassen. Is het aan journalisten om eigengereid
te oordelen dat bepaalde – nochtans democratisch verkozen – politieke partijen ondemocratisch zijn, zonder daar enig bewijs voor te leveren? Wie gaf hun ooit dat mandaat?
Die vragen blijven natuurlijk fundamenteel onbeantwoord.
Bovendien is het Vlaams Belang effectief geen intolerante partij. Luidens een arrest van het
Antwerpse hof van beroep uit 2018 maakt het Vlaams Belang zich niet schuldig aan racisme. Aan dat arrest ging een advies van de advocaat-generaal vooraf. Daarin oordeelde
hij dat er geen bewijs is dat het Vlaams Belang racistische of discriminerende tendensen
zou vertonen. “Tot op heden zijn er geen acties opgestart tegen het Vlaams Belang welke
toelaten deze partij te kwalificeren als een partij met een racistisch gedachtegoed. Alle
overwegingen met betrekking tot het verleden over de politieke partij genaamd Vlaams
Blok zijn niet ter zake”, aldus de advocaat-generaal.
Daar waar de Franstalige media van dit land schaamteloos een openlijk, ondemocratisch
cordon médiatique verdedigen, gaan de journalisten in Vlaanderen een pak subtieler te
werk om het Vlaams Belang minder aandacht te geven.
Zo zal je nooit Vlaams Belang-advertenties tegenkomen in de merken die eigendom zijn van
DPG Media en Mediahuis, daar waar andere partijen naar hartenlust kunnen adverteren.
We mogen ook als enige partij geen foto’s van Photonews gebruiken. Daarnaast publiceren
de klassieke media slechts zeer zelden een opiniestuk van een Vlaams Belang-kopstuk. Sommige bladen houden zelfs het beleid aan om dat überhaupt nooit te doen. Op die manier
probeert de pers onze partij dood te zwijgen, terwijl de volksvertegenwoordigers van het
Vlaams Belang wel goed 18,5% van de Vlamingen vertegenwoordigen. Is de stem van deze
groep Vlamingen dan minder waard voor de media?
De popperiaanse paradox van de tolerantie waarin de media zich wentelen, is sowieso

12
https://www.knack.be/nieuws/belgie/in-franstalig-belgie-geldt-een-rigoureus-cordon-mediatique-rond- extreemrechtse-politici/article-normal-1477983.html

21

evident. Des te meer als we in overweging nemen dat diezelfde media nog eens met
gemeenschapsgeld gefinancierd worden en voldoende tonen de spreekbuis van de gevestigde orde te zijn. Hoe democratisch zijn ze dan in werkelijkheid?
2.4 VRT-taskforce tegen het Vlaams Belang

Het is nog geen enkele kijker ontgaan dat de VRT anders omspringt met het Vlaams Belang
dan met de andere partijen. Onze partij komt systematisch minder aan bod, zoals voorgaande cijfers uitgebreid aantonen. Dat werd geformaliseerd in een interne richtlijnnota
die bepaalt hoe journalisten met het Vlaams Belang moeten omgaan. Het resultaat? Een
berichtgeving waarbij het Vlaams Belang in verhouding tot zijn stemmenaantal – eufemistisch gesteld – sterk ondervertegenwoordigd bleef. Het Vlaams Belang mocht immers op
generlei wijze zoals de andere partijen behandeld worden. “Er moet bijzonder omzichtig
worden omgesprongen met het aan het woord laten van vertegenwoordigers van het
Vlaams Belang. Dit betekent dat het verantwoord is dat vertegenwoordigers van het VB
niet aan bod komen in bepaalde politieke debatten en politieke -inclusief parlementaire-verslagen”, luidt het in een interne VRT-nota uit 2001.
Die redactionele cultuur is tot op vandaag ongewijzigd gebleven. In 2019 lekte een
verslag van de redactieraad van de VRT-nieuwsdienst. De redactievloer reageerde ontredderd op de verkiezingsuitslag van het Vlaams Belang. Zo werd er onder meer verwezen
naar een artikel van VRT-redacteur Peter Verlinden in De Journalist waarin hij openlijk
oproept om een ‘task force’ samen te stellen die de berichtgeving over het Vlaams Belang
moet stroomlijnen. “Wat hebben we fout gedaan?”, vraagt Verlinden zich openlijk af. Als
uitsmijter zette de VRT-coryfee het Vlaams Belang zelfs op één lijn met “terroristische en
extremistische groepen”. De tekst toont een langgerekte klaagzang over de volgens hem
veel te lakse manier hoe het Vlaams Belang door de VRT wordt aangepakt. Dat het Vlaams
Belang al jaren systematisch geweerd wordt uit de ontspanningsprogramma’s van de VRT
en sterk ondervertegenwoordigd blijft in de nieuws- en duidingsprogramma’s bleek niet
doorgedrongen te zijn bij Verlinden.

2.5 Constructieve journalistiek

Om bepaalde, vaak niet uit te leggen redactionele keuzes te rechtvaardigen, werd op
aansturen van Björn Soenens, de toenmalige hoofdredacteur van Het Journaal, vanuit de
VRT-torens het nieuwe adagium van de constructieve journalistiek uit de hoed getoverd.
Nieuws en duiding moesten vooral ‘opbouwend’ zijn. De VRT-nieuwsdienst rekende af
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met een journalistiek model dat de burger onophoudelijk ‘slecht nieuws’ voorschotelt. Dat
leidde volgens Soenens immers tot pessimisme en een “destructief, polariserend wereldbeeld”. Met constructieve journalistiek diende het VRT-journaal het voorbeeld te geven,
door mensen “te verbinden in plaats van conflicten op te poken”. De constructieve journalisten van de Reyerslaan stapten daarmee af van de idee dat een journalist vooral verslag
moet uitbrengen. In plaats daarvan opteerden ze voortaan duidelijk voor het opdringen
van een opinie en een wereldbeeld. “We moeten niet alleen het haar in de soep tonen”,
aldus Soenens, “maar het er ook uit halen”. Daarbij beriep hij zich op de denkwijze van
de Amerikaanse onderzoeksjournalist Carl Bernstein die zegt dat “journalistiek zoeken is
naar de best mogelijke versie van de waarheid”. Dat de VRT het nieuws daarmee deed
verglijden naar een goednieuwsshow vormde, ondanks striemende kritieken uit journalistenland, geen beletsel. Het instrument van de constructieve journalistiek vormde kristalhelder een handig wapen tegen de aandikkende populariteit van rechtse of nationalistische
partijen. Alles wat niet in de ‘opbouwende’ maatschappijvisie van de linkse hoofdredactie
paste, werd genegeerd of in een slecht daglicht geplaatst. Dat gebeurt trouwens allesbehalve in bedekte termen. Zo vond Soenens het als hoofdredacteur nodig om de partijvoorzitter van het Vlaams Belang, Tom Van Grieken, te blokkeren op Twitter. Zogenaamde
destructieve elementen hoorden immers niet thuis in diens optimistische en probleemoplossende hersenpan. Een steeds groeiende oppositiepartij die niet alleen de staatsstructuur
grondig wil hervormen, maar ook tegen de heersende politiek correcte zienswijze ingaat,
zit immers als gegoten in de ‘destructieve’ categorie.

2.6 Nepnieuws, desinformatie en polarisering

Een andere trend is die van het nepnieuws (fake news). Hoewel het al langer dan vandaag
bestaat, trad het begrip fake news pas tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van
2016 echt op de voorgrond. Het wijdverspreide gebruik van het internet, sociale media
en online discussiefora zorgde zonder meer voor een explosie aan bedenkelijke nieuwsberichten van allerlei slag. De massamedia en de overheid zagen echter hun kans schoon om
als voorlichters van het volk op te treden. De rol van de traditionele media nam als gevolg
van de opkomst van sociale media immers drastisch af. De informatiestroom dreigde uit de
handen van de massamedia en de machthebbers te glippen. Dus namen ze de taak op zich
om het monopolie op de waarheid te beslechten en te beheren. Overheden startten initiatieven en campagnes tegen ‘desinformatie’ en nepnieuws; traditionele media zetten parallelle
narratieven maar al te graag weg als fake.
Nepnieuws bestaat natuurlijk wel degelijk en kan ook een hybride dreiging uitmaken van
‘s lands tegenstanders. Maar nepnieuws wordt door het vrije debat, de vrije informatiegaring en het persoonlijke oordeelsvermogen van de burger makkelijk weerlegd. De legitieme bezorgdheid omtrent nepnieuws en desinformatie als dreiging wordt vaak misbruikt
om vervelende waarheden te delegitimeren. Bovendien neigt het naar paternalisme. Men
gaat ervan uit dat de burger niet in staat zou zijn om feiten van fictie te onderscheiden.
Gesubsidieerde media en overheidsinstanties die nepnieuws bestrijden, berichten censureren en zo het monopolie op de waarheid in handen pogen te nemen, zijn tendensen die
de persvrijheid en het vrije debat ernstig in gevaar brengen.
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2.7 Woke-waanzin
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2.7 Woke-waanzin

De laatste jaren wordt de Vlaamse mediaconsument in de wereld van de woke-ideologie ondergedompeld. In ijltempo en met ongeziene ijver lanceren Vlaamse journalisten
thema’s en begrippen die de Vlaming, buiten enkele radicaal-linkse groupuscules, volkomen vreemd zijn. De journalisten halen de mosterd uit de Verenigde Staten, en wel de
universiteitscampussen. Daar viert de cancel culture hoogtij, en bijgevolg ook de censuur
en intolerantie. Zonder weerwoord agenderen en lanceren de Vlaamse klassieke media
het subversieve en toxische woke-gedachtengoed. Het eerste operationele doelwit van
de woke-waanzin is de semantiek. De radicaal-linkse cultuurmarxisten zijn er immers van
overtuigd dat zij het discours moeten beheersen omdat ze zo de gedachten van de mensen kunnen kneden.
Zo spreken journalisten plots unisono over ‘witte’ mensen in plaats van blanke mensen. Die
blanken bezitten zonder onderscheid allemaal ‘wit privilege’. Zowat alles wat te maken
heeft met kritiek op het multiculturalisme is racistisch en de ‘toxische mannencultuur’ vormt
opeens een probleem. Er wordt ook zomaar gewag gemaakt van de FLINTA-gemeenschap (Female, Lesbian, Intersex, Non-binary, Trans en Agender) en cisgenders. Tijdens
de uitzending van Terzake op 6 oktober 2021 besprak men de beslissing van een Gents
café om alle cis-mannen uit hun zaak te weren en zich ipso facto aan flagrante discriminatie te bezondigen. Die extreemlinkse indeling van de maatschappij in genderhokjes werd
zonder enige kritiek gekaderd.
Uiteraard leven die thema’s nagenoeg niet in Vlaanderen en toch zijn ze niet weg te slaan
uit de klassieke media. Dat komt omdat journalisten hun louter journalistieke taak verwaarlozen en evolueren naar opiniërende, activisten met een politieke agenda. In de tweede
plaats valt het ook simpelweg te verklaren doordat er in hun linkse leefwereld nu eenmaal
andere gevoeligheden spelen dan bij de gemiddelde Vlaming. Journalisten staan daar te
weinig bij stil.

2.8 Factcheckers of Ministerie van Waarheid?

Een ander fenomeen dat van de klassieke media ook naar de sociale media overwaaide,
zijn de factchecks. Die zijn een gevolg van de strijd tegen nepnieuws. In dit deeltje staan
we eerst stil bij wat factchecks eigenlijk zijn. Vervolgens doen we uit de doeken wie de
factchecks werkelijk organiseert en hoe ze te werk gaan.

2.8.1 Wat zijn factchecks?

Het controleren van feiten is cruciaal volgens de journalistieke methode. Dat is echter niet waar
het bij factchecking op aankomt. De kranten, tijdschriften, overheidsinstanties, maar ook sociale
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mediabedrijven doen er sinds kort allemaal: een bepaald narratief terugfluiten en op waarheid
beoordelen. Factchecking ontstond om de diffuse informatiestroom op het internet, waar manifest
verkeerde informatie de ronde doet, tegen te gaan. Helaas blijkt het een excuus te zijn om ook
politieke aangelegenheden te factchecken. En daar kunnen we veel vragen bij stellen.
Politieke factchecks zijn in de eerste plaats selectief. Waarom worden sommige politieke
uitspraken wel en andere niet gefactcheckt? Aan de hand van welk element beslist de
factchecker vervolgens om een etiket van “waar,” “onwaar” of “gedeeltelijk waar” aan
de uitspraak toe te kennen? Daarom is het erg gevaarlijk om een politieke factcheck als
absoluut, wetenschappelijk oordeel te presenteren. Veelal is het een interpretatie net zoals
andere interpretaties. De waarheid is vaak een verhaal van vele facetten en nuances,
maar journalisten en overheidsinstanties misbruiken factchecks om ongewenste narratieven te gaslighten, delegitimeren of zelfs te verbieden.
Het gevaar van politieke factchecks schuilt dus in de poging van factcheckers en journalisten om de absolute waarheid te beslechten en als dusdanig te presenteren. De uitkomst
van een factcheck lijkt in die optiek op het oordeel dat Romeinse keizers ooit met hun duim
aangaven.

2.8.2 Quis custodiet ipsos custodes - Wie zal de bewakers zelf bewaken?

Sinds kort zijn de factcheckers van Knack in zee gegaan met Facebook om ‘misinformatie’ op het sociale netwerk te verhinderen. “We nemen de problematiek van misinformatie heel ernstig. Misinformatie kan leiden tot polarisatie en daar willen we gepast tegen
optreden,” aldus Facebook. Het social media platform kan zelf ‘verdachte’ berichten
doorspelen aan de factcheckers van Knack, maar ze kunnen ook op eigen initiatief
berichten controleren. Op uitdrukkelijke vraag van Facebook zal Knack zich echter niet
buigen over politieke uitspraken, hetgeen ze wél doen voor eigen rekening. Opnieuw
rijst hier de vraag waarom polarisatie precies als iets slecht wordt betiteld en welke
legitimiteit Facebook als privébedrijf heeft om het maatschappelijke debat te monitoren.
Ook de overheid roert zich in het waarheidsmonopolie. Met Factcheck.Vlaanderen
financiert de Vlaamse overheid namelijk een factcheckplatform, waarbij toenmalig minister van Media Sven Gatz (Open Vld) in 2019 mee aan de wieg stond. Een jury
samengesteld door het Vlaams Journalistiek Fonds selecteerde Factcheck.Vlaanderen
als het platform om desinformatie en polarisering in de media tegen te gaan. Zelf
omschrijft het zich als “een onafhankelijke, non-profit website die volledig is toegewijd
aan factchecken.”13
Het maakt deel uit van Square Truth Network, “een vzw die in 2018 werd opgericht en weerwerk tracht te bieden tegen online desinformatie en polarisatie”, aldus
de webpagina van Factcheck.Vlaanderen. Ze vermelden echter niet dat Square Truth
Network vzw het geesteskind is van VRT-ombudsman Tim Pauwels. Zijn gedelegeerde
bestuursfunctie bij de vzw staat naar eigen zeggen nochtans los van zijn professionele
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https://factcheck.vlaanderen/

verplichtingen bij de VRT. Naar eigen zeggen.
Verder wordt Factcheck.Vlaanderen gecoördineerd door Textgain, een academische
spin-off van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UAntwerpen. Academische
instellingen als de Erasmus Hogeschool Brussel, de KU Leuven Campus Antwerpen,
journalisten van Belga en VRT NWS-journalist Amra Dorjbayar staan het bedrijf bij. Via
artificiële intelligentie spoort Textgain ‘polariserende’en ‘desinformerende’ berichten op. De
drempel van wat dat inhoudt, bepalen de mensen achter Textgain zelf volledig arbitrair.
Nog schrikbarender is dat Textgain wel heel nauwe banden onderhoudt met de uitvoerende macht. Zo nam het bedrijf de leiding in een Europees onderzoek naar online
haatspraak en desinformatie. Het onderzoekscentrum European Observatory of Online
Hate14 zag dankzij de Europese Commissie het levenslicht en probeert grip te krijgen
op wat online zoal gezegd wordt, om dat in een later stadium te onderzoeken. Naast
de VRT en de Europese Commissie werkte Textgain in het recente verleden ook samen
met de politie. Waarom schakelt men voor het factchecken überhaupt de hulp in van
een bedrijf dat de Europese Commissie dient en aan strafrechtelijke onderzoeken meewerkt? Wat doen burgers en politici verkeerd op het internet dat ze een dergelijke vorm
van wantrouwen moeten slikken?
De meest prangende vraag rijst dus hoe de vork aan de steel zit bij Factcheck.Vlaanderen. Is het een onafhankelijk platform of neigt het eerder naar een Ministerie van
Waarheid? Als we de feiten op een rijtje zetten, zien we dat Factcheck.Vlaanderen 1)
financiering van de Vlaamse overheid ontvangt; 2) onder het beheer valt van de vzw
Truth Square Network, bestuurd door VRT-ombudsman Tim Pauwels; 3) samenwerkt met
journalisten van de VRT; 4) samenwerkt met Textgain, dat op zijn beurt dezelfde AI-technieken levert voor de Europese Commissie en de politie. De laatstgenoemde hypothese
is onzes inziens het meest plausibel.
De factchecks zelf van Factcheck.Vlaanderen zijn uiteraard mensenwerk. Ondanks het
wetenschappelijke sausje gegoten over factchecking, kunnen politieke factchecks zelden als volledig waarheidsgetrouw gekwalificeerd worden. De praktijk van het factchecken en de organisatie ervan door de overheid leiden ertoe dat het Vlaams Belang
de betrouwbaarheid van factchecks als grotendeels onwaar bestempelt. Geen enkele
journalist of factchecker in overheidsdienst hoort het laatste woord te hebben over de
waarheid. Het vrije debat moet prevaleren.
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https://eooh.eu/about-us
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2.9 Entertainment en infotainment
In amusementsprogramma’s verschijnen steeds meer politici. De politiek staat te ver af van
de burger, zo heet het. Bovendien mogen politici zich toch ook amuseren? Het pluche van
menig quiz- of praatprogramma, of het gekke pakje van deze of gene zangwedstrijd zit
natuurlijk lekker knus. Daarbij is het voor politici begrijpelijkerwijze aardig toeven binnen het nepotistische wereldje van bekende Vlamingen. Op de koop toe hoeven ze het
dan ook even niet te hebben over de inhoud, maar kan er lustig uitgeweid worden over
henzelf. Het is een manier om hun politieke verantwoordelijkheid te verwaarlozen en het
debat te doen ontsporen.
Een bijkomend probleem van de groeiende verstrengeling tussen politiek en entertainment
ligt opnieuw in de representatie. Nog meer dan bij duidingsprogramma’s rijst de vraag
wie precies de eer toebedeeld krijgt om aan bod te komen in een praatprogramma of
spelshow. Wie nodigt Erik Van Looy uit in De Slimste Mens ter Wereld? Welke politici
mogen een uur lang ongehinderd hun eigen leven uit de doeken doen in ‘Het Huis’ van
televisiemaker Eric Goens? Wie mag aanschuiven bij De Ideale Wereld?
Des te problematischer wordt het infotainment op de VRT wanneer we in het achterhoofd
houden dat de openbare omroep politici van het Vlaams Belang zo goed als nooit uitnodigt. Bijgevolg voert de staatszender dus enkel platte promotie voor bepaalde partijen en
politici; promotie die weliswaar in een showbizz-jasje ingeduffeld zit.
Voor het Vlaams Belang moeten politici bovenal de res publica dienen. Het is kwalijk voor
de publieke zaak en voor de democratie als instituut wanneer politici de parlementaire
stoel inruilen voor een zitje in een spelprogramma. Of wanneer het spreekwoordelijke pak
en das in de kast gaan en politici uitgedost in een extravagant pakje de bevolking entertainen met liedjes. Een politicus moet vooral een politicus zijn, geen hofnar.
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3. Wat zegt het Vlaams Belang?
Het Vlaams Belang lanceert tien voorstellen om het Vlaamse medialandschap moderner,
meer democratisch, vrij en representatief te maken. Onze visie en voorstellen vertrekken
vanuit de principes van de democratie, de persvrijheid en de mediapluriformiteit.
Wij kiezen voor een medialandschap volgens de pluralistische mediatheorie. Dat betekent
dat vrije marktwerking maximaal moet benut worden in het medialandschap. De overheid
heeft echter een rol te spelen in het verzekeren van een voldoende divers en pluralistisch
media-aanbod, zowel door regelgeving ten opzichte van de vrije markt als door zelf initiatief te ontplooien.

3.1 Geen oligarchie, maar democratie

Het Vlaams Belang gelooft in een gezonde vrije markt. Een vrije markt die weliswaar niet
uitmondt in een bundeling van krachten door enkelen. Een gecontroleerde markt die gezond
werkt en eerlijke concurrentie toelaat.
De machtsconcentratie die de voorbije jaren is samengevloeid in handen van de mediamagnaten van DPG Media en Mediahuis is allerminst een toonbeeld van gezonde marktwerking.
Gaandeweg slorpten de media-oligarchen alle televisiekanalen, radiozenders, kranten en
tijdschriften op. Het gevolg is een sterk en dominant mediablok dat in de weg staat van een
level playing field voor alle spelers binnen het medialandschap. De oligarchen worden versterkt in hun macht door de publieke omroep VRT, die bijdraagt aan de machtsconcentratie.
Het Vlaams Belang pleit voor een eerlijke marktwerking en waarschuwt voor de gevolgen
wanneer de macht van bedrijven zodanig groot wordt dat die de democratie in gevaar
brengt. Zeker in de context van media -en techbedrijven. Als een select clubje magnaten alle
media en communicatie beheersen, beschikken ze over voldoende macht om democratische
processen te beïnvloeden. Ze kunnen de publieke opinie bespelen, verkiezingen beïnvloeden en onder één hoedje spelen met de overheid. Daarom wil het Vlaams Belang de grote
mediabedrijven, net zoals de grote techbedrijven, opbreken. Onze democratie loopt immers
gevaar.

3.2 Krantensubsidies op de schop

Jaarlijks ontvangen de mediamagnaten zo’n 178 miljoen euro indirecte steun van de regering. Die subsidieert namelijk de bedeling van papieren kranten en tijdschriften via Bpost.
Ook dat element geeft geen blijk van een gezonde marktwerking, al is dat nog niet alles. De
krantensubsidies verstaatsen de klassieke media en ondermijnen dus hun onafhankelijkheid.
Hoe ongebonden zijn onze media werkelijk als ze aan het subsidie-infuus liggen?
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3.3 Btw-tarief opschroeven

Naast de krantensubsidies genieten de media ook nog eens van een uitermate gunstig
btw-tarief van 0%. Volstrekt overbodig, want in Nederland lukt het ook aan 9% btw. Daarom
stelt het Vlaams Belang voor om het btw-tarief voor perstitels op te schroeven naar minstens
6%. Dat moet er mee voor zorgen dat de band tussen politiek en media eindelijk wordt
doorgeknipt.

3.4 Open en correcte journalistiek

Zowel de constructieve journalistiek van de VRT als de toenemende focus op fake news
en desinformatie zijn ontaard in een verengd debat. Hoewel ongetwijfeld initieel legitiem bedoeld, geven de constructieve journalistiek en de strijd tegen nepnieuws de media een buitengewone kans om het debat nog meer te sturen. Als gevolg gaan de media
erg
activistisch te werk.
Constructieve journalistiek valt zonder meer te categoriseren als missionerende journalistiek. Op bijna wollige wijze poogt de constructieve journalistiek om ‘slecht nieuws’
weg te moffelen onder een verbindend laagje. Slecht nieuws zou immers polariserend
werken, terwijl journalistiek volgens deze school net mensen moet verbinden.
Maar maakt polarisering niet een essentieel deel uit van het democratisch debat? Democratie is een dynamisch proces waarin verschillende tegenpolen, zij het machten of
tegenstrijdige visies, op elkaar inwerken. De linkse aversie jegens polarisering lijkt dus
eerder op een aversie jegens andersluidende standpunten.
Een andere missie die de moderne journalistiek nauw aan het hart ligt, is de strijd tegen
nepnieuws en desinformatie. De komst van het internet opende een doos van pandora
voor de journalistiek: iedereen kon vanaf dan de alleenheerschappij op de informatiestroom doorbreken. Jammer genoeg gaf dat ook een vrijgeleide aan mensen met andere bedoelingen om van de pot gerukte narratieven te lanceren. Verschillende redenen
liggen daar wellicht aan de basis, gaande van het louter behalen van extra clicks tot
hybride dreigingen van buitenlandse machten.
De klassieke media grepen dat gegeven aan om de informatiehongerige burger, die vol
vraagtekens zit, een reddingsboei toe te werpen. Alleen overstijgen de media daarin
hun taak. Ten eerste onderschatten ze het kritische denkvermogen van de burger, die
voor zichzelf wel feiten en fictie weet te scheiden. Ten tweede profiteren ze zelf van de
strijd tegen nepnieuws en desinformatie. De strijd biedt hun de kans om narratieven die
niet stroken met de gangbare narratieven zonder enige discussie naar de prullenmand
te verwijzen. Dat is een intellectueel gemakzuchtige positie met een autoritair kantje.
Tot slot nemen journalisten maar al te vaak de rol van kettermeesters op. Doordat parketdossiers naar de pers lekken, worden mensen aan de schandpaal genageld nog voor ze
een eerlijk proces krijgen. De rechtszaak wordt op die manier niet in de rechtbank, maar
in de media gevoerd. Dat is geen correcte journalistiek, omdat de media belangrijke
principes als het vermoeden van onschuld, het geheim van het onderzoek, het recht van
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verdediging en het recht op een eerlijk proces luchthartig behandelen.
Het Vlaams Belang kant zich tegen het activisme en pleit voor eerlijke en correcte journalistiek. Geen missionerende journalistiek, maar journalistiek die zich herbront op het
paradigma van de negentiende-eeuwse Duitse historicus en grondlegger van de moderne
geschiedwetenschap Leopold von Ranke: wie es eigentlich gewesen ist. Journalistiek zonder mantra’s of oogkleppen die op ernstige wijze onderzoek doet. Onderzoek op basis
van selectief gelekte parketdossiers is geen vorm van onderzoeksjournalistiek, maar bevuilt net het journalistieke métier.

3.5 Pluriforme panels

Verschillende onderzoeken en cijfers bevestigen het buikgevoel van veel mensen: de media zijn te links en laten de oppositie nauwelijks aan bod komen. In 2020 waren 4,8%
van de gasten in de VRT-duidingsprogramma’s politici van het Vlaams Belang. Niet verwonderlijk gezien de overwegende meerderheid van de Vlaamse pers links leunt.
De coronaverslaggeving maakte op tergende wijze duidelijk hoe de media erg selectief
zijn in wie zijn zegje mag doen. Telkens weer draafden dezelfde experts en dezelfde
schermgezichten op.
Het Vlaams Belang ijvert voor media waarin alle politieke krachten, meerderheid en oppositie, verhoudingsgewijs aan het woord komen. Bovendien roept het Vlaams Belang de
media op om meer vindingrijkheid en diversiteit aan de dag te leggen als het aankomt op
de experts en bekende gezichten die ze uitnodigen.

3.6 Get woke, go broke

Daarnaast sluiten de thema’s die journalisten beroeren vaak weinig aan bij de leefwereld
van de gemiddelde Vlaming, opnieuw omdat ze vertrekken vanuit hun linkse interesseveld.
Vandaar wordt de Vlaming plotsklaps geconfronteerd met gevoeligheden die hem nagenoeg volledig vreemd zijn, zoals het cancelen van talloze zaken omdat ze racistisch zouden
zijn. Al die thema’s zijn misschien erg actueel bij het woke-publiek in de Verenigde Staten,
maar daarom moeten de klassieke media ze niet zomaar zonder open debat op Vlaanderen
projecteren. Het Vlaams Belang verzet zich tegen de woke-golf waarmee de media Vlaanderen overspoelen. Die kwesties leven helemaal niet in ons land en zijn er uitsluitend op
gericht om onze samenleving op te delen in hokjes van ras en gender.

31

3.7 Culturele verantwoordelijkheid

Niet alleen de Amerikaanse termen en concepten van de woke-ideologie verengelsen de
media. Die evolutie is al langer dan vandaag aan de gang. Tv-programma’s allerhande,
maar ook reclameblokken, zijn te pas en te onpas met Engelse termen doorspekt. De verengelsing van het Nederlands die zich momenteel ook via de media aan het voltrekken is,
verbastert zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
Media zijn een essentieel, gemeenschapsvormend element. Voor het Vlaams Belang mogen we
trots zijn op onze cultuur en moeten we die ook uitdragen. Onze taal vormt een bindend element
van onze cultuur en identiteit. Die taal horen we dan ook te koesteren. Om die reden pleit het
Vlaams Belang voor een correct gebruik van het Nederlands op onze schermen en radio’s.

3.8 Geen politici in amusementsprogramma’s

Aansluitend op de culturele verantwoordelijkheid hebben de media ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid; één die ze delen met politici. De waardigheid van onze politieke
instellingen wordt aangetast wanneer politici opdraven in entertainment -en infotainmentprogramma’s. Niet alleen het imago van de politiek, maar ook de duurzaamheid van onze
democratie boet in wanneer zij zich als entertainers gedragen. Daarom roept het Vlaams
Belang de politici en de media op om voldoende professionaliteit voor de dag te leggen.
Politici horen niet thuis in amusementsprogramma’s.

3.9 Geen Ministerie van Waarheid

Factchecking kan nuttig zijn. Helaas wordt die nieuwe journalistieke tendens misbruikt om politieke tegenstanders te discrediteren en delegitimeren. De factchecker gaat bijzonder selectief te
werk in hetgeen hij of zij wenst te ontkrachten, en beslecht daarna het volledige standpunt van
deze of gene politicus als onwaar. Dat oordeel presenteert hij vervolgens onomwonden als absolute waarheid op een wetenschappelijk schaaltje, terwijl het veelal een interpretatie net zoals
andere interpretaties betreft. De waarheid kent immers vele nuances en facetten.
Bovendien blijkt het factcheckplatform van Vlaanderen een samenwerking te zijn tussen de
Vlaamse overheid en de VRT. Van een onafhankelijk platform kan men dus geenszins spreken.
Vandaar dat het Vlaams Belang de stroom aan factcheckinginitiatieven binnen de perken
wil houden. Journalisten moeten verslag uitbrengen en opiniëren. Het is niet aan hen om de
grenzen van het debat vast te leggen door middel van pseudowetenschappelijke factchecks
bedoeld om tegenstanders neer te sabelen. Het vrije woord moet overheersen.
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3.10 Naar een hybride publieke omroep
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3.10 Naar een hybride publieke omroep

De VRT heeft een dominant marktaandeel op het gebied van radio en televisie. Daarom wil het Vlaams Belang de openbare omroep gedeeltelijk privatiseren. Voor het
Vlaams Belang kan de VRT een plaats hebben als publieke omroep, alleen moet die
rol duidelijker gedefinieerd worden. Bovendien hoort die beperkt te blijven tot de
domeinen waar duidelijk aantoonbare, maatschappelijke meerwaarde is. Met andere
woorden moet de VRT zich toespitsen op duiding en cultuur.
Een publieke omroep die zich op de amusementsmarkt begeeft – door amusementsprogramma’s aan te bieden, muziek -en entertainmentzenders in de ether te gooien
en bekende schermgezichten riant te betalen – is niet alleen een gedateerd concept,
het verstoort bovenal de werking van een gezonde vrije markt in het hedendaagse
medialandschap. Een groot marktaandeel in de entertainmentsector behalen, mag dus
absoluut geen doel op zich zijn voor de VRT. Want dat draagt ook nog eens bij aan
de machtsconcentratie en oligopolievorming.
Het Vlaams Belang kan zich vinden in een duidende, informatieve invulling van de
ontspanningsprogramma’s op Eén, de zenders Studio Brussel en MNM.
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Concreet betekent dit dat de diverse ontspanningsprogramma’s, zoals Thuis of De
Ideale Wereld op Eén, of De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow op MNM, uiteraard kunnen blijven bestaan. Ze worden alleen niet langer door de belastingbetaler
gefinancierd.
Dankzij die afslanking kan de VRT evolueren naar een hybride, professionele publieke
omroep die zich volwaardig richt op het verzorgen van kwalitatieve duiding en informatie. Programma’s als Het Journaal, Terzake en De Zevende Dag kunnen zich vervolgens toespitsen op het afleveren van professionele inhoud die een publieke omroep
waardig is. Een publieke omroep voor alle Vlamingen.
Om het hybride, geprofessionaliseerde karakter van de VRT vorm te geven, heeft het
Vlaams Belang acht concrete subvoorstellen. Ze moeten erop toezien dat de VRT als
publieke omroep meer democratische representatie aflevert, kostenefficiënt werkt en
de openbaarheid van bestuur respecteert.

1. Proportionaliteitsvorken hanteren wat betreft het uitnodigingsbeleid van de duidingsprogramma’s op de VRT.
2. De bestaande ’10 richtlijnen voor onpartijdigheid’ van de VRT aanpassen door het
opleggen van de politieke proportionaliteitvereiste a rato van de zetelverdeling in
het Vlaams Parlement.
3. De duidingsgasten (het zogenaamde adressenboekje) fors ideologisch uitbreiden
om de samenleving correct te reflecteren.
4. ‘Duidende’ vox pops zoveel mogelijk vermijden. Die zijn vaak niet representatief
voor de hele bevolking en zijn onderhevig aan sociaal wenselijk gedrag.
5. Loontransparantie invoeren naar Brits en Nederlands model. Volgens de openbaarheid van bestuur heeft de burger het recht om te weten hoeveel iedereen bij
de VRT verdient, gaande van managers, over journalisten tot schermgezichten en
studiogasten.
6. Jaarlijks gedetailleerde rapporten van de ombudsman publiceren aangaande onpartijdigheidsklachten bij de VRT, inclusief deze verkregen via de sociale mediakanalen.
7. Per trimester verantwoording van de redacties verplichten om transparantie te bieden omtrent de gemaakte redactionele en journalistieke keuzes.
8. Een openbare omroep met culturele verantwoordelijkheid zijn die de Vlaamse identiteit en het Vlaamse erfgoed uitdraagt. Het correct gebruik van het Nederlands is
daarom cruciaal op de VRT. Ook een sterkere samenwerking met Nederland en de
promotie van onze gemeenschappelijke cultuur horen bij die verantwoordelijkheid.
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4. Conclusie
Als vierde macht vallen de media buiten de traditionele trias politica. Desondanks zijn de macht
en invloed van de media ongekend. Als instituut verkeren ze in een voortdurende paringsdans
met de elites van dit land. Hoewel de media hun onafhankelijkheid op allerlei manieren in de
verf willen zetten, toont de realiteit een heel ander verhaal.
De macht van de klassieke media zit geconcentreerd in een drietal grote spelers. De VRT, DPG
Media en Mediahuis bezitten het gros van het Vlaamse medialandschap. Zij domineren de
markt. De VRT doet dit als openbare omroep door middel van gemeenschapsgeld, hetgeen
uiteraard bedenkelijk is. Maar ook DPG Media en Mediahuis versterkten hun positie dankzij de
belastingbetaler. De honderden miljoenen euro’s krantensubsidies die deze bedrijven jaarlijks
binnenrijven, maakten hen zodanig groot dat ook de Nederlandse markt in hun handen kwam.
Door de machtsconcentratie kunnen we als het ware spreken over een handvol media-oligarchen die onze markt beheersen en dat is schadelijk. Het ondermijnt de gezonde marktwerking,
vermits kleinere spelers geen groeikansen krijgen. Daarnaast brengt het ook de onafhankelijkheid van de journalisten in gevaar, aangezien zij verbonden zijn aan dezelfde, door de
overheid gesubsidieerde bedrijven. De machtsconcentratie zorgt er bovenal voor dat de consument voortdurend met media-uniformiteit geconfronteerd wordt. Steeds weer passeren dezelfde
artikels, dezelfde opinies en narratieven, dezelfde schermgezichten en thema’s de revue; een
vorm van eentonigheid die niet thuishoort in een democratie. Niets toont die uniformiteit sterker aan dan het cijfer van 4,8%, oftewel het percentage Vlaams Belangers dat in 2020 voor
VRT-duidingsprogramma’s uitgenodigd was. Dat valt voor een publieke omroep onmogelijk te
verantwoorden.
Anno 2022 loopt de missie van de journalistiek een eind verder dan eerlijk verslag uitbrengen.
De constructieve journalistiek, de factchecks, de gelekte persdossiers en de opiniërende stem
in het debat zijn er duidelijk op geënt om dat debat een bepaalde richting uit te sturen. En die
richting is niet degene waarmee de Vlaming zich identificeert. In plaats van eerlijke, feitelijke
media krijgen we een activistische deelnemer in de publieke opinie. De media blijken steeds
meer een eigen agenda te bezitten en daar moeten we vanaf. Het Vlaams Belang gaat uit van
de mediapluriformiteit. Het debat behoeft een verruiming waar ook de rechterzijde welkom is,
want de Vlaamse media stroken momenteel gewoonweg niet met de Vlaamse bandbreedte.
Daarom moeten we de machtsconcentratie van de grote bedrijven opbreken. Het is ondenkbaar dat een winstgevende sector als de media jaarlijks 178 miljoen euro subsidie toegekend
krijgt en op de koop toe mag terugvallen op een btw-tarief van
0%. Een gesubsidieerde pers valt niet te rijmen met persvrijheid. Als journalisten aan het subsidie-infuus van de overheid liggen, zal de onafhankelijkheid er onvermijdelijk onder lijden.
Om de media eindelijk de 21e eeuw in te loodsen, streeft het Vlaams Belang naar een hybride
openbare omroep. Een staatszender is een 20e-eeuws concept, zeker wanneer die omroep ook
nog eens aanbieder van allerlei amusementsprogramma’s blijkt te zijn. Zoiets behoort absoluut
niet tot het takenpakket van een overheid. Daarom wil het Vlaams Belang het duidingssegment
van de VRT overhouden, maar wel het amusementssegment privatiseren. Op die manier kan
de VRT efficiënt te werk gaan in het verzorgen van eerlijke, representatieve duiding voor alle
Vlamingen.
Het doel is immers dat de klassieke media opnieuw adequaat te werk gaan. Journalisten die
professioneel berichten. Journalisten die het debat verruimen en niet verengen. Journalisten die
bijdragen aan het intellectueel klimaat en dat niet afstompen door factchecks of woke-onzin.
Journalisten die pluriform en onafhankelijk zijn.
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Werkten mee aan deze brochure:
Klaas Slootmans, Vlaams volksvertegenwoordiger
Jan Huijbrechts, fractiemedewerker
Jonas Naeyaert, persverantwoordelijke
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