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Voorzitter: de heer Philippe De Coene

Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de veiling van de
frequenties in de 800MHz-band
- 800 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Minister, bijna een jaar geleden, in april 2012, vroeg ik u
aandacht te hebben voor de veiling van de 800 megahertzband, waarvoor het Belgisch
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) de voorbereidingen aan het treffen
was. Begin dit jaar stelde ik een vervolgvraag. Uit uw antwoord bleek dat ook u beseft dat het
hier om een ernstig dossier gaat met mogelijk grote financiële gevolgen voor Vlaanderen.

U antwoordde mij toen dat u een brief had verstuurd naar het BIPT met een aantal bezwaren
van Vlaamse kant bij de gevolgde procedure en dat u van oordeel was dat het dossier zeker
op een interministerieel overleg met uw federale collega, minister Vande Lanotte, op tafel
moest komen.

Ongeveer drie weken geleden ondervroeg ik minister Vande Lanotte in de Senaat, en hij zei
liever over centen dan over procenten te willen praten. Met andere woorden, hij wil liever
eerst de veiling houden om te weten welke opbrengst er komt in plaats van vooraf een
verdeelsleutel af te spreken met de gemeenschappen.

Op 1 februari deelde minister Vande Lanotte in een toespraak bij Belgacom mee dat hij de
veiling volop voorbereidt en dat alles nog dit jaar zijn beslag krijgt, wat wij inderdaad ook
verwachten.

Dat de verkoop van die 800 megahertzlicenties een winstgevende zaak kan zijn, bleek vorige
week eens te meer uit de verkoop van 4G-licenties in Groot-Brittannië. Die heeft daar 2,34
miljard pond of 2,69 miljard euro opgeleverd.

Ik zag vanmorgen nog dat er op 6 maart een vergadering van het Overlegcomité tussen de
federale overheid en de Vlaamse overheid is gepland. Het thema van de 800 megahertzband
staat daar geagendeerd.

Minister, hebt u los van de vergadering die op 6 maart is gepland, intussen een gesprek gehad
met minister Vande Lanotte? Zo ja, welke afspraken zijn er gemaakt? Welke verdeelsleutel
wordt in het vooruitzicht gesteld?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Mijnheer Vandaele, u hebt zelf al de meest recente ontwikkelingen
geschetst. Ik voeg er nog een aantal aan toe.

Op 15 februari 2013 werden een voorontwerp van wet houdende wijziging van artikel 30 van
de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en een ontwerp van
koninklijk besluit betreffende radiotoegang in de frequentieband 790-862 megahertz via een
procedure van elektronische raadpleging voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor
Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie. De opmerkingen op die twee documenten
worden ten laatste verwacht op 1 maart 2013. In samenwerking met mijn administratie bereid
ik momenteel een antwoord voor.

Los daarvan ben ik van mening dat er een debat nodig is over een aantal kwesties zoals de
verdeling van de opbrengst van de geplande veiling en van de jaarlijkse rechten voor de
terbeschikkingstelling van de frequenties. Ik heb ook vragen over de bestemming van de
meeropbrengsten van deze veiling nu de vergunningsperiode van vijftien naar twintig jaar is
gebracht.
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Zoals u zelf al hebt gezegd, moet dit debat gevoerd worden in het Overlegcomité. Ook de
verwachtingen van de andere gemeenschappen zullen bij deze onderhandelingen een rol
spelen. Ik zal het standpunt dat de Vlaamse Regering daarin zal innemen, meedelen aan de
collega’s van de federale overheid en van de andere gemeenschappen. Dat standpunt wordt
momenteel voorbereid. Ik zal daar binnenkort overleg over plegen binnen de Vlaamse
Regering.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Het is spijtig dat we nog geen blik kunnen werpen op wat dat
standpunt zal zijn. Ik heb het gevoel dat u zich inderdaad bewust bent van het belang van dit
dossier voor de Vlaamse Gemeenschap, ook op financieel vlak. Ik had dat gevoel veel minder
toen ik de vraag stelde aan uw federale collega.

Het is goed dat het standpunt dat u zult innemen, zal worden voorgelegd aan de Vlaamse
Regering. Ik wil u echter vragen om daar met al uw kracht tegenaan te gaan en te proberen
het maximum uit de brand te slepen voor de Vlaamse Gemeenschap.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Bart Tommelein tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de aanpak van de
antipestactie op Ketnet
- 835 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de oproep van Ketnet om
videoboodschappen omtrent pestgedrag te delen op de site van de jongerenzender
- 836 (2012-2013)

Vraag om uitleg van mevrouw Danielle Godderis-T’Jonck tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de vraag van Ketnet aan
kinderen om videoboodschappen over pestgedrag te plaatsen op hun webstek
- 839 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de actie ‘Genoeg Gepest’
op de Ketnet-website
- 843 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Tommelein heeft het woord.

De heer Bart Tommelein: Voorzitter, minister, in het begin van deze maand lanceerde
Ketnet in het licht van de ‘Week tegen pesten’ een antipestactie met als slagzin ‘Pesten is
stom, blijf dus niet aan de kant staan en spreek erover’.

Het idee om pestgedrag bij kinderen als thema te behandelen, is zonder meer een nobel idee,
daar is geen discussie over. Pestgedrag op school, in de sportclub, in de jeugdbeweging of –
zoals de recente evolutie het in de hand werkt – in de sociale media kan een bijzondere
impact hebben op de slachtoffers. We waren ook al met zijn allen getuige van mogelijke
gruwelijke gevolgen van pestgedrag. Omdat het een toch wel gevoelige en ingrijpende
materie is, moet er bijzonder voorzichtig mee omgesprongen worden.
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Ketnet riep in het kader van deze antipestactie kinderen op om hun eigen ervaringen via een
videoboodschap te delen op de Ketnet-website. Op korte tijd is dit uit de hand gelopen. Plots
bleek dat sommige slachtoffers wel bijzonder pijnlijke getuigenissen op het net plaatsten.
Volgens Sarah Bal, psychologe op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UZ Gent,
is dit toch niet de juiste manier om zware pesterijen aan te kaarten. Er is volgens haar zelfs
een grote kans dat de pesters het videofragment van het slachtoffer online te zien krijgen,
waardoor het slachtoffer nog meer kans loopt om gepest te worden. Ook Child Focus
reageerde geschokt en sprak bij monde van Dirk Depover zijn hoop uit dat er voldoende
feedback komt vanwege de organisatoren aan het kind zelf.

Ik weet niet of mevrouw Bal en de heer Depover een mening vertolkten die binnen hun
specialisatie algemeen is, dan wel uitzonderlijk, maar de kans op het eerste lijkt me toch
groot, minister. Dat leidt ongetwijfeld tot de vraag of het management van Ketnet vooraf wel
contact heeft opgenomen met voldoende specialisten ter zake, zeker bij zo’n gevoelige
materie. Het zou toch ontoelaatbaar zijn dat men eerst wat gaat experimenteren, bij kinderen
nota bene, ook al is het goedbedoeld, om dan na afloop te zien dat specialisten het experiment
afkeuren. Het is dan ook belangrijk om te weten of er effectief vooraf raadplegingen werden
gedaan of niet. Ik hoop dat u daarover duidelijkheid kunt verschaffen.

Er was ook nog een tweede probleem, minister. Het veiligheidsmechanisme dat ouders moet
waarschuwen bij problemen op de online Ketnet-leefwereld, werkt blijkbaar niet of zeker
onvoldoende. Zo werden de ouders niet op de hoogte gebracht van de actie en de oproep om
filmpjes te lanceren. Kinderen moeten wel het e-mailadres van hun ouders opgeven wanneer
ze zich registreren op de Ketnet-site, maar dat heeft maar heel weinig zin als het
veiligheidssysteem niet actief wordt gebruikt.

De vraag is dan natuurlijk of het veiligheidssysteem in zijn geheel wel sluitend is. Was dit
een eenmalig falen van het systeem of zijn er al meer problemen geweest, waar wij niet van
op de hoogte zijn? Het is nochtans een essentieel onderdeel van de zogenaamde ‘veilige
online leefomgeving’ die Ketnet wil zijn. En ik ben bijzonder betrokken, minister, want ook
mijn kinderen kijken, fervent trouwens, naar Ketnet – maar ook wel naar andere zenders
uiteraard.

In de beheersovereenkomst werd vastgelegd dat Ketnet een 360 gradenstrategie moet volgen.
Dat betekent dat Ketnet zo veel meer moet zijn dan een aparte televisiezender. Er moet een
online aanbod zijn, er moeten interactieve toepassingen zoals een eigen sociaal netwerk zijn
en participatieve acties zoals de antipestactie. Kortom, we verwachten van Ketnet dat het een
aparte leefwereld voor kinderen is. De VRT heeft ondertussen ook een belangrijke rol te
vervullen in het kader van mediawijsheid, waar we hier nog niet zo lang geleden de discussie
over hebben gevoerd.

Misschien is de omslag van een gewone tv-zender naar een alomvattend opvoedend platform
toch iets te snel verlopen. We kunnen wel zeggen dat de VRT ervaring moet kunnen opdoen
om met vallen en opstaan zo’n belevingswereld op poten te zetten, maar het gaat hier wel om
kinderen, en met kinderen kan en mag niet geëxperimenteerd worden.

Ik hoop dat de VRT-directie en het Ketnet-management hier niet licht over zullen gaan. Het
siert de VRT trouwens dat ze openlijk durft toe te geven in deze kwestie in de fout te zijn
gegaan, maar daarmee is de kous niet af. Ik heb daarom de volgende vragen voor u.

Op welke manier bereidt de VRT en/of het management van Ketnet dergelijke acties voor?
Werd vooraf contact opgenomen met specialisten ter zake? Ik veronderstel van niet, maar
waarom niet? Als dat wel zou zijn gebeurd, dan is er toch ook een en ander fout gelopen.

Waarom werkte het veiligheidsmechanisme, waarbij ouders tijdig worden ingelicht, niet bij
deze bewuste actie? Welke garanties kan de openbare omroep bieden dat dit in de toekomst
niet meer zal voorvallen? Ik hoop dat het een eenmalig falen was, maar als het een structureel
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probleem blijkt te zijn, moet er toch dringend actie ondernomen worden. Welke gevolgen zal
de VRT geven aan deze kwestie?

Vindt u als minister niet dat Ketnet te snel is omgevormd van louter een tv-zender met
kinderprogramma’s naar een alomvattend opvoedend kinderplatform, met – en ik gebruik een
heel pijnlijke benaming – ‘kinderziektes’ als gevolg, waarbij kinderen betrokken zijn?

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Voorzitter, minister, we zijn het er allemaal over eens dat
pestgedrag bij kinderen iets is dat ons allemaal bezighoudt. Elk initiatief in de richting om het
bespreekbaar te maken of aan te kaarten, is een goed initiatief.

Mijn collega heeft de situatie goed geschetst. Ik zal het niet allemaal herhalen. We zien dat de
VRT van plan was om binnen de Ketnet-omgeving te voorzien in een functie waarbinnen
kinderen over hun ervaringen kunnen schrijven. Het zou als een soort label moeten gelden
voor kindertelevisie die veilig is. Van elk project dat er gelanceerd of opgestart wordt, zouden
we mogen verwachten dat het wegens de gevoeligheid honderd keer wordt bekeken met de
nodige experts. En dat is zeker het geval bij dit onderwerp.

Ik zit met een bedenking bij dit verhaal. We hebben de reactie van de VRT gezien. Meteen,
heel snel, toen onze vragen al vertrokken waren, stelde de VRT-woordvoerder, Björn
Verdoodt, dat ze in de fout zijn gegaan, dat ze: “(…) beseften dat de webcam niet het juiste
medium was om zo’n gevoelig thema als pesten aan te kaarten. De bedoeling was dat
kinderen vooral praktische tips zouden geven om pesten te voorkomen. We willen dat
bespreekbaar maken, maar het mag niet ten koste gaan van de kinderen. We hebben er niet bij
stilgestaan dat die webcam ook problemen kon opleveren.”

Nochtans heeft een openbare omroep voldoende middelen en mensen, denk ik. Ik vraag me
toch af of dit niet een beetje te veel nattevingerwerk is geweest, of er te weinig experts zijn
geraadpleegd.

Natuurlijk, het is heel gemakkelijk om na de feiten te zeggen dat iedereen weet dat kinderen
en jongeren heel gemakkelijk toegang zoeken tot webcams en tot het internet, en de openbare
omroep met de vinger te wijzen. De openbare omroep staat daar echter als baken, met een
promotiekanaal voor Ketnet, en dus moet ze daarmee oppassen.

Kijken we naar de reacties. Zo vindt Sarah Bal, psychologe op de afdeling Kinder- en
Jeugdpsychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent, dat dit niet de juiste manier is om zwaar
pestgedrag aan te kaarten. Ik citeer haar: “De kans is groot dat hun pesters hen op de site zien,
waardoor de slachtoffers het risico lopen nog meer te worden gepest. (…) ze zouden (…) beter
(…) een ouder of leerkracht in vertrouwen (…) nemen.” Idem dito voor Child Focus, dat enige
huiver uitte. De vraag rijst of men zich daarmee niet blootstelt aan nieuw pestgedrag. Dat zegt
ook specialist Gie Deboutte. Ik ga dat alles niet opsommen, u weet dat ook.

Samengevat, alle experts hebben daar eigenlijk vrij negatief op gereageerd. Dan kunnen we
ons niet van de indruk ontdoen dat die experts in dezen misschien niet zijn geraadpleegd. Dan
heb ik daar een bedenking bij. Gaat het de VRT echt om het helpen van die kinderen, door dit
bespreekbaar te maken? Of gaat het veeleer om kinderen binden en dit – ik probeer mijn
woorden te wikken en te wegen in dezen – als promotioneel gegeven voor Ketnet te
ontwikkelen, waarbij men onvoorzichtig te werk is gegaan?

Minister, dat was ook de reden waarom ik deze vraag heb ingediend. Ik meen dat men uiterst
voorzichtig moet zijn als het gaat over dergelijke thema’s. U weet dat ik de eerste ben om
zaken ter discussie te stellen of zaken bespreekbaar te willen maken. Ik weet ook hoe snel je
daar reacties mee kunt losweken. Die kinderen zijn echter heel gevoelige materie. Ze moeten
op een of andere manier meer dan ooit tegen zichzelf worden beschermd. Dikwijls weten ze
immers niet hoe die media werken. Dan maak ik natuurlijk meteen het bruggetje naar
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mediawijsheid en mediakennis bij kinderen en jongeren. Dat is immers toch een van de
speerpunten van uw beleid.

Minister, bent u het eens met de stelling dat het veiligheidsmechanisme onvoldoende heeft
gewerkt of werkt? Is dat hetzelfde veiligheidsmechanisme dat wordt gehanteerd voor het
sociale netwerk van Ketnet? Dan houd ik mijn hart vast. Ik maak dus ook het bruggetje naar
die andere media. Dit is ruimer dan het webcamverhaal. Wat vindt u van de manier waarop
de VRT pestgedrag heeft willen aankaarten, via videoboodschappen? Vindt u dat ongepast of
niet? Vindt u dat de goede strategie? Ik ga ervan uit dat u inlichtingen hebt ingewonnen bij de
VRT. Bent u te weten gekomen of de VRT experts heeft geraadpleegd alvorens dit te hebben
gelanceerd? Dat is de belangrijkste vraag.

De voorzitter: Mevrouw Godderis heeft het woord.

Mevrouw Danielle Godderis-T’Jonck: Voorzitter, minister, geachte leden, pesten is een
gigantisch probleem. Ketnet en de VRT hebben zich geëngageerd om pestgedrag aan te
kaarten en meer bespreekbaar te maken voor de slachtoffers. De VRT is daarbij echter
onlangs in de fout gegaan, en erkent dat ook in de kranten. Ketnet vroeg kinderen hun eigen
ervaringen met pesten via een videoboodschap te posten op het net. Daarbij stelden sommige
kinderen zich wel heel kwetsbaar op. Kinderen kunnen de gevolgen van dergelijke daden
echter niet goed inschatten. Een video wordt thuis ingesproken, in de vertrouwde omgeving,
maar als dat eenmaal op het net staat, dan kan zoiets een heel eigen leven leiden. Kinderen
kunnen dergelijke gevaren uiteraard niet inschatten.

De VRT, als grootste mediahuis van het land, zou die gevaren wel moeten kunnen inschatten.
Ze heeft genoeg media-experts in huis om te weten dat de persoonlijke inhoud die men op het
net gooit, niet meer te controleren valt. Zeker als het om kinderen gaat, is het nog belangrijker
om daar heel omzichtig mee om te gaan. Wat bij de berichtgeving nog vragen oproept, is het
feit dat de ouders ook helemaal niet op de hoogte waren van de filmpjes. Nochtans bestaat er
wel degelijk zo’n veiligheidsmechanisme. Als kinderen zich registreren op de webstek van
Ketnet, moeten ze een e-mailadres van hun ouders opgeven. Pas wanneer de redactie merkt
dat er een probleem is, wordt er ingegrepen en wordt mama of papa op de hoogte gebracht.
Dat veiligheidsmechanisme werkte echter blijkbaar onvoldoende, want de ouders werden in
de loop van de dag niet gecontacteerd. Pas ‘s avonds laat drong het ook bij de VRT door dat
er iets schortte aan haar eigen webcaminitiatief. Om de kinderen tegen zichzelf te
beschermen, werden uiteindelijk ‘s avonds de videoboodschappen van de Ketnet-webstek
verwijderd. Ook de ouders en kinderen werden in extremis op de hoogte gebracht, zo lezen
we toch.

Minister, op welke manier wordt binnen de VRT beslist om binnen de Ketnet-omgeving
kinderen te betrekken bij bepaalde thema’s die op hen betrekking hebben? Worden er aparte
lijnen getrokken als het gaat om mogelijk gevoelige thema’s, zoals pestgedrag? Worden er bij
dergelijke zaken ook externe experts, zoals kinderpsychologen en mensen van Child Focus,
betrokken? Heeft de VRT ondertussen klachten gehad van betrokken ouders? Zo ja, hoeveel
ouders hebben gereageerd op de berichten? Op welke manier trekt de VRT lessen uit wat is
gebeurd?

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Collega’s, van 1 tot 8 februari liep de ‘Vlaamse week tegen pesten’. In
het kader van dit initiatief lanceerde Ketnet de actie ‘Genoeg gepest’. Kinderen en jongeren
werden opgeroepen om via de webcam videogetuigenissen te posten op de website van
Ketnet. Op maandagavond 4 februari spendeerde Karrewiet PLUS een uitzending aan het
thema pesten. De oproep op de website en de uitzending van Karrewiet PLUS bleken
doeltreffend. Op dinsdag 5 februari postten tien kinderen een eigen videoboodschap over
pesten op het net. In die filmpjes stelden sommige kinderen zich echter dermate kwetsbaar
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op, dat de VRT inzag dat de betrokken kinderen moesten worden beschermd. Nog diezelfde
avond werden de filmpjes van de Ketnet-website verwijderd.

Dit initiatief was zonder twijfel goedbedoeld, maar roept kritiek op bij psychologen. Dit was
trouwens niet het eerste initiatief van Ketnet rond pesten. Ik herinner mij van vorig jaar of het
jaar daarvoor een gelijkaardig initiatief: de Ketnet Shake, waarbij vriendschap tussen
kinderen centraal stond.

De VRT heeft onmiddellijk toegegeven dat ze in de fout is gegaan. De filmpjes werden van
de website verwijderd en vervangen door een forum waar kinderen over hun ervaringen
kunnen schrijven. Ook werden de betrokken ouders door de VRT gecontacteerd om de zaak
te bespreken.

Op welke manier kwam het initiatief ‘Genoeg gepest’ tot stand? Wie was betrokken bij de
voorbereiding? Was er overleg met psychologen, jeugdwerkers en organisaties,
gespecialiseerd in antipestacties, of met andere experts? Hoe komt het dat de ouders van de
betrokken kinderen niet op de hoogte waren van het feit dat hun kinderen een
videoboodschap op de Ketnet-website hadden gepost? Normaal gesproken dienen de
kinderen bij registratie een e-mailadres van hun ouders op te geven. Worden deze adressen
dan niet gecontroleerd? Worden de ouders gecontacteerd alvorens de kinderen inhoud kunnen
uploaden op de website? Dit is de cruciale vraag bij dit incident. Welke conclusies en lessen
trekt de VRT uit dit incident?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Ik heb uiteraard deze vragen aan de VRT voorgelegd. Vooraf geef
ik graag wat informatie over ‘De week tegen pesten’.

Ketnet, het jongerenmagazine Yeti, dat deel uitmaakt van de groep rond Klasse, en het
Vlaams netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ organiseerden voor het vierde jaar op rij ‘De week
tegen pesten’, van 1 tot 8 februari 2013. Dit jaar lag de focus op het brengen van
getuigenissen. Het Vlaams netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ is een vrijwillig
samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen en individuen die expertise hebben
met betrekking tot het pestthema en die de keuze maken om op dit specifieke terrein de
krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te varen. Bij het netwerk zijn tal van experts
betrokken die expertise hebben met betrekking tot pesten en de gevolgen ervan. Het Vlaams
netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ stelt zich tot doel het pestprobleem bij kinderen en
jongeren te helpen voorkomen en terugdringen. Het richt zich hierbij op verschillende
levensdomeinen: onderwijs, jeugdwerking, cultuur, welzijn, sportorganisaties enzovoort.
Bedoeling van ‘De week tegen pesten’ was pesten onder kinderen en jongeren aan te kaarten
en bespreekbaar te maken. Het thema dit jaar was ‘Horen, zien en spreken’: kinderen en
jongeren werden opgeroepen pesten bespreekbaar te maken. Volgens de initiatiefnemers rust
hier nog een te groot taboe op.

Ketnet vond deze actie belangrijk en zette zich daarom actief in, zowel op televisie als op de
website www.ketnet.be. De Ketnet-actie bevatte onder andere de volgende initiatieven. Op
zondag 3 februari was Erika Van Tielen te gast in Ketnet King Size om te getuigen over haar
ervaringen met pesten. Op maandag 4 en op vrijdag 8 februari beantwoordde een pestexperte
vragen van kijkers en gaf tips op televisie. Op dinsdag 5 februari organiseerde Ketnet een
chatsessie met experts van Child Focus, naar aanleiding van Safer Internet Day. Kinderen
konden aan deze experts vragen stellen over onder andere cyberpesten. Karrewiet bracht de
hele week reportages over antipestinitiatieven van Vlaamse scholen. Karrewiet PLUS bracht
een langere reportage over pesten onder kinderen. De hele week gaven bekende Vlamingen
ook het voorbeeld en ze praatten over pesten in vooraf opgenomen filmpjes. De hele week
werden kinderen met pestervaringen zowel op televisie als online opgeroepen om te spreken
met een vertrouwenspersoon of contact op te nemen met Awel, de vroegere Kinder- en
Jongerentelefoon. Alle aspecten van het Ketnet-aanbod in het kader van ‘De week tegen
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pesten’ werden besproken met het Vlaams netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ en met Yeti.
Ook met Awel had de VRT contact opgenomen.

Op www.ketnet.be werd op maandag 4 februari een oproep naar kinderen gelanceerd om met
een webcam ook zelf filmpjes te maken en te posten. De bedoeling was dat ze daarin hun
mening over pesten en tips over hoe om te gaan met pesten, konden doorgeven aan andere
kinderen. Het webcaminitiatief was voorheen afgestemd met het Vlaams netwerk ‘Kies kleur
tegen pesten’ en met Yeti. Deze oproep had na twee dagen tien filmpjes opgeleverd. Alle
filmpjes beantwoordden aan de initiële oproep, op één filmpje na. In dat ene filmpje was een
kind aan het woord met een zeer persoonlijk verhaal over pesten. Doordat alle activiteiten op
www.ketnet.be nauwkeurig worden opgevolgd en gemodereerd door de betrokken redactie,
werd het bericht kort na de verschijning ervan al door de redactie opgemerkt. De redactie
overlegde intern over hoe op dit filmpje op een passende manier kon worden gereageerd. Zij
overlegde daarover ook op 5 februari met het Vlaams netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’.
Conclusie van dat overleg was om het kind in kwestie een persoonlijke boodschap te sturen.
In dat bericht werd het kind aangemoedigd om met zijn ouders of leerkracht te praten over
wat hij had meegemaakt. Daarnaast werd ook het nummer van Awel bezorgd.

Het bewuste filmpje leidde die dag bij Ketnet wel tot een extra interne evaluatie. Daarbij
werd ook verder nagedacht over het webcaminitiatief, de mogelijke filmpjes die nog zouden
kunnen binnenkomen en de eventuele gevolgen daarvan. Omdat bij Ketnet het belang van het
kind te allen tijde voorop staat, wou het net met dit initiatief geen verder risico nemen. Het
net vreesde immers dat er door extra persaandacht onevenwichtig veel aandacht zou gaan
naar het bewuste filmpje, wat het betrokken kind niet ten goede zou komen. Daarom besliste
het net op 5 februari 2013 om, na een nieuw contact met het Vlaams netwerk, de
webcamfunctie in totaliteit niet langer te gebruiken en de al gepubliceerde filmpjes te
verwijderen. De kinderen die al een filmpje hadden gepost, kregen persoonlijk een e-mail van
Ketnet waarin de beslissing werd toegelicht.

Ketnet besliste ook om de actie in een andere vorm voort te zetten. Vanaf dinsdagavond 5
februari 2013 konden kinderen, die zich hadden geregistreerd, hun opmerkingen en
getuigenissen in tekstvorm bezorgen. Volledig in de lijn met de veiligheidsnormen van
Ketnet.be waren hun foto’s daarbij alleen zichtbaar voor andere communityleden die ze zelf
als vriend of vriendin hebben aangeduid. Niet-leden kunnen wel de getuigenissen lezen, maar
zien geen afbeeldingen of verdere details van het kind. Ook deze boodschappen werden
opnieuw gemonitord door de Ketnet-redactie. Tegelijk werden kinderen aangemoedigd om
erover te praten of Awel te contacteren.

Op welke manier bereiden de VRT en het management die acties voor? Mijnheer Tommelein,
de acties van Ketnet kunnen op twee manieren ontstaan: ofwel op initiatief van Ketnet, ofwel
uit een selectie door Ketnet van vragen en suggesties die van tal van organisaties komen. Er
wordt een actie met een organisatie opgezet als die geschikt is voor de doelgroep, als zo een
goede mix van onderwerpen in het aanbod van Ketnet kan worden gebracht en als het
mogelijk is om geschikte audiovisuele content voor kinderen te maken. Als de acties
uitgewerkt worden, overlegt Ketnet met de organisatie en experts die expertise rond een
thema hebben.

Ketnet heeft voor zijn aanbod in het kader van de Week tegen pesten, waarbij ook het
webcaminitiatief hoorde, overlegd met zijn partners: het Vlaams netwerk ‘Kies kleur tegen
pesten’ en Yeti. Het webcaminitiatief werd met deze partners op voorhand dus goed
doorgepraat. Het Vlaams netwerk heeft zelf ook een aantal partners met wie het nauw
samenwerkt: Child Focus, Awel, het Jongereninformatiepunt (JIP), het
jongerenadviescentrum (JAC) en de Klachtenlijn. Bij het netwerk zijn ook tal van experten
betrokken, zoals criminologen die gespecialiseerd zijn in pesten.

http://www.ketnet.be/
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Samen met deze partners had Ketnet beslist om het telefoonnummer en het logo van Awel op
de website te publiceren en op televisie te vermelden. Daarmee wilden de partners kinderen
er ook toe aanzetten over eventuele problemen te praten.

In verband met het veiligheidsmechanisme is het zo dat Ketnet voor zijn website een
uitgebreid gamma aan principes en maatregelen hanteert. Die moeten ertoe bijdragen dat
Ketnet.be effectief een veilige plek voor kinderen op het internet is.

Hoe zit dat in elkaar? Er is een verplichte registratie. De website van Ketnet is uiteraard voor
iedereen toegankelijk. Maar als een kind een boodschap wil nalaten op de site, zoals een
reactie op een artikel, wat ook een videofilmpje kan zijn, dan moet het zich eerst registreren.
Bij die registratie moet het kind het e-mailadres van zijn ouders opgeven. Als het kind zelf
ook een e-mailadres heeft, wordt het gevraagd ook dat e-mailadres op te geven. De ouder
krijgt daarop een e-mail van Ketnet waarmee hij of zij op de hoogte gebracht wordt van het
feit dat zijn of haar kind een Ketnet-profiel heeft aangemaakt. De ouder wordt dan ook
ingelicht over het bestaan van de Ketnet-oudersite, een website die ouders inlicht over
Ketnet.be. Op deze manier hebben er momenteel bijna 200.000 kinderen een account bij
Ketnet.

Als een kind wil beschikken over extra sociale toepassingen, bijvoorbeeld het toevoegen van
vriendjes aan zijn of haar profiel, kan het zijn Ketprofiel opwaarderen tot wat men dan een
‘King Size Ketprofiel’ noemt. Op het moment van de aanvraag krijgt de ouder opnieuw een
e-mail van Ketnet waarbij hij of zij om toestemming gevraagd wordt voor de opwaardering
naar een King Size Ketprofiel. De ouder moet daarvoor de bevestigingslink gebruiken die in
de e-mail wordt vermeld. Op dat moment verwerft het kind het Ketnet King Size Ketprofiel.
In het sociaal netwerk is het enkel mogelijk om vrienden te maken, een status mee te delen en
de status van je vrienden leuk te vinden. Kinderen kunnen geen berichten sturen naar elkaar.
Momenteel zijn er ruim 97.000 kinderen die hun Ketprofiel met toestemming van hun ouders
hebben opgewaardeerd tot een King Size Ketprofiel.

Voor een goed begrip in verband met het webcaminitiatief, is het zo dat het plaatsen van een
filmpje met betrekking tot pesten door ieder kind met een Ketprofiel kon gebeuren, net zoals
het ook andere reacties kan plaatsen bij Ketnet-berichten.

In verband met een veilige omgeving stelt Ketnet zichzelf tot doel dat kinderen via Ketnet.be
kunnen kennismaken met sociale mediatoepassingen, in een veilige omgeving en op een
positieve manier. Dat past in de opdracht van Ketnet om kinderen mediawijsheid bij te
brengen. Dat gebeurt het best door kinderen te beschermen, niet door hen af te schermen.
Ketnet.be wil dat kinderen veilig kunnen internetten. Het is de complementariteit en de
optelsom van een aantal principes dat ervoor zorgt dat kinderen kunnen surfen in een
omgeving met een maximale aandacht voor veiligheid.

Een volgend punt is de functie van Ketnet als coach. Ketnet geeft tips en maakt kinderen
bewust van hun acties online aan de hand van leuke filmpjes en extra informatie onder de
noemer ‘Vet op het net’. Ketnet leert kinderen ook hoe sociale netwerktoepassingen werken
door hun de toepassingen op kindermaat aan te bieden. www.ketnet.be is een sociaal platform
waar kinderen kunnen communiceren met Ketnet en met de reeds gekende of aangemelde
vrienden. Het is niet mogelijk om persoonlijke berichten naar andere vrienden te sturen.
Berichten die door kinderen op Ketnet worden geplaatst, zijn openbaar en dus zichtbaar op
hun persoonlijke prikbord voor al hun vrienden en de wrappers. Een vriend uitnodigen, doe je
door zijn of haar naam in te geven. Je kunt dus niet kiezen uit een lijst, tenzij er verschillende
kinderen met dezelfde naam zijn. Je wordt dus ook niet voorgesteld aan andere bezoekers.
Ketnet moedigt de gebruikers expliciet aan om zich te registreren onder hun echte naam en
geen nickname te gebruiken.

Ketnet heeft de toegang tot het sociale netwerk opgedeeld, om een zo veilig mogelijke
community te creëren, in functie van de ontwikkeling van het kind. Er is het Ketprofiel, dat
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de interactie van het kind met Ketnet mogelijk maakt. Als het kind daarnaast ook interactie
wenst met zijn of haar vrienden, moet een ouder dat specifiek toelaten. Pas daarna krijgt het
kind het King Size Ketprofiel.

Er is altijd een grote betrokkenheid van de ouders. Bij de aanmaak van het profiel wordt de
kinderen gevraagd het e-mailadres van de ouders op te geven. De ouders worden ervan
verwittigd dat hun kind een profiel heeft aangemaakt. De ouders moeten toestemming geven
voor de aanmaak van een King Size Ketprofiel en dat ook per e-mail bevestigen en de
gebruiksvoorwaarden accepteren. Ketnet stimuleert kinderen en ouders om te communiceren
over hun internetgebruik en elkaar er op bepaalde momenten bij te betrekken. Ouders worden
geïnformeerd op een speciale ouderpagina en worden wegwijs gemaakt op de Ketnet-site.

Hoe kan men ingrijpen? Er is om te beginnen proactieve moderatie: een spamfilter en een lijst
van verboden woorden die automatisch geblokkeerd worden. Er is ook reactieve moderatie
door de community. De kinderen kunnen zelf aangeven dat ze een reactie ongepast vinden
door op de ‘ongepast’-knop te klikken. De content wordt dan meteen offline gehaald. Na
controle door de Ketnet-redactie kan de content ook definitief verwijderd worden. Er is tot
slot ook post factum moderatie door de Ketnet-redactie. Dat wil zeggen dat de redactie, op
het moment dat de meeste kinderen online zijn, kan ingrijpen en modereren.

Het advies van Child Focus werd ingewonnen en geïmplementeerd, de contactadressen van
experten en meldpunten worden aangeboden, zoals van Child Focus en Click Safe, en de
webmaster is steeds bereikbaar voor vragen, problemen en opmerkingen.

Verschillende vraagstellers hebben gezegd dat het veiligheidsmechanisme gefaald heeft, maar
volgens de VRT is dat niet zo. De principes van het veiligheidsmechanisme werden wel
gerespecteerd. De kinderen die een filmpje in verband met pesten op www.ketnet.be hebben
geplaatst, konden dat enkel doen omdat ze zich geregistreerd hadden. Die registratie gebeurde
ook met medeweten van de ouders. Dat gold dus ook voor het kind dat een zeer persoonlijk
verhaal heeft gebracht. Het filmpje werd echter snel opgemerkt, net doordat de Ketnet-
redactie permanent op de site zit en probeert op te volgen wat daar gebeurt.

De filmpjes werden er dus niet afgehaald omdat het veiligheidsmechanisme niet gewerkt zou
hebben. Net omdat Ketnet het belang van het kind te allen tijde vooropstelt, wou het met dit
initiatief geen verder risico nemen. Het net oordeelde dat het voortzetten van het initiatief de
belangen van de kinderen zou kunnen schaden, en daarom haalde men de filmpjes eraf en
zette men het webcaminitiatief stop.

Het net kwam dus tot het besluit dat het gebruik van de webcam voor die specifieke actie
uiteindelijk niet het meest geschikte middel was om kinderen te laten getuigen over pesten.
Daarom werd het initiatief bijgestuurd, ook al waren er geen opmerkingen of klachten van
kinderen of ouders over de actie.

Chatten is in principe niet mogelijk op www.ketnet.be. Ketnet biedt geen standaard
chatfunctie aan. Kinderen kunnen ook geen berichten naar elkaar sturen. Ze kunnen alleen
publiekelijk op de algemene site reageren. Enkel bij specifieke acties gebeurt het dat
www.ketnet.be tijdelijk een chatfunctie opent. Dan kunnen de kinderen enkel chatten met een
expert, bijvoorbeeld van Child Focus, en dus geen onderlinge interactie aangaan met andere
gebruikers. Dergelijke chatsessies worden ook volledig gemodereerd door de Ketnet-redactie.

Ouders moeten toestemming geven als hun kind een Ketnet-profiel wil aanmaken. Ouders
moeten ook specifieke toestemming geven als een kind wil toetreden tot de Ketnet
Community. Het is dus niet zo dat de ouders bij elke reactie of beweging van een kind op
Ketnet.be toestemming moeten geven. Dat zou kinderen ten eerste niet aanzetten om
interactief te zijn, en ten tweede zou het ook niet haalbaar zijn, zeker ook voor de ouders.

http://www.ketnet.be/
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Er is rond het bewuste filmpje geen enkele klacht of opmerking van kinderen of ouders
binnengekomen. Ook over de andere filmpjes die er al op stonden, heeft Ketnet geen klachten
ontvangen.

Ketnet betrekt de kinderen voortdurend bij bepaalde thema’s. Interactie met kinderen behoort
immers tot het DNA van het net. Dat ligt in lijn met bepalingen in de beheersovereenkomst.
Zo wordt in operationele doelstelling 11.3 aangegeven dat interactieve toepassingen en
participatieve acties en evenementen integraal deel uitmaken van de bewegingswereld van
Ketnet. Kinderen worden daarom regelmatig opgeroepen om op redactionele content op
www.ketnet.be te reageren. Dat was bijvoorbeeld ook het geval met de aandacht die het net
schonk aan een handicap of aan nieuw samengestelde gezinnen. Er is ook gesproken over
kanker in samenwerking met de actie Kom op Appels.

Mijnheer Tommelein, ik denk dat Ketnet sinds enkele jaren zijn aanbod aan het uitbreiden is
van louter een televisienet naar een audiovisueel aanbod op verschillende platformen,
aansluitend op de leefwereld van kinderen. Tijdens het tot stand komen van die nieuwe
Ketnet.be was er regelmatig overleg met Child Focus. Zij gaven advies bij de
veiligheidsprincipes en hebben de site mee uitgetest.

Ketnet had ook overleg met de Federal Computer Crime Unit (FCCU). Deze organisatie nam
kennis van het Ketnet-beleid en heeft advies gegeven aan de VRT.

Ketnet.be wordt ook als best practice naar voren geschoven door het onderzoeksproject
EMSOC (User Empowerment in a Social Media Culture), een samenwerking tussen de Vrije
Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven, in de context
van de Europese regelgeving.

In de beheersovereenkomst 2012-2017 werd de rol van Ketnet bevestigd: “Operationele
doelstelling 11.3: Op een apart kanaal brengt de VRT een specifiek aanbod voor de doelgroep
kinderen met Ketnet en jongeren. Ketnet biedt een hedendaagse en creatieve mediabeleving
aan die inspeelt op de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Daarom brengt Ketnet een
volwaardig aanbod voor alle kinderen tot 12 jaar. Ketnet brengt een brede programmamix die
inspeelt op de interessevelden van kinderen in verschillende leeftijdsgroepen met inbegrip
van actualiteit. Ketnet hanteert een 360°-strategie: niet alleen lineaire tv-programma’s, maar
ook aanbod op aanvraag, interactieve toepassingen, online aanbod en participatieve acties en
evenementen maken integraal deel uit van de belevingswereld van Ketnet. Ketnet werkt aan
de mediawijsheid van kinderen door hen in een veilige omgeving vertrouwd te maken met
online toepassingen, waaronder bijvoorbeeld sociale netwerken. Voor Ketnet zijn
zelfontplooiing, respect, veiligheid, samenhorigheid, optimisme en daadkracht de
kernwaarden.”

Ketnet zal extra initiatieven waarbij kinderen betrokken zijn, blijven ondersteunen. Het zal
daarbij extra voorzichtig te werk gaan en om die redenen ook blijven overleggen met
verschillende organisaties zoals Child Focus en de Federal Computer Crime Unit. Het net zal
ook blijven focussen op mediawijsheid waarbij het kinderen wil leren om actief te zijn op het
internet en zich te beschermen tegen de gevaren van het internet, maar niet om zich af te
schermen.

Ik ben van mening dat het nu wel duidelijk geworden is dat de VRT voorzorgen neemt om
altijd het belang van het kind voorop te stellen. Om die reden heeft de VRT in dit geval ook
zelf proactief ingegrepen, niet omdat er klachten waren, maar om het ontstaan van eventuele
schade te vermijden. De mechanismes hebben gewerkt en men heeft besloten om de
betrokken kinderen in bescherming te nemen.

Met dit antwoord heb ik wat meer duidelijkheid gegeven over het kader. Ik besef dat dit een
gevoelige oefening is. Toch is het de taak van de VRT, en dat past binnen ons beleid over
mediawijsheid, om jongeren en kinderen te leren omgaan met interactieve toepassingen en
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hen daarin weerbaar te maken. Dat moet gebeuren met de nodige zorg voor het belang van
het kind dat vooropstaat.

De voorzitter: De heer Tommelein heeft het woord.

De heer Bart Tommelein: Minister, wat moet ik hiervan denken? Ik stel alleen vast dat er
een groot verschil is in teneur tussen wat de woordvoerder van de VRT nagenoeg
onmiddellijk na de gebeurtenissen heeft toegegeven, namelijk dat zij in de fout zijn gegaan,
en de heel omstandige uitleg van de VRT, vermoedelijk gescreend door verantwoordelijken
en directie. Zij willen blijkbaar niet zo ver gaan als de woordvoerder. Zij geven toe dat er
fouten zijn gemaakt en dat ze dat te laat hebben ingezien dat zo’n webcaminitiatief niet
geschikt is om dat onderwerp aan te kaarten.

Er is inderdaad overleg gepleegd met het Vlaams netwerk en met Child Focus. Maar het is
uitgerekend Child Focus dat met de nodige huiver reageert op de gebeurtenissen. Een
psycholoog van de Universiteit Gent, en dat is toch iemand die het kan weten, heeft ook
duidelijk gezegd dat dit niet de manier is om deze problematiek aan te kaarten.

Dit roept vraagtekens op, minister. Er zijn blijkbaar adviezen ingewonnen en er is overleg
gepleegd, maar de vraag is of dat is gebeurd met de juiste mensen. Zo niet, moeten we
vaststellen dat het Vlaams netwerk zijn werk blijkbaar niet goed heeft gedaan. Als
specialisten onmiddellijk reageren en zeggen dat dit niet de juiste manier is om pestgedrag
aan te pakken, dan vraag ik me af welke adviezen zijn ingewonnen en op welke manier dat is
gebeurd.

Ik heb ook vragen bij dat veiligheidsmechanisme. U zegt op een bepaald moment dat er tien
filmpjes zijn gepost. Wanneer kinderen over zo’n delicaat onderwerp filmpjes posten, is het
dan niet aangewezen om de ouders er onmiddellijk van op de hoogte te brengen dat hun
kinderen dergelijke zaken hebben gedaan? Het gaat toch om een gevaarlijk en niet zo
onschuldig onderwerp.

Het doel op zich is nobel. Het lijkt me echter beter om de veiligheidsmechanismen te
versterken en ervoor te zorgen dat er effectief geen filters kunnen worden ingestuurd zonder
dat de ouders daarvan op de hoogte zijn. Kinderen moeten daarin worden begeleid en
beschermd, niet afgeschermd. Dergelijke delicate onderwerpen waar heel wat over te doen is
en die heel vergaand kunnen zijn, zijn niet zonder risico’s. Ik heb de indruk dat men in dit
geval een beetje achter de feiten aanholt. Ik denk dat de VRT op het moment zelf wel besefte
dat het niet de juiste aanpak was maar nu, een aantal weken later, verklaart ze dat ze
voldoende heeft gedaan en alles heeft gecheckt en adviezen heeft ingewonnen. De VRT heeft
ook gezegd dat het veiligheidsmechanisme enkel werkt wanneer iemand zich registreert op de
website. Dat lijkt me een zeer statische registratie. De vraag is ook wat er achteraf gebeurt
met die registratie.

Minister, ik had gehoopt dat de VRT voldoende lessen zou trekken uit dit spijtige incident. Ik
herhaal dat het een nobel doel is dat de openbare omroep die problematiek wil aanpakken. Ik
voel echter onderhuids dat zij daar geen lessen uit trekt. Ik kan geen kritiek geven op de tekst
waarin een heleboel technische beschouwingen staan. Uit het antwoord op de vraag blijkt dat
de VRT op het eerste gezicht wel wat is geschrokken, maar intussen de bladzijde heeft
omgedraaid. Het risico blijft dan ook bestaan dat in de toekomst nog dergelijke incidenten
gebeuren. Vanuit het parlement wil ik er nogmaals bij de VRT op aandringen om haar
veiligheidsmechanisme en haar aanpak te herzien en daar de nodige lessen uit te trekken.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Minister, ik heb heel aandachtig geluisterd. Het is niet
hoofdzakelijk uw antwoord, maar dat van de VRT. Ik ben niet 100 procent overtuigd.

Het gaat dan in deze niet over de VRT, maar wel over de online bescherming van kinderen.
Dat is een containerbegrip, maar wel een dat belangrijker dan ooit wordt. Als ik de website
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van Ketnet uitvlooi en luister naar de uitleg over de veiligheidsmechanismen, als ik de
meerstappenplannen voor de ouders bekijk, dan zie ikzelf als internetverslaafde dat daarin
heel veel gaten mogelijk zijn. Als ik bedenk dat het hier gaat om een generatie die veel
bekwamer is en veel sneller omgaat met nieuwe technieken dan mijn generatie, dan vind ik
dat onrustwekkend.

Er zijn 97.000 kinderen ingeschreven. Ik had vroeger zelf een aantal forumplatformen waarop
een aantal duizenden mensen actief waren. Ik weet hoeveel mankracht en uren er nodig waren
om dat te monitoren. Ik zal u hier waarschijnlijk een schriftelijke vraag over stellen. Ik wil
eigenlijk weten hoeveel man instaat voor de monitoring. Over hoeveel manuren gaat het? Dat
is de vraag die we moeten stellen. We kunnen wel beweren dat we het in de gaten houden,
maar we kunnen dit ook effectief uitrekenen. Ik leg even een linkje met het grote aantal
kranten die in alle stilte hun reactiemodules offline hebben gezet. Dat gebeurde omdat ze niet
langer in staat waren om te monitoren, het vergt te veel mankracht en manuren. Ik zou dit
graag weten, maar daar kunt u niet meteen op antwoorden.

“Geen nicknames”, maar wat dan met de gmails en de hotmails? Ik kan zo een hele lijst
maken van namen die er wel in staan, maar van wie niet geweten is van wie het account is.
Hoe weet je in godsnaam dat het de ouders zijn? In de voorwaarden bij het gebruik van de
Ketnet-site en de sociale netwerken, staat, te vaak naar mijn zin, toch voor een openbare
omroep die er een veilige omgeving van wil maken, in de ‘disclaimers’: “je bent zelf
verantwoordelijk voor alles wat je doet bij Ketnet”. Zo staat het er letterlijk in. Ik weet wel
dat het een soort passe-partout is om te vermijden dat Ketnet juridische vervolgingen krijgt
op een aantal vlakken. Als dit gebeurt ten aanzien van kinderen en jongeren, dan krijgt dit een
ietwat vreemde inhoud, want meteen wordt ook gezegd: “als je niet meer minderjarig bent,
dan zijn je ouders verantwoordelijk”. Dat is meestal zo in de samenleving, dat weet ik, maar
in dezen vind ik het toch een beetje moeilijk.

Er is geen leeftijdsondergrens om te registreren bij Ketnet, bij de sociale netwerken. Ik heb
die gezocht, maar niet gevonden. Er staat zelfs letterlijk “minderjarig” in, en dus mogen
minderjarigen ook. Op zich vind ik dat vreemd, want internationaal, dus niet alleen in ons
land, zijn er discussies bezig over het gebruik van sociale netwerksites door jongeren.

Facebook heeft 13 jaar als ondergrens. Werkt dat dan? Eén op vier kinderen op sociale
netwerksites liegt. Het zijn de cijfers van vorig jaar, ik vermoed dat ze nog gestegen zijn. 25
procent tussen negen en tien heeft valse profielen voor sociale netwerken. Ik vermoed dat van
die 25 procent de ouders dit niet weten. Of misschien wel, dat weet ik niet. Als het al om één
op vier ging vorig jaar… Veel onderzoek wordt hier niet naar uitgevoerd, het is ook een
beetje nattevingerwerk. U voelt het ook aan: misschien gaat het wel om de helft van de
kinderen. Het antwoord van de VRT vind ik dan ook een beetje naïef: “wij kunnen het de
baas, wij monitoren het, het zit allemaal goed”.

Ik wil dit onderwerp graag nog meer bespreken, samen met u. Ik vind het interessant om
misschien eens een voorstel te doen in verband met sociale netwerksites, om daar
hoorzittingen over te volgen zodat we ons kunnen informeren over de vraag wat wij vanuit
het parlement kunnen doen om politieke initiatieven te ontwikkelen. Ik zeg niet dat het om
regelgeving moet gaan, maar we moeten wel iets doen waardoor we ons als ouders, en dus als
verantwoordelijken, in deze kwestie mengen. Het is daarom dat ik het antwoord niet
voldoende vind. Het is nog maar een onderdeeltje dat door een stom toeval, de webcam en
het pesten, aan het licht is gekomen. Misschien had het anders onze aandacht niet gekregen.
Ik zeg altijd dat we het goede uit het slechte moeten halen. Het goede uit deze slechte
ervaring die de VRT heeft gehad, is dat we misschien alerter geworden zijn, ook hier. Ik had
er graag meer aandacht voor gezien.

De voorzitter: Mevrouw Godderis heeft het woord.
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Mevrouw Danielle Godderis-T’Jonck: Voorzitter, minister, ik dank u voor het antwoord. Ik
herhaal het nog eens: pesten is een gigantisch probleem en het zal nog erger worden. Het
probleem zal echter niet opgelost worden via de tv door verklaringen te doen.

Ik verklaar me nader. Stel dat ik een kind van 10 jaar ben en dat ik gepest word op school. Ik
zeg op de tv dat ik word gepest op school door een vriendje of een vriendinnetje. Wat zal de
pester doen als hij of zij dat ziet? Hij of zij zal me nog meer pesten! Het is dus niet goed om
dit via de televisie te doen, want het probleem zal zeker niet opgelost worden. Het
veroorzaakt vaak een verkeerde reactie.

Minister, pesten moet worden opgelost in de onmiddellijke omgeving, bij de ouders, bij de
vrienden, op school, niet via de televisie, want dan zal het probleem alleen maar groter
worden.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Voorzitter, er is al heel veel gezegd door de collega’s. Het is goed dat
de VRT de problematiek bespreekbaar maakt bij een doelgroep die zij goed en makkelijk kan
bereiken. Ik heb daarmee geen probleem. Interactieve televisie is ook oké.

Maar u zegt in uw antwoord: “beschermen, maar niet afschermen”. Collega’s hebben er al op
gewezen dat we hier te maken hebben met een heel specifieke problematiek. Die kan niet
door middel van experimenteren of ludieke acties worden benaderd. De openbare omroep
heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als publieke zender. Ik heb ook jonge kindjes.
Mijn tweede dochter is zes jaar, bijna zeven. Als ik niet oplet, is ze elke avond meerdere uren
bezig met Ketnet. Kinderen kunnen onbeperkt en ongebreideld hun ding doen. Men kan dan
zeggen dat de ouders hun verantwoordelijkheid hebben omdat hun toestemming werd
gevraagd, omdat ze gemaild werden. Maar zitten die ouders op dat moment te wachten op
communicatie? In welke mate zijn de ouders hiermee bezig?

Het medium gebruiken en inzetten voor zo’n nobel iets, is oké, maar men moet toch waakzaam
blijven. Voor je het weet, zit je in toestanden waar de heer Verstrepen naar verwees, in situaties
waarin de privacy en de privacywetgeving door elkaar worden gehaald. Vooral de openbare
omroep, de VRT, draagt ter zake een verpletterende verantwoordelijkheid, moet absoluut
waakzaam blijven en moet hier zorgzaam mee omspringen.

De voorzitter: De heer De Ro heeft het woord.

De heer Jo De Ro: Voorzitter, minister, ik heb met veel interesse naar iedereen geluisterd. U
vermeldde een stukje van de materie waar ik vroeger zelf mee bezig was bij Yeti. De
achilleshiel van de inspanningen die de VRT doet ten aanzien van de jongste kinderen,
degenen die zelf niet de sociale media die al bestaan en die wij niet in de hand hebben, gaan
opzoeken, is de veilige omgeving. Collega’s verwezen al naar de dubbele toestemming: zelf
registreren en dan het e-mailadres van de ouders doorgeven. Dat is mijns inziens de
achilleshiel, niet alleen voor de VRT, maar voor elke organisatie in Vlaanderen die kinderen
een veilige sociale mediaomgeving wil aanbieden.

Ik weet niet of u vanuit uw bevoegdheid voor Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie kunt
vertellen of de Vlaamse innovatieve geesten ons hierbij zouden kunnen helpen, en met ons
bedoel ik de Vlaamse overheid, de VRT, redacties zoals Klasse en anderen die werken met
jongeren. Zouden ze ons kunnen helpen om tot een betere formule te komen dan nu?

De VRT heeft het systeem van de dubbele e-mail. Wat hier werd geïllustreerd, klopt. Daag
mijn zoon van 12 jaar uit om zich te registreren zonder dat ik er iets mee te maken heb, en hij
zal daarin slagen. Zijn jongere vriendje van 10 jaar zal het ook kunnen. Zijn vriendje van 8
jaar, die aan de overkant van de straat woont, misschien niet, maar het zal hem wel
aangeleerd worden door zijn omgeving. Ik wil zelfs meer zeggen: alle jongeren die niet op
Facebook zitten, liegen. Ze mogen er op dit moment niet op als ze niet liegen. Ze zijn
allemaal afgestudeerd aan een universiteit en ze werken allemaal al, zo blijkt uit hun
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profielen. Iedereen is wel bevriend met een aantal kinderen die er volgens hun leeftijd nog
niet op zouden mogen komen.

Mijn suggestie zou zijn om dit incident in de toekomst te gebruiken. Ik laat me niet in met de
inhoud, de collega’s hebben dat voldoende gedaan. Als we dit effectief belangrijk vinden –
dat was drie weken geleden toch het geval toen we hier over mediawijsheid hebben
gesproken –, dan is dit een cruciale factor, zowel voor ouders als voor professionals die
hiermee bezig zijn. Hebben we een veilige omgeving? Hoe kunnen we die bevorderen? Op
veel plaatsen zijn daar mensen over aan het nadenken. Soms zijn daar kosten aan verbonden
indien men alles wil uitsluiten. Ik vraag me af of er op technologisch vlak geen hulp kan
worden geboden door mensen die hier op het vlak van innovatie mee bezig zijn. Vanuit het
parlement zouden we inderdaad via hoorzittingen of andere impulsen de boot in de goede
richting kunnen duwen.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Geachte leden, ik wil nog enkele persoonlijke bemerkingen geven,
naar aanleiding van deze reacties.

Mijnheer Tommelein, ik denk niet dat de VRT er in het antwoord dat ze me heeft gegeven,
een teneur op na houdt die verschilt van de teneur van wat u hebt gelezen. De VRT heeft
zowel toen als nu gezegd dat ze, achteraf gezien en gezien die ene getuigenis, de
webapplicatie misschien beter niet had gebruikt. Ze heeft die applicatie stopgezet.

De zorgen die hier zijn geuit, lijken me ook de zorgen te zijn die iedere ouder heeft. Een
ouder, een onderwijskundige, iemand die verantwoordelijk is voor een klas of voor een
jeugdbeweging moet altijd een evenwichtsoefening maken tussen vrijheid geven aan
kinderen, kinderen ‘empoweren’ enerzijds en kinderen beschermen of afschermen anderzijds.
Dat is altijd een heel moeilijke oefening. Ook de redactie van Ketnet maakt die oefening. Ik
vind het heel goed dat er een interactieve site met een veilige omgeving komt. We hebben dat
ook gestimuleerd. Het is natuurlijk veel veiliger voor jongere kinderen om via Ketnet
interactief te zijn dan dat ze op Facebook aangeven 12 of 13 jaar te zijn, terwijl ze daar al
vanaf 6 jaar op zitten. We moeten beseffen dat dit in de realiteit ook heel veel gebeurt.

Het is dus al heel goed dat Ketnet dat doet. Gelukkig zetten heel veel jonge kinderen daar hun
eerste interactieve stappen. De VRT geeft aan dat ze daar toch wel een hele beschermingslaag
rond bouwt. Als een kind zich met medeweten van zijn ouders op die Ketnet-site begeeft, dan
is er echter sprake van een zekere communicatie, die ook ontspruit aan de persoonlijkheid van
dat kind. Het is ook niet de bedoeling dat de ouders permanent hun goedkeuring geven voor
de interactieve reactie van hun kind. Men moet die kinderen toch ook wel empoweren en hen
leren omgaan met de risico’s daarvan. Dat is een zoektocht. Ook al die privacydiscussies
komen daarbij kijken. Ik heb die discussie ook dikwijls met mijn kinderen. Elke ouder zal die
hebben. Je probeert dat toch een beetje op te volgen. Op het ogenblik dat kinderen interactief
actief zijn op het internet, is er sprake van een zekere vrijheid bij het communiceren. Dat is
ook een deel van hun leven en hun identiteit.

Mijnheer De Ro, de technologie zal niet alles oplossen. Er bestaan al heel veel technologische
grendels, maar ouders moeten die ook willen toepassen. De eerste grendel is kinderen al dan
niet toegang geven tot het internet. Zorg je ervoor dat ze over een computer en ‘devices’
kunnen beschikken? Op het internet kunnen er ook veel grendels worden ingesteld met
betrekking tot wat kinderen kunnen en niet mogen. Hetzelfde geldt voor televisie kijken. Ook
daar kunnen er technologische grendels zijn. De distributeurs bieden heel wat mogelijkheden
aan ter zake, bijvoorbeeld in de vorm van softwarepakketten. Ook daar moeten ouders telkens
een afweging maken: gaan ze bepaalde dingen verbieden en onmogelijk maken, of proberen
ze kinderen enige vrijheid te geven en hen zo ook mee te coachen en te begeleiden?

Dit is dus een moeilijke oefening, die de VRT met heel veel zorg maakt. Natuurlijk is geen
enkel systeem perfect. Er is één geval geweest. Als iemand een geschreven reactie op het
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internet plaatst, dan heeft dat natuurlijk een heel ander effect dan als er sprake is van een
beeldverslag. Daarom lijkt het me goed dat de VRT heeft beslist die webapplicatie met die
filmpjes weg te nemen, omdat die de kwetsbaarheid van het kind veel sterker naar voren
brachten. Ik steun dat dus.

Ik zal alleszins ook al uw suggesties doorgeven aan de VRT. Er zal een blijvende
waakzaamheid moeten zijn. Ik wijs erop dat wij het Kenniscentrum Mediawijsheid hebben
opgericht. Dat centrum doet heel specifiek onderzoek naar cyberpesten en zo, en dialogeert
daarover. Indien deze commissie dat wenst, kan ze zeker een aantal deskundigen daarvan
horen, om het debat daarover voort te zetten. Dat zou ik zeker toejuichen. Zowel pesten als
cyberpesten en alle problemen die te maken hebben met het gebruik van het internet en
interactieve diensten door kinderen, vormen een heel belangrijke zorg. We liggen daar
allemaal wakker van, denk ik. Ik wil zeker ook al het mogelijke doen om de commissie te
faciliteren, zodat men daarover verder het debat kan voeren.

De heer Bart Tommelein: Minister, ik deel uw mening, hoor. We zitten ter zake echt niet op
een verschillende golflengte. Het lijkt me echter echt heel belangrijk dat in dezen de VRT –
maar dat geldt, zoals werd gezegd, ook voor anderen die met dergelijke sites omgaan – zich
ervan bewust moet zijn dat dit een heel delicate materie is.

U hebt de cijfers zelf gegeven: het gaat over 200.000 registraties. Dat is immens. Dit kind
vertelt bij wijze van spreken voor heel Vlaanderen zijn persoonlijk verhaal, en het is niet op
een goede manier gemanaged en gecoacht. Daar moet men lessen uit trekken. Ik kan het bij
het verkeerde eind hebben, maar ik heb het gevoel – hier in het parlement mogen we ook eens
gevoelig zijn – dat men wel beseft dat men verkeerd heeft gehandeld, maar dat dit een paar
weken later in de communicatie via u wat wordt geminimaliseerd. Nochtans zou de VRT nu
moeten zeggen dat ze weet dat dit een fout is geweest, dat ze die absoluut moet vermijden en
dat ze gevolgen zal trekken en haar veiligheidsmechanismen nog zal versterken. Dat heb ik
niet gehoord, en dat vind ik jammer.

Ik veroordeel niemand voor dit incident. Ik heb gezegd dat dit een nobel doel is, dat men
goede bedoelingen heeft gehad. Dit had echter bij de redactie en de directie van de VRT een
licht moeten doen branden. Ze moeten beseffen dat, hoewel ze dachten dat ze voldoende
veiligheid hadden ingebouwd, dit niet zo is, en dat dit alles dus eens opnieuw moet worden
bekeken.

Het is uw bedoeling dat men evolueert van een loutere kinderzender naar een educatief
platform. Op zich heb ik daar geen enkel probleem mee. Integendeel, dat juich ik toe. Dan
moet men echter beseffen dat men een aantal procedures en maatregelen toch eens opnieuw
zal moeten bekijken. Men moet heel duidelijk beseffen dat men een dominante kinderzender
heeft, met een marktaandeel om u tegen te zeggen. Alles wat men doet, wordt uitvergroot.
Dat moet men natuurlijk echt in het achterhoofd houden.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Jurgen Verstrepen tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het conflict op de VRT-
nieuwsdienst omtrent onderzoeksjournalistiek
- 864 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over onderzoeksjournalistiek
- 887 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het plan van de VRT-
nieuwsdienst om onderzoeksjournalistiek aan te moedigen en te implementeren
- 929 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: Voorzitter, minister, geachte leden, dit is geen nieuw
onderwerp. Ik wil eerst toch even zeer duidelijk stellen dat ik me liever niet bemoei als het
gaat over personeelsgebonden zaken, interne aangelegenheden en journalistieke vrijheid. Ik
weet immers dat dit vrij snel een bocht neemt en dat men dan gaat naar perceptie of
subjectieve beoordeling. Ik zal u proberen uit te leggen welke mijn vragen zijn.

Minister, ik kan er echter niet omheen dat er sprake is van een weerkerend conflict over een
belangrijk onderdeel van de openbare omroep, dat tevens een speerpunt is waarop zwaar is
ingezet, ook door u, en dat een heikel thema is, dat normaal ver weg moet blijven van
beïnvloeding, perceptie en politiek. Ik moet me hier wel in verdiepen. Ik moet hier wel
vragen over stellen.

Het gaat over drie projecten van onderzoeksjournalistiek, namelijk ‘De keizer van Oostende’,
de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek (HAZODI) en Fortis. In die drie gevallen is er
sprake van dezelfde personages, met als centrale figuur hoofdzakelijk algemeen
hoofdredacteur Luc Rademakers van de openbare omroep VRT, die dikwijls ter discussie
staat. Het gaat dus over dezelfde spelers, en dit wordt ook publiekelijk uitgevochten in de rest
van de pers. De vraag rijst hoe geloofwaardig die onderzoeksjournalistiek dan nog is, of dat
onderdeel waarover telkens weer conflicten rijzen bij de openbare omroep, waarbij men het
nodig vindt om dat ook naar buiten te brengen.

Dat conflict tussen Rademakers en Van den Eynde, de journalist in kwestie, heeft zijn wortels
in ‘De keizer van Oostende’. We kennen dat verhaal. We hebben daarover heel veel vragen
gesteld, in deze commissie en in de plenaire zitting. Nu wordt een wederwoord in alle
richtingen rondgestuurd. Dat woord-wederwoord in twee richtingen blijft maar doorgaan. Dit
schaadt de geloofwaardigheid van een deel van de journalistiek bij de openbare omroep, en
van een deel van Panorama, dat in mijn ogen toch een zeer goed en degelijk programma is
met de nodige juiste onderzoeksjournalistiek. Als daar een twijfel ontstaat, ga je elk project
dat zij aanbrengen ter discussie stellen. Dat kan niet de bedoeling zijn, zeker niet van de
openbare omroep. Sommige mensen denken dat ik tegen de VRT ben. Dat is niet waar. Ik
denk dat zij nu net daar het verschil moeten maken ten opzichte van alles wat commercieel is.

Onderzoeksjournalistiek is een van de moeilijkste zaken. Het is ook een van de zaken die het
meest kost. Ik kan het weten: ik heb voor de commerciële zenders gewerkt en daar hadden
wij die budgetten niet om aan onderzoeksjournalistiek te doen. Dikwijls vroeg men er om het
op vijf dagen te doen, maar dat kon niet. Dit is echt iets van de openbare omroep. Ik vind dat
we daar heel voorzichtig mee moeten omgaan.
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Minister, ik heb u daarover al meer vragen gesteld. Ik heb ook uw antwoorden gekregen.
Voor vandaag heb ik alles nog eens gelezen, om ervoor te zorgen dat er geen fouten sluipen
in wat ik u nu allemaal zal vragen. Ik heb anderzijds de afgelopen weken nog wat informatie
gekregen. Ook daarin heb ik mij verdiept. Pro-contra, woord-wederwoord: u weet dat ik daar
voorstander van ben.

Minister, mijn eerste vraag betreft die protocollen. Ik heb u al meerdere keren gevraagd of er
genoeg buffers zijn tussen het management van de openbare omroep en de redactie. Ik
bedoel: elk ‘level’ van de redactie, tot de hoofdredactie toe. Telkens werd gezegd dat er
genoeg buffers zijn, dat er het statuut is, en de deontologie. Enzovoort. Maar nu krijg je een
journalistiek conflict met een hoofdredacteur die zijn antwoord onmiddellijk stuurt naar de
human resources manager. Het management heeft niets te maken met de redactie of de
hoofdredactie. De journalist reageert verontwaardigd: “Wat heeft dat ermee te maken, dit zou
binnen de redacties of de journalistiek moeten blijven en niet naar het management moeten
gaan.” Dan denk ik: zie je wel dat die schotten tussen management en redactie op
bestuursniveau niet sluitend genoeg zijn.

We hebben in deze commissie vragen gesteld over ‘De keizer van Oostende’. We hebben
daar antwoorden op gekregen. Ik stel vast dat het een zwart-witverhaal is. Ik weet niet wie
liegt: de journalist in kwestie of de VRT. Ik weet het niet, maar er is in ieder geval een
vermoeden, en ik had graag dat vermoeden weggenomen. Ik vermoed dat u dat niet allemaal
kunt beantwoorden, ook niet nu. We moeten dit dossier wel verder in de gaten houden.

Er zijn klachten omwille van het feit dat het wederwoord van de journalisten niet op de
website zelf van de VRT wordt geplaatst, maar dat er wel eenzijdige communicatie is van de
hoofdredactie. Ik heb daar deontologische vragen bij. Moet ik dat onderzoeken? Neen. Wordt
hier weer een perceptie gecreëerd? Ja, zolang je geen duidelijke antwoorden krijgt.

Ik vraag mij nu af of de heer Rademakers de juiste man is op de juiste plaats bij de openbare
omroep. Iemand die zoveel journalistieke conflicten heeft in zijn eigen werking binnen de
openbare omroep: daar moet je je vragen bij stellen, vooral omdat een openbare omroep dat
als speerpunt heeft. Dat betekent dat de heer Rademakers zich zeer goed bewust moet zijn
van de unieke functie die hij heeft. Hij is niet zomaar hoofdredacteur van een commercieel
bedrijf, wel van de openbare omroep. Er zijn klachten over het feit dat procedures, die niet op
papier staan, veranderen en dat hoofdredacteuren op de hoogte moeten worden gehouden,
terwijl dit geen deel uitmaakt van de normale procedure en de normale gang van zaken.

Ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij enkele journalisten bij de openbare omroep. Ik had dat
ook hier bij collega’s kunnen doen, maar dan zou u dat politieke beïnvloeding kunnen
noemen. Dus doe ik dat niet. Ik doe dat bij onafhankelijke geesten. Zij zeggen dat het toch
een beetje vreemd is wat er allemaal aan de hand is. “Wij hebben inderdaad ons protocol. Wij
hebben inderdaad deontologie. Wij hebben alle regels die er zijn. Maar de hoofdredacteur
gaat daar nogal anders mee om.”

Als het dan specifiek gaat om onderzoeksjournalistiek binnen het kwaliteitsvolle kader van de
VRT, zie je dat heel wat projecten die zich nu aandienen, worden gekelderd op papier, tegen
de wil in van de eindredacteur, de journalisten en de vertegenwoordigers van de
deontologische raad. Ik vind dat nogal sterk. Je kunt zeggen: “Oké, misschien is er één
dossier niet goed uitgewerkt, en een tweede en een derde ook niet.” Maar dan wordt het
vreemd. De journalisten binnen de VRT zeggen, bijna als klokkenluiders, dat het tegen de wil
ingaat van de eindredacteur, journalisten en vertegenwoordigers van de deontologische raad,
en dan wordt in de vorige antwoorden die over deze onderwerpen werden gegeven gezegd dat
er genoeg schotten en protocollen zijn die worden gerespecteerd. Onderzoeksjournalistiek
binnen het kwaliteitsvolle kader van de VRT is dus een instrument om
onderzoeksjournalistiek te beknotten. Dan krijg je het tegenovergestelde.
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Minister, in een antwoord op een eerdere vraag in deze commissie stelde u zeer duidelijk dat
u denkt dat het de beslissing is van de VRT om meer onderzoeksjournalistiek mogelijk te
maken binnen de werkuren en binnen de muren van de VRT zelf, met een duidelijk
referentiekader, een duidelijke deontologische code en duidelijkheid over wie de redactionele
eindverantwoordelijkheid draagt. U staat daar achter. Ik ook. Maar ik krijg een tegengesteld
verhaal. Ik krijg een verhaal waarbij de baas die dat moet promoten blijkbaar, letterlijk, heeft
gezegd: “Ik sta niet achter de mensen die op een bepaald moment in een onderzoeksproject
ter discussie komen te staan.” Ik vind dat vreemd. Dit is, nogmaals, niet goed voor de VRT.

Er staan hier heel sterke bevindingen in. Die vragen minstens een onderzoek of een antwoord.
Een verantwoordelijke hoofdredacteur liegt in persmededelingen. Als dit waar is, zitten we
met een groot probleem. Want het is de openbare omroep. In dit geval gaat het over de
perscommunicatie over ‘De keizer van Oostende’. Hij verklaarde dat de hoofdredactie weet
had van de publicatie van een boek, maar geen gedetailleerde kennis had van de inhoud. Dit
is blijkbaar een manifeste leugen. Als dit juist is, wordt het parlement eigenlijk voorgelogen.
Ik weet niet wie je moet geloven, maar dit zijn verklaringen die publiekelijk rondgaan.

Minister, ik heb die vraag in het verleden gesteld. Ik zal hem opnieuw stellen. Ik lees u een
citaat voor dat u waarschijnlijk ook wel zult hebben gelezen: “Ingrid Lieten die Tim Pauwels
aanspreekt over de vorige HAZODI-reportage. Tim wordt opgebeld door de korpschef. Ingrid
Lieten, die gebeld heeft naar Wouter Vandenhaute om Vera Vrancken uit de Kruitfabriek te
houden. We weten dus dat Lieten actief aan het lobbyen was om dit verhaal uit de pers te
houden.” (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

Ik lees gewoon letterlijk voor. (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

Ook is er het feit dat de persconferentie van Vrancken en co van 28 september, de dag erna,
prominent in alle kranten stond, terwijl er op geen enkel VRT-medium, noch radio noch
online noch televisie, met een woord over gerept werd. Dat is ‘du jamais vu’. Minister, ik
geloof niet zomaar iets wat iemand op papier zet. Ik heb dat laatste ook even gecheckt. Als
een onderdeel klopt, kan misschien alles kloppen of misschien niet. Maar je moet ergens
beginnen. Het laatste wat deze persoon heeft geschreven, klopt. (Opmerkingen van minister
Ingrid Lieten)

Ik moet niet meteen zeggen wie. In de journalistiek heb ik langs drie wegen hetzelfde
verkregen. Ik stel gewoon de vraag. Ik heb u in het verleden al gevraagd of u hierin bent
tussengekomen. Ofwel liegt deze persoon, dan zult u mij dat zeggen en dan zal ik u geloven.

De voorzitter: Mijnheer Verstrepen, ik heb drie vragen om uitleg gekregen naar aanleiding
van een weigering aan een welbepaald journalist om buiten de opdracht van de VRT een
onderzoeksopdracht te mogen doen. De vraag die u nu stelt, hebt u eerder in de plenaire
vergadering gesteld. De minister heeft dat ostentatief ontkend.

U vraagt het nu opnieuw. Dat is buiten het onderwerp van vandaag. Ik neem aan dat u graag
de ruimte neemt om dat te blijven herhalen. Die techniek kennen we, maar ik stel voor dat we
ons aan het onderwerp houden. U hebt uw vraag gesteld.

De heer Jurgen Verstrepen: Ik heb mijn punt gemaakt.

De voorzitter: Dat is het natuurlijk: u hebt uw punt gemaakt. U hebt zich daarvoor bediend
van een andere vraag om uitleg. Dat betreur ik. Ik hoop dat de andere vraagstellers er anders
mee omgaan, ik leid dat ook af uit de vragen.

Ik heb dat allemaal goedgekeurd, maar ik vind het een beetje misbruik van de regels. Dat
moet me van het hart. Dat zeg ik voor deze minister en dat zou ik net zo doen voor andere
ministers. Ik vind dat niet correct, te meer omdat u al een duidelijk antwoord hebt gekregen in
een plenaire vergadering. U hebt uw punt nu gemaakt, dus kan ik het woord geven aan de
heer Caron.
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De heer Jurgen Verstrepen: Ik heb mijn vragen nog niet gesteld, voorzitter, en ik heb ook
recht op wederwoord. Ik maak geen misbruik, want op basis van het agenderen van deze
vragen is er heel veel informatie naar boven gekomen die letterlijk te maken heeft met deze
zaak. Ik zie niet in waarom dit geen onderdeel uitmaakt van deze vraag. De interne
communicatie bij de VRT steekt inderdaad in mijn map. Ik geef geen namen, dat heb ik
beloofd, maar ook dat maakt deel uit van dit verhaal. Het gaat over een nieuw conflict over
dezelfde persoon.

Ik schets het totale kader en geef nieuwe informatie die op papier staat. Ik gebruik geen
dingen die niet op papier staan, niet gecheckt zijn of behoren tot een anonieme e-mail. Daar
doe ik niet aan mee en heb ik nooit gedaan, niet in deze legislatuur en ook niet in de vorige.
Ik beweeg, omdat het in deze commissie mijn taak is om over dit onderwerp vragen te stellen
en ik wil daar antwoorden op. Als sommige vragen niet leuk zijn, kan ik daar niet aan doen.
Het gaat over de openbare omroep en, zoals ik in het begin heb gezegd, over dezelfde speler
en hetzelfde conflict. Nu komt er communicatie naar boven en u zegt dat dat er niet toe doet.
U kunt zeggen dat ik dat niet mag gebruiken, maar dat vind ik vreemd.

De voorzitter: U haalt hier dingen aan die deze vraag om uitleg niet betreffen. De vraag om
uitleg ging over de relatie binnen de VRT bij het behandelen van opdrachten
onderzoeksjournalistiek, waar we destijds al op zijn ingegaan, maar bon, om veel mogelijk te
maken heb ik die op de agenda gezet. Nu komt u met vragen die u rechtstreeks richt aan de
minister over compleet andere dingen. Dat stond ook niet in uw vraag. Verder kunt u zich
misschien aan uw spreektijd houden.

De heer Jurgen Verstrepen: U onderbreekt mij, daarom antwoord ik.

De voorzitter: Nee, nee, nee, ik onderbreek u niet. Ik wijs u op het reglement.

De heer Jurgen Verstrepen: Dat is fijn.

De voorzitter: Uw spreektijd is bijna voorbij. Ik ben die spelletjes beu.

De heer Jurgen Verstrepen: U mag zeggen wat u wilt. Dit zijn mijn vragen. Daarin ziet u
duidelijk waarom ik niet ben afgeweken. Ik lees mijn vraag nu voor.

Wat vindt de minister van deze patstelling bij de VRT-nieuwsdienst? Hoe staat de minister
tegenover de manier waarop algemeen hoofdredacteur Rademakers deze zaak aanpakt? Het
gaat over Rademakers, niemand anders. Vindt de minister niet dat de onderzoeksjournalistiek
op deze manier beknot wordt bij de VRT? Ik heb aangetoond waar er kritiek is. Worden
journalisten in dienst van de VRT niet te veel beknot in hun journalistieke werkzaamheden?
De beknotting heb ik duidelijk gemaakt met wat volgens u nieuwe vragen zijn, voorzitter,
maar dat maakt allemaal deel uit van dit ene verhaal met deze ene persoon en dit ene conflict
dat in de media wordt gespeeld. Mogen journalisten van de openbare omroep andere
journalistieke jobs, buiten de VRT, aanvaarden? Die laatste vraag is de enige die afwijkt.

Voor de rest neem ik akte van wat u hebt gezegd, voorzitter. Ik ben bij het thema gebleven. Ik
stel hier fundamentele vragen. Het gaat over een speerpunt van het beleid van de minister.
Als de minister daarop doodleuk antwoordt, dan werkt dat zo, dan zal ze antwoorden. Ik vind
niet dat u mij de les moet spellen dat mijn tijd om is, dat mijn vraag er niet in zat, dat u
toestemming hebt gegeven. Wij zouden hier eigenlijk alle vragen moeten kunnen stellen,
zonder inmenging van een commissievoorzitter.

De voorzitter: Dat is misschien zo, maar dan zult u het reglement moeten veranderen. In het
reglement staat ook heel duidelijk dat u zich bij vragen om uitleg moet houden aan het
onderwerp.

De heer Jurgen Verstrepen: Ik heb me gehouden aan het onderwerp, voor de rest mag u
zeggen wat u wilt.
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De voorzitter: Lees misschien eerst het reglement. Een van de punten is ook de spreektijd.
Het gebeurt telkens opnieuw.

De heer Jurgen Verstrepen: Waarvan akte, commissievoorzitter, het is goed. Ik hou mij aan
het onderwerp. U begrijpt het niet, maar dat is uw probleem.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, minister, collega’s, goedemiddag, ik geef eerst een citaat:
“Wilt u uw loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreken om over meer vrije tijd te
beschikken om persoonlijke projecten te realiseren of om in te spelen op specifieke familiale
en sociale verplichtingen, dan kan u gebruik maken van tijdskrediet (in de privésector) of
loopbaanonderbreking (in de openbare sector).” Zo staat het te lezen op de officiële site van
de Vlaamse overheid. Ik weet ook wel dat de VRT een apart statuut heeft, minister, maar ik
wil het principe vooraf meegeven.

De aanleiding van mijn vraag is het incident waarnaar verwezen is. In de commissie hebben
we er al een keer grondig over gediscussieerd. Een bepaalde journalist wil een boek schrijven
over de Fortisaffaire. Hij heeft dat aan de hoofdredactie meegedeeld. Zo is het voorschrift dat
sinds het vorige incident geldig is. De hoofdredactie heeft dat project geweigerd. De man in
kwestie is Wim Van den Eynde, waarvan de mail, waaruit de heer Verstrepen citeert, door
gunstige winden nog bij meer mensen is terechtgekomen, hoor. Maak u geen zorgen. Zo
geheim is het ook allemaal niet.

De voorzitter: In de plenaire vergadering zegt u nochtans dat wij ons niet moeien met de
interne zaken van de VRT.

De heer Bart Caron: Ik kom op deze mail verder niet terug in deze vraag. Mijn vraag is
breder geformuleerd. Ik vind ook dat we het over de persoon in kwestie niet concreet moeten
hebben. Anders bemoeien we ons als politici met interne discussies.

De voorzitter: Ik heb zo de indruk.

De heer Bart Caron: Wat ik wil, is duidelijkheid over dit soort relatie. Minister, ik wil dat
onderzoeksjournalistiek binnen en buiten de VRT alle kansen krijgt. Ik verwijs naar mijn
vorige vragen naar aanleiding van ‘De keizer van Oostende’. Toen is binnen de VRT een
regel afgesproken. Ik heb mijn twijfels over de haalbaarheid daarvan. Dat geldt ook voor de
toepassing ervan. Als iemand al dan niet toestemming krijgt, waarom is dat dan wel of niet. U
kent die gevoeligheden.

Overigens, het is niet eens de positie van de hoofdredacteur of zo die ik viseer, maar wel het
principe dat iemand die bij de VRT werkt geen andere opdrachten meer zou kunnen of mogen
doen, omdat hij bij de VRT werkt. Het gaat niet over de deontologische code van de VRT,
over respect voor het huis of over de kwaliteit van het werk. Het gaat over het principe of je
nog andere opdrachten in de sfeer van de onderzoeksjournalistiek kunt doen. Heel veel
journalisten in dit land, ook uit de schrijvende pers, schrijven naast de opdracht die ze
regulier hebben bij een krant of een weekblad nog boeken. Als we eerlijk zijn, moeten we
erkennen dat dat een grote meerwaarde biedt in verband met de achtergrond van bepaalde
politieke en andere maatschappelijke beslissingen.

De achtergrond van mijn vraag is niet die bewuste mail of dat ene incident, maar de
bekommernis dat de VRT zich zou opsluiten in zichzelf. Het zou goed zijn als de VRT haar
medewerkers voldoende vleugelslag biedt. De journalist in kwestie is in
loopbaanonderbreking of ouderschapsverlof en zit dus momenteel niet op zijn stoel bij de
VRT. Hij wil dat boek blijkbaar ook niet in dat kader schrijven. Daarom heb ik dat citaat
gegeven dat je een beroep kunt doen op loopbaanonderbreking om een project voor jezelf te
realiseren. De betrokken journalist heeft indertijd een prijs gekregen voor zijn werk, het is
dus niet de eerste de beste. Ik wil deze vraag niet personaliseren, maar wens een algemene
bekommernis te uiten. Ik verwijs daarvoor naar wat ik eerder al heb gezegd.
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Ik wil de thematiek ook verbreden, minister. Er zijn nog collega’s van de betrokken journalist
die in het verleden boeken hebben uitgegeven die te maken hebben met de kern van hun job.
Als mensen als Ivan De Vadder of Rudi Vranckx een boek schrijven, is dat ook rechtstreeks
gerelateerd aan hun job binnen de VRT. Ik begrijp dus dat het geen eenvoudige oefening is
om een afbakening te maken.

In hoeverre moet een hoofdredactie van de VRT toestemming geven voor
onderzoeksjournalistiek in eigen naam, wanneer de werknemer in kwestie in
loopbaanonderbreking is? Werd er sinds de affaire rond ‘De Keizer van Oostende’ aan andere
VRT-journalisten toestemming gegeven om eigen journalistiek werk te leveren onder de
vorm van een eigen reportage, een boek, een opiniërende bijdrage of wat dan ook? Zo ja,
waarom in dat geval dan wel? Zo neen, waarom niet? Volgens welke criteria worden die
aanvragen beoordeeld? U voelt aan die vragen dat ik wil streven naar een eenvormige en
eenduidige aanpak van het probleem.

Hoe verklaart u dat de bewuste, bekroonde, journalist geregeld in aanvaring komt met zijn
hoofdredactie? Heeft dat te maken met de kwaliteit van het geleverde werk? Als u vindt dat
die vraag te veel de interne keuken betreft, minister, hoeft u er niet op te antwoorden.

In hoeverre worden onderzoeksjournalisten beschermd of net afgeremd door de hoofdredactie
van de VRT? Gelden hier andere belangen dan de belangen van de openbare omroep – of
beter: dan de journalistieke belangen? Er kunnen immers ook boeken zijn die als ‘line
extensions’ voor de VRT worden gehanteerd. Worden daar dan andere criteria voor gebruikt
als de VRT zelf betrokken partij is?

Is er geen nood aan een meer algemeen kader waarbinnen onderzoeksjournalisten beter
beschermd worden en in alle vrijheid hun journalistieke onderzoekswerk kunnen verrichten?
Ik heb deze vraag opgesteld op het moment dat er net een jaarverslag uitkwam, waaruit bleek
dat ons land wat wegzakt op de internationale ranking inzake persvrijheid. Dat is een
essentiële bouwsteen van onze democratie. Het is belangrijk om voldoende ventielen en
openingen te hebben, zodat journalisten hun missie voluit kunnen uitoefenen. Het is mijn
bekommernis dat daar maximale ruimte voor geboden wordt, zodat die zaken mogelijk zijn.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Voorzitter, collega’s, minister, ik zal me niet in de polemische sfeer
begeven, maar dat neemt niet weg dat ik vragen heb over het uittekenen en uitvoeren van een
globale visie rond onderzoeksjournalistiek.

De reglementering van de openbare omroep met betrekking tot onderzoeksjournalistiek blijft
een heikele kwestie. Na de heisa rond het boek ‘De Keizer van Oostende’ is er nu opnieuw
een conflict tussen dezelfde journalist, Wim Van den Eynde, en algemeen hoofdredacteur
Luc Rademakers.

Nadat zijn idee om een Panorama-reportage te maken over de Fortis-affaire op een afwijzing
van de hoofdredacteur was gestoten, had Van den Eynde het plan opgevat om het onderwerp
op eigen initiatief verder uit te spitten, met de bedoeling om er eventueel een boek over te
schrijven. Dat werd door Rademakers geweigerd op grond van de nieuwe reglementering, die
stelt dat VRT-journalisten enkel in de schoot van de nieuwsdienst aan onderzoeksprojecten
mogen werken.

De reglementering op zich werd al uitgebreid besproken in de commissievergadering van 26
juni 2012. Het is wel belangrijk dat de VRT niet enkel bepaalt wat kan en niet kan, maar ook
duidelijk maakt hoe ze met onderzoeksjournalistiek wil omgaan en welke plaats die krijgt in
het journalistieke werk van de nieuwsdienst van de openbare omroep.

In de beheersovereenkomst 2012-2016 werd in operationele doelstelling 17.3 het volgende
opgenomen: “Diepgravende reportages en onderzoeksjournalistiek krijgen een structurele
plaats binnen VRT Nieuws.” Daarbij worden volgende twee doelstellingen naar voren
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geschoven: “VRT Nieuws maakt minstens tien eigengemaakte televisiereportages per jaar.
VRT Nieuws heeft een jaar na inwerkingtreding van deze overeenkomst een plan klaar om
onderzoeksjournalistiek aan te moedigen en te implementeren, zodat onderzoeksjournalistiek
in meerdere programmaonderdelen aan bod komt.”

Minister, heeft VRT Nieuws intussen een plan opgemaakt inzake onderzoeksjournalistiek?
Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat is de inhoud van dat plan? Past de afwijzing door de
hoofdredacteur van het voorstel van Van den Eynde om een reportage te maken over de
Fortisaffaire, in dat nieuwe plan van de VRT-nieuwsdienst?

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Minister, dit is een vervolg op iets dat we in het verleden al hebben
besproken. Naar aanleiding van het boek ‘De keizer van Oostende’ hebben we hier een zeer
geanimeerd debat gehad. We hebben er toen voor gewaarschuwd dat de manier waarop men
bij de VRT aan het werken was, gevolgen zou hebben in de toekomst. Amper enkele
maanden later is het weer van dat.

Ik wil het niet specifiek over die ene journalist hebben, maar het blijft een moeilijk evenwicht
om te bewaren. Als je journalist bent, ook bij de openbare omroep, ben je gebeten door de
journalistieke microbe, en dan wil je daar soms meer mee doen dan wat je als specifieke
functie hebt bij de VRT.

Het roept bij mij vragen op als onderzoeksjournalistiek, iets wat door u zeer gepromoot
wordt, bij de openbare omroep veeleer afgeremd dan gepromoot wordt, terwijl meerdere
journalisten of medewerkers van de VRT zich wel mogen bezighouden met allerhande
commerciële projecten, die af en toe in het voordeel van de VRT zijn, en soms zelfs louter in
het voordeel van de betrokken medewerker of journalist. Dan lijkt het mij vreemd te moeten
vaststellen dat, door de houding van de hoofdredacteur, bepaalde zaken die hem politiek niet
aanstaan, gedwarsboomd en tegengehouden worden. We hebben dat ook gezien bij ‘De
keizer van Oostende’. Dan begin ik mij af te vragen of er bij de VRT niet een soort politieke,
ideologische lijn bestaat, waaraan iedereen zich moet houden. Dat kan toch niet de bedoeling
zijn van een openbare omroep?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Collega’s, er worden hier heel wat gratuite opmerkingen gemaakt,
maar daar zal ik niet op ingaan. Ik zal me ook, zoals de heer Verstrepen al aanhaalde, niet
bemoeien met de interne keuken. Ik zal het kader aangeven waarbinnen een en ander moet
worden gezien.

Het gaat hier om een relatie tussen een leidinggevende en een medewerker. Blijkbaar hebben
beide een verschillende visie. Dat lijkt mij in eerste instantie een zuiver interne VRT-
aangelegenheid. De VRT zal er ook niet verder over communiceren. De vraagstellers hebben
al verwezen naar het vorige incident. Toen hebben we dat onderwerp hier ook al besproken.

En als gevolg van dat incident en om de onpartijdigheid en de goede trouw van de VRT-
nieuwsdienst als instituut en de professionaliteit van de berichtgeving nog beter te
beschermen, heeft de algemeen hoofdredacteur toen beslist om onderzoeksjournalistieke
projecten van VRT-journalisten in opdracht van een derde partij en dus niet van de VRT, niet
meer toe te staan. Ik herinner me dat ik zelfs in de plenaire vergadering heb meegedeeld dat
dit standpunt werd ingenomen, onder andere naar aanleiding van het vorige incident.

Voor de VRT-nieuwsdienst blijft onderzoeksjournalistiek heel belangrijk, maar er moet
omzichtig mee worden omgegaan. Onderzoeksjournalistiek door VRT-journalisten moet
gebeuren onder begeleiding van de VRT-nieuwsdienst en moet voldoen aan de
deontologische regels van VRT Nieuws. De hoofdredacteur heeft toen duidelijk gezegd dat
onderzoeksjournalistiek enkel nog mogelijk is binnen het kader van de VRT, als werknemer
van de VRT en binnen de deontologische regels van de VRT. Daarnaast is geen
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onderzoeksjournalistiek mogelijk, dit om discussies te vermijden naar aanleiding van het
boek ‘De keizer van Oostende’. De vraag was toen wie verantwoordelijk was voor de inhoud
en voor de journalistieke bewaking van de deontologische principes, en of dit al dan niet was
gebeurd onder leiding en toezicht van de VRT. We hebben die discussie gevoerd. De
hoofdredacteur heeft toen beslist dat er heel veel ruimte is voor onderzoeksjournalistiek, maar
wel binnen de VRT en de regels van de VRT.

VRT-journalist Wim Van den Eynde heeft recent aan de hoofdredacteur van de VRT-
nieuwsdienst laten weten dat hij in eigen naam of in opdracht van derden research wilde doen
naar de Fortisaffaire om te kijken of daarover een boek mogelijk was. Daarover was geen
uitzending of reportage van de VRT-nieuwsdienst gepland. De hoofdredacteur heeft aan de
journalist gevraagd om in lijn met de beslissing van vorig jaar af te zien van onderzoekswerk
over dit thema.

De discussie gaat dus niet over onderzoeksjournalistiek op zich, maar over
onderzoeksjournalistiek binnen de koepel van de VRT met journalisten die worden betaald
door de VRT en die onder leiding en toezicht staan van de VRT en die de deontologische
regels en de principes van de hoofdredacteur moeten volgen.

De VRT-journalist die blijkbaar loopbaanonderbreking genomen heeft, blijft desondanks in
dienst van de VRT. VRT-journalisten die cumul of iets anders willen doen, moeten daarvoor
een vraag indienen. Daar bestaat bij de VRT een procedure voor waarbij de directie al dan
niet de toelating geeft om die externe activiteit uit te oefenen. Criteria voor het al dan niet
weigeren van een cumulaanvraag zijn onder meer het belang van de VRT zelf, de richtlijnen
die zijn opgenomen in het redactiestatuut met inbegrip van de deontologische code voor
journalisten van de VRT, het vermijden van belangenvermenging, de bewaring van de
integriteit, de planning van het werkschema. Het gaat hier telkens over regels die kunnen
worden geobjectiveerd door documenten die door de VRT zijn goedgekeurd.

Mijnheer Caron, sinds de beslissing van vorig jaar door de hoofdredactie werd nooit
toestemming gegeven voor onderzoeksjournalistiek buiten de VRT-nieuwsdienst. Daar zijn
ook geen aanvragen voor geweest. Andere aanvragen over andere dingen werden wel
goedgekeurd als ze in overeenstemming waren met het juridische en beleidskader van de
VRT.

De VRT-nieuwsdienst heeft het voorbije jaar verder geïnvesteerd in onderzoeksjournalistiek.
Ik hoor sommige mensen hier concluderen dat er geen ruimte is voor
onderzoeksjournalistiek. Het tegendeel is waar. Dat is ook opgenomen in de
beheersovereenkomst. Ik stel bovendien vast dat er veel meer onderzoeksjournalistiek is bij
de VRT dan voorheen. De VRT heeft daar verder in geïnvesteerd. VRT-journalisten die
bepaalde maatschappelijke thema’s diepgaand wensen te onderzoeken, krijgen binnen de
VRT-nieuwsdienst de mogelijkheid om dat te doen, maar binnen het kader van de VRT-
nieuwsdienst. De resultaten van dit journalistieke werk worden dan ook gepresenteerd in de
verschillende VRT-programma’s zoals Panorama, Volt, Terzake, Koppen en Het Journaal.

In het verlengde van journalistiek werk voor de VRT-nieuwsdienst, kunnen VRT-journalisten
ook werken aan een boek of opiniebijdragen schrijven als dat gebeurt binnen het
deontologische kader van de VRT-nieuwsdienst. Daar zijn een aantal voorbeelden van. Zo
heeft Rudi Vranckx het boek ‘Het gedicht van de oorlog’ gemaakt met anekdotes en foto’s uit
tien jaar oorlogsverslaggeving in opdracht van de VRT. Dat boek is gemaakt binnen het
kader van de VRT en is gepubliceerd in het najaar van 2012.

In het najaar van 2012 verscheen ook het boek ‘Amerika’ van Björn Soenens over de
Verenigde Staten naar aanleiding van de presidentsverkiezingen. Ook dat boek is gemaakt
binnen het kader van de VRT.

Verder is er het boek ‘Beestig China’ van Tom Van de Weghe met een terugblik op vijf jaar
correspondentschap in Peking. Ook dat gebeurde in opdracht van de VRT.
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Tot slot is er het opiniestuk ‘Janetten, maar geen vuile’ van Sven Pichal in De Standaard van
9 november 2012 naar aanleiding van een reportage in Volt waarin de reacties werden
geregistreerd van jongeren op homo’s die op straat uitkomen voor hun geaardheid. Ook dat
opiniestuk is geschreven binnen het kader van de redactie.

Mijnheer Caron, u vraagt zich af hoe het komt dat één journalist blijkbaar altijd in aanvaring
komt met de hoofdredacteur en of dat te maken heeft met de kwaliteit van zijn werk. Dat is
een vraag waar ik niet op kan antwoorden omdat ik daar de deskundigheid niet voor heb. De
VRT heeft herhaald dat ze een duidelijk deontologisch kader heeft voor alle VRT-
journalisten. De algemeen hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de toepassing van deze
deontologische regels samen met de deontologische commissie. In die zin is het geen kwestie
van een aanvaring tussen een VRT-journalist en de hoofdredacteur, maar is het voorval met
de journalist een kwestie van de toepassing van deontologische richtlijnen.

De algemeen hoofdredacteur handelt conform die deontologische richtlijnen die op voorhand
klaar en duidelijk waren gecommuniceerd aan iedereen en die ik zelfs heb herhaald tijdens de
plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Mijnheer Verstrepen, mijnheer Caron, de onderzoeksjournalistiek wordt zeker niet beknot.
Journalisten van de VRT-nieuwsdienst worden ook niet beknot in hun journalistieke
werkzaamheden. Door het deontologisch kader van de VRT-nieuwsdienst krijgen de VRT-
journalisten juist een maximale bescherming van hun werk en worden ze daarin gesteund via
de deontologische commissie indien er kwesties zijn waarover ze graag advies zouden
inwinnen. De toepassing van het deontologisch kader wordt bewaakt door de hoofdredactie.
Die kan ook bij moeilijke kwesties een beroep doen op de deontologische adviesraad die een
onafhankelijk orgaan is binnen de VRT-nieuwsdienst. Zowel de hoofdredactie als de
deontologische adviesraad kan de journalisten op deontologisch vlak begeleiden bij hun
journalistieke opdrachten zoals onderzoeksopdrachten, maar ook altijd binnen het kader van
de VRT en van de deontologische code.

Journalisten mogen andere jobs doen op voorwaarde dat hun cumulaanvraag wordt
goedgekeurd. Dat wordt altijd bekeken binnen hetzelfde beleidskader en juridische kader van
de VRT. In het redactiestatuut met inbegrip van de deontologische code van de journalisten
bij de VRT is er voorzien in een hoofdstukje met als titel: ‘Deontologie van de journalist van
de VRT buiten de dienst’. Daarin worden de deontologische afspraken beschreven voor
journalisten die toestemming krijgen om andere opdrachten te doen dan hun VRT-opdracht.
Daar wordt onder andere bepaald: “De behoorlijke uitoefening van zijn opdracht
veronderstelt dat de journalist ook buiten de uitoefening van zijn functie het vertrouwen van
het publiek in de onpartijdigheid, nauwkeurigheid en de goede trouw van de VRT-
nieuwsdienst, en in de professionaliteit van de berichtgeving niet verstoort.”

Cumulaanvragen worden onder andere geweigerd voor activiteiten die dat vertrouwen zouden
kunnen verstoren of ondermijnen.

Mijnheer Yüksel, de VRT-nieuwsdienst heeft een plan over onderzoeksjournalistiek gemaakt.
Daarin staan de krachtlijnen inzake onderzoek bij de VRT-nieuwsdienst. Verschillende
thema’s komen daarin aan bod: onderzoeksreportages in Panorama, onderzoeksjournalistiek
in andere nieuwsdienstprogramma’s, de rol van deredactie.be, de interne organisatie binnen
de nieuwsdienst, opleidingen en deontologie.

Wat het aanbod betreft, gaat het plan in op de verschillende programma’s. Het eerste is
onderzoek in Panorama. VRT Nieuws maakt in het programma Panorama op Canvas per jaar
minstens tien lange reportages die onder de noemer onderzoeksjournalistiek vallen. In 2012
waren het er dertien. Gebeurtenissen, fenomenen of ontwikkelingen op verschillende
maatschappelijke gebieden worden in zo’n reportage tegen het licht gehouden en uitgediept.
Panorama heeft een kernredactie. Journalisten van andere nieuwsdienstredacties worden
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aangemoedigd om een voorstel in te dienen dat tot een onderzoeksreportage kan leiden in
opdracht van de Panorama-kernredactie en met het oog op uitzending binnen Panorama.

Het tweede is onderzoek buiten Panorama. Onderzoek binnen de nieuwsdienst beperkt zich
niet tot Panorama: ook andere programma’s doen op regelmatige basis aan onderzoek. Het
Journaal en het radionieuws hebben de opdracht om aan onderzoek te doen en nieuws te
brengen dat zich onderscheidt van de dagelijkse nieuwsstroom. Journalisten worden
aangespoord om op het terrein van hun specialisatie regelmatig onthullend nieuws te brengen
dat zorgvuldig is gecheckt. Terzake stelt journalisten vrij om aan onderzoek te doen.
Journalisten worden aangemoedigd om een voorstel te formuleren en worden daarna
vrijgesteld om de eerste aanwijzingen en bronnen grondig te checken en ook uit te werken in
een reportage. Hetzelfde gebeurt bij de duidingsprogramma’s van de radio, met name De
Ochtend en Vandaag.

Koppen is systematisch en structureel op zoek naar nieuwsverhalen die onder de noemer
onderzoek vallen. De eindredacteur van het programma heeft aandacht voor dergelijke
verhalen en geeft journalisten de kans om onderzoeksreportages uit te werken die passen
binnen de missie van het programma.

Het magazine Volt dat zich concentreert op consumentennieuws en maatschappelijk debat
heeft ook een wekelijkse rubriek waarin een onderzoeksreporter zich anoniem op het terrein
begeeft en wantoestanden blootlegt. Ook in andere rubrieken doet Volt wekelijks aan
onderzoek. Zo worden beweringen in reclameboodschappen getest op hun waarheidsgehalte.

De conclusie is dat er absoluut meer ruimte gecreëerd is voor onderzoekjournalistiek binnen
de VRT. Dat is in lijn met de beheersovereenkomst.

Mijnheer Yüksel, de afwijzing van het verzoek van de journalist heeft enkel te maken met de
deontologische afspraken binnen VRT Nieuws waarbinnen men heeft afgesproken geen
onderzoeksjournalistiek meer toe te laten buiten het kader van de VRT-nieuwsdienst in
opdracht van derden.

Mijnheer Caron, de VRT heeft naast de deontologische code die geldt voor alle
mediajournalisten, zelf ook een duidelijke deontologisch kader waarbinnen het journalistiek
werk van de VRT-nieuwsdienst gebeurt.

De voorzitter: De heer Verstrepen heeft het woord.

De heer Jurgen Verstrepen: De communicatie van de VRT wordt netjes opgelijst. Een deel
van die informatie hebben we al. De VRT heeft ons al vaak vervloekt omdat we zoveel
vragen stellen.

Uw antwoord is gedeeltelijk voldoende, maar gedeeltelijk ook niet. We mengen ons
natuurlijk niet met de interne persoonlijke zaken. Maar waar rook is, is vuur, stelt men soms.
Ik heb dit ook even opgelijst. We mogen niet oordelen over mensen in dienst van de openbare
omroep, maar sinds november 2011 hebben we nog nooit zo veel conflicten gehad. De
collega’s die in de vorige legislatuur, toen de VRT ook vaak het onderwerp was van de
discussies, ook lid waren van de commissie, kunnen daar ook niet omheen. We hebben voor
november 2011 nooit zo veel conflicten gehad vanuit een algemene hoofdredactie bij de
openbare omroep.

Als we dit oplijsten, dan gaat het over veel meer dan de drie conflicten die ik daarnet heb
genoemd, maar ik zal niet al te veel afwijken van de vraag. Ik denk aan het conflict over de
politieke zendtijd, over het geval-Ghysen, over het conflict met het personeel en over het
Twitter-conflict. Al die conflicten hebben de pers gehaald in ongeveer één jaar en drie
maanden tijd, dat is bijna één conflict per maand. En dat met telkens weer – daar blijf ik bij –
dezelfde figuur, namelijk de hoofdredacteur, die heel makkelijk zegt dat hij zich niet
verantwoordelijk voelt voor een groot deel van wat zijn personeel of zijn journalisten doen,
dat zien we in de persberichten en in de verklaringen. Ik heb daar een probleem mee, ik vind
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dat dit niet kan. Ik vind dat een openbare omroep rustgevend goed geleid moet worden, zeker
op het niveau van de journalistiek, en zo weinig mogelijk ter discussie moet komen.

Dat er veel onderzoeksjournalistieke opdrachten zijn, is natuurlijk heel leuk, want dan
worden de getalletjes opgelijst in een tabel. Met cijfers kan alles worden bewezen, in alle
richtingen. Bij mij gaat het erom dat een aantal van die onderzoeksjournalistieke projecten
heel gevoelig lagen waardoor er een rel over ontstaan is. Dat gebeurt telkens weer en nog
altijd met dezelfde persoon. Ik blijf daarbij, minister, en dit dossier is helemaal nog niet
gesloten. Dit is geen goede zaak voor de openbare omroep, wie er ook zijn gelijk haalt in
dezen.

Ik stel me trouwens vragen bij het nieuwe systeem, ook dat mag hier eens duidelijk worden
gezegd. Was het wel een goede beslissing om één algemeen hoofdredacteur in dienst te
stellen van de openbare omroep? Kijken we voor het antwoord maar eens naar het aantal
conflicten. We hebben die niet gehad onder Hoflack en ook niet onder Hellemans, toen waren
er amper conflicten. Er is dus iets. En zolang ik het gevoel heb dat er iets is en ik niet
bevredigend beantwoord word in dezen – en u bent mijn aanspreekpunt, ik kan daar niet
omheen, ik mag niet rechtstreeks naar de VRT stappen om er uitleg te vragen – zal ik deze
vragen blijven stellen. Ik zal als parlementslid bepalen welke vragen ik hier indien. Het
reglement mag in dezen wel eens worden aangepast, want aan de overkant van de straat
mogen veel meer vragen gesteld worden. Het is de taak van een parlementair om zo veel
mogelijk vragen te stellen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, minister, ik dank u voor het antwoord. Op zich is het waar,
de richtlijn was uitgevaardigd en ze werd rigoureus gevolgd. Bij de richtlijn zelf kan ik
voorbehoud aantekenen. Ik vind de richtlijn zodanig sterk en strak dat ze de creativiteit doodt
en dat is jammer. Het is blijkbaar een maatregel die eerder op schrik gebaseerd is dan op een
open geest. Maar goed, ik begrijp dat de instelling een dergelijke maatregel neemt. Ik blijf
erbij dat het geen goede zaak is, want zo kan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek alleen
nog gebeuren buiten instellingen, terwijl het niet iets is waarmee veel mensen hun boterham
kunnen verdienen. (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

Neen, ik bedoel niet dat wie in opdracht van de VRT werkt niet onafhankelijk kan zijn. Het
zou kunnen dat een hoofdredacteur iets niet gepast vindt. Dat geldt ook voor een journalist
van De Morgen of van De Standaard. Het is een thematiek die overal geldt, maar wij kunnen
alleen maar vragen stellen over de VRT. (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

Ja, zij zullen ook toestemming moeten vragen, maar wellicht is daar meer openheid voor
extern werk dan hier.

Het absolute ja of neen tegen onderzoeksjournalistiek binnen het huis vind ik een heel
moeilijke en te strakke maatregel. Dat is mijn mening. Ik vind dat er een opening moet
kunnen zijn, dat het mogelijk moet zijn.

Dan is er het feit dat de VRT heel principieel is geweest. De betrokken journalist heeft in
verband met het Fortisdossier de vraag gesteld alvorens hij begonnen is met de research voor
het boek. Hij heeft het in de initiële fase gedaan. De hoofdredactie heeft inderdaad die rechte
lijn gevolgd. Die verdienste kunnen we dus wel toewijzen. Anderzijds verneem ik dat er in
het verleden niet altijd even rechtlijnig werd geoordeeld. De aanleiding voor deze
rechtlijnigheid is het kronkelparcours in de periode ervoor. In verband met ‘De keizer van
Oostende’ mocht het eerst wel, dan niet enzovoort en dat is geen goede zaak.

Ik weet niet of het unieke oordeel van één persoon altijd de juiste richting kan bepalen. Ik
pleit ervoor om dit soort afwegingen bij een vraag van een medewerker uit een redactie van
de VRT-nieuwsdienst in brede zin, te laten beoordelen door een klein college. Ik pleit ervoor
dat er een zekere openheid kan zijn. Uiteraard moet het deontologische kader dat iemand
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binnenshuis hanteert, ook buitenshuis gerespecteerd worden bij het aanvullend werk dat hij
eventueel presteert buiten zijn uren. Zo niet, komen de waardigheid en kwaliteit van een
VRT-journalist in het gedrang.

Ik pleit er ook voor om dit incident niet te verharden, maar om er integendeel de les uit te
trekken dat voor een aantal mensen voor bepaalde projecten de mogelijkheid toch kan worden
gecreëerd.

Ik bevestig ook dat de VRT op het vlak van onderzoeksjournalistiek niet slecht bezig is.
Integendeel, de betrokken journalist heeft er eens een prijs voor gekregen. De spraakmakende
reportage vorig weekend in Panorama bewijst de kracht van de onderzoeksjournalistiek en
het effect dat die kan hebben. Dit alles doet niets af van de verdienste van de redactie van
Panorama, waar de journalist in kwestie deel van uitmaakt.

Ik pleit ervoor om dit incident niet te laten verworden tot een personenincident, maar om het
te gebruiken als les en om een ernstige oefening te maken over het herbekijken van de aanpak
van onderzoeksjournalistiek. De boeken die genoemd werden, dat van Tom Van de Weghe
over China of dat van Björn Soenens, zijn gemaakt met medewerking van of in opdracht van
de VRT. Wat is de grens? Het is een voortzetting van hun werk. Waar ligt ook de grens
tussen informeren en achtergrond, tussen duiding en onderzoek? Het zijn smalle en heel
moeilijke grenzen die vaak grijs zijn. Ik wil vermijden dat het huis beschuldigd wordt van het
meten met twee maten en twee gewichten.

Ik wil ook niet iets zeggen over de journalist in kwestie en de mail waarvan sprake is. U kent
wel de gunstige winden, hoewel de wind de laatste tijd heel erg vaak in het noorden zit en bar
en koud is. Ik zal de mail niet verder verspreiden, ik wil niet doen wat vaak een praktijk is. Ik
heb de mail gekregen op een bepaalde manier. Het is niet aan mij om de informatie vrij te
geven. Ik wil u dat ‘off the record’ best wel vertellen, maar ik zal de mail niet verder
verspreiden, ik neem die verantwoordelijkheid niet op mij. Het betreft immers ook hier
interne correspondentie en dat zal ik respecteren.

Ik pleit er dus voor om hier lering uit te trekken en om het strakke, rigoureuze kader dat door
schrik is ingegeven, maar toch geleid heeft tot nieuwe incidenten, nog een keer tegen het licht
te houden. Ik vraag dit vanuit het belang van de VRT, maar ook vanuit het belang van de
creativiteit, de daadkracht, de inventiviteit en de drang die journalisten hebben om daarnaast
andere projecten te ondernemen. Ik zal dit van harte steunen, en ik dank u voor het antwoord.

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Voorzitter, minister, het antwoord op mijn vragen stelt mij gerust wat
de aandacht voor onderzoeksjournalistiek betreft. U hebt gezegd dat er in 2012 dertien
reportages gemaakt zijn bij Panorama, dat is een goede zaak. Ook andere programma’s
hebben aandacht voor onderzoeksjournalistiek. Ik vind dat de VRT de standaard moet zijn
voor onderzoeksjournalistiek en daarom moeten er inderdaad regels zijn.

Ik had me voorgenomen om over de kwestie zelf geen vragen te stellen, maar na deze
betogen voel ik me toch verplicht om er iets over te zeggen. Het feit dat we hier opnieuw over
onderzoeksjournalistiek spreken, over dezelfde journalist en over dezelfde hoofdredacteur,
toont toch aan dat er een probleem is.

Mijn vierde vraag was of de afwijzing van het voorstel om een Panorama-reportage te maken
had met de nieuwe reglementering. U antwoordt daar niet op, maar daar is het probleem wel
mee begonnen. Hij heeft eerst de vraag gesteld om een ‘Pano’ te mogen maken. Dat werd
hem geweigerd. Ik weet niet waarom. Het gaat om een gedegen journalist, de prijzen
bewijzen dat, net als de reportage over HAZODI. Als hij een voorstel doet, maar dat wordt
geweigerd, dan is de volgende logische stap voor een journalist om er een boek over te
schrijven. Daar zit de kern van het probleem volgens mij. Ik zou graag eens willen weten
waarom zijn voorstel geweigerd werd. Er moeten concrete elementen zijn voor die weigering.
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U kunt zeggen dat het een zaak van de VRT is, dat het iets is tussen een journalist en een
hoofdredacteur. Als we zeggen dat een journalist een aanvraag moet indienen voor een
cumul, dan moet een weigering ook gemotiveerd worden en op dat vlak blijf ik op mijn
honger zitten.

U hebt voorbeelden gegeven van boeken van andere mensen die voor de nieuwsdienst
werken, Tom Van de Weghe, Björn Soenens, Rudi Vranckx. Dat is allemaal mooi. Er is het
principe dat iemand die een onderzoeksjournalistiek project wil doen, dat moet doen binnen
de schoot van de VRT. Dat is een goed principe, maar waarom geldt het dan niet voor die
andere projecten? U kunt zeggen dat er een tv-programma over moet worden gemaakt omdat
men werkt voor televisie en er anders niets over mag publiceren. De vraag is toch logisch?
Ook het werk van Tom Van de Weghe is een onderzoeksjournalistiek project, het boek van
Rudi Vranckx ook. Ik zie niet in waarom de ene het wel kan doen en de andere niet, dat moet
voldoende aangetoond worden. Ik herhaal dat het een interne aangelegenheid is, maar dat de
regels en de motivatie duidelijk moeten zijn. Als Van den Eynde zegt dat hij er een ‘Pano-
reportage’ over wil maken, maar dat wordt geweigerd, dan vraag ik u waarom.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, minister, ik heb enkele vaststellingen. De eerste
vaststelling is dat u uw pappenheimers begint te kennen. U kreeg de heer Caron heel
gemakkelijk terug braaf. Ik kan anders nog wel eens een boompje opzetten over de mate
waarin onafhankelijke journalistiek mogelijk is binnen de VRT, maar dat zou ons nu te ver
leiden.

Een tweede vaststelling is natuurlijk dat ik het voor een groot deel met u eens ben, zeker met
het eerste deel van uw antwoord. Het is niet omdat een journalist loopbaanonderbreking of
tijdskrediet of weet ik wat opneemt, dat dan plotseling ‘vrijheid blijheid’ geldt. Inderdaad, er
moet samenspraak zijn met de VRT, die man of vrouw blijft journalist van de VRT en dus
moet een hoofdredacteur ervoor zorgen dat die journalist met zijn werk de VRT niet in
diskrediet brengt, het neutraliteitsbeginsel niet schendt en dergelijke meer. Alle
deontologische regels moeten op dat moment gevolgd worden, dat spreekt voor zich, dat is
belangrijk voor de VRT als openbare omroep en dat is in dezen ook belangrijk voor de
journalist zelf. Het zorgt er ook voor dat de journalist de nodige geloofwaardigheid aan de
dag kan leggen wanneer hij correct een boek schrijft en zich niet bezondigt aan gratuite
uitspraken, zoals dat maar al te vaak nog te veel gebeurt.

Ik volg u daar dus in, maar ik kan dan ook niet anders dan concluderen dat de richtlijn die de
VRT ervan gemaakt heeft, namelijk niets uitgeven zonder dat in VRT-verband te doen, een
gemakkelijkheidsoplossing is. Op die manier heeft men van niemand last: paraplu omhoog.
Bovendien is het ook voordelig, want als er dan eens iets wordt uitgegeven, is het onder de
noemer van de VRT en kan die nog een graantje meepikken.

Natuurlijk moet men de deontologische code en de richtlijnen van de VRT volgen, maar
dergelijke journalistiek moet ook buiten dat kader van die VRT mogelijk zijn, in een systeem
van tijdskrediet of loopbaanonderbreking of weet ik veel wat er nog allemaal mogelijk is.
Anders zitten journalisten immers in een te strak keurslijf. Ik ben absoluut geen voorstander
van vrijheid blijheid. Dat heb ik gezegd. We moeten hen echter ook niet enkel in dat keurslijf
van de VRT stoppen, want – en daarmee kom ik terug op het eerste deel van mijn betoog –
soms is het twijfelachtig welke politiek gevoelige onderwerpen bij de VRT aan bod komen en
welke niet.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Wim Wienen tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over de verschraling van het televisieaanbod
- 914 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Voorzitter, geachte leden, minister, een tijdje geleden heb ik u al eens
ondervraagd over de verschraling van het televisieaanbod, naar aanleiding van de beslissing
van een distributeur om in zijn analoge aanbod de zenders BBC1, BBC2, ZDF en France 2 te
schrappen, hoewel die zenders zeker bij een ouder publiek nog altijd aantrekkelijk werden
bevonden en werden bekeken. Daardoor bleven mensen die analoog keken, verstoken van een
aantal zenders die ze gewoon waren.

Nu stellen we opnieuw vast dat een bepaalde distributeur aan het bekijken is in welke mate
een aantal zenders kunnen worden geschrapt uit het aanbod. Het argument dat steeds opgang
maakt, is natuurlijk dat die zenders te veel geld vragen om te worden doorgezonden. Wat me
in dezen opvalt, is dat het vooral gaat over zenders die lid zijn van de European Broadcasting
Union (EBU), dus over buitenlandse openbare omroepen. Een distributeur zou de Duitse
zenders ARD en ZDF willen schrappen, terwijl een andere WDR al heeft geschrapt.

Als we over de VRT spreken, zijn heel wat mensen in deze commissie, net als u, van oordeel
dat de openbare omroep een zeer grote meerwaarde heeft in een televisielandschap. Ik vraag
me dan af waarom dat niet zo zou zijn voor openbare omroepen in de ons omringende landen.
Bovendien heeft de melding dat een distributeur met het idee speelt om die twee Duitse
omroepen te schrappen, ook voor de nodige kritiek gezorgd: onder meer in onderwijskringen
vindt men deze schrapping natuurlijk een verschraling, zeker voor studenten Duits, maar ook
voor Duitstalige leerkrachten, met het oog op het uitoefenen van hun taak. Sowieso vind ik
het een verschraling tout court, gelet op de specifieke taak die openbare omroepen hebben.
Het wordt steeds moeilijker om te bekijken hoe het er in het buitenland aan toe gaat, ook wat
bijvoorbeeld informatieverstrekking betreft, en de kwaliteitsnormen die daar worden
gehanteerd.

Minister, wat is uw standpunt over dat schrappen van een aantal zenders, meer bepaald van
openbare omroepen van de ons omringende landen? Hebben die een meerwaarde of niet?
Welke maatregelen kunnen er worden genomen met betrekking tot die schrapping?

Ik weet natuurlijk dat in Europa de bestaande must-carryregeling toch wel enigszins is
ondergraven, en dat het inderdaad moeilijker wordt om de kijker te beschermen tegen een
dergelijke verschraling. Wat zijn de mogelijke gevolgen van de schrapping van deze
openbare omroepen, in het licht van de verdeling van de auteursrechten en vergoedingen aan
omroepen, de regionale omroepen inbegrepen? Als bepaalde omroepen worden geschrapt uit
het gamma omdat ze te duur zijn, vermoed ik immers dat de andere omroepen misschien wel
een extra bijdrage verdienen. Rijst er volgens u een probleem van verschraling van het
informatieaanbod uit Europa? Welke maatregelen kunnen daar al dan niet tegen worden
genomen?

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: In België hebben we drie landstalen. Er valt wel iets voor te
zeggen dat de openbare zenders van de ons omringende landen hier nog aan bod zouden
moeten kunnen komen. Dan kan men ook de link leggen naar al dan niet commerciële
zenders. Zo stellen we vast dat er bij een distributeur als Belgacom heel veel Franstalig
aanbod is, dat de Franstalige commerciële zenders daar ook aan bod kunnen komen, terwijl
commerciële zenders uit ons buurland Nederland helemaal niet aan bod kunnen komen. Er is
dus geen evenwicht.
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Dat zou inderdaad beter kunnen. Minister, ik denk dat ter zake een rol is weggelegd voor u
als minister bevoegd voor de media. Zou u dat willen meenemen als er overleg is? Waarvoor
dank.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Voorzitter, geachte leden, zoals u weet, bevat het Mediadecreet de
relevante bepalingen over de dienstenverdelers. Een zeer groot deel van deze regelgeving is
natuurlijk gebaseerd op de Europese richtlijn die is omgezet: radio-omroep en televisie zijn
diensten die moeten kunnen circuleren in een interne Europese markt. Dat betekent dat
buitenlandse omroepen in Vlaanderen kunnen uitzenden of omgekeerd, dat de VRT
bijvoorbeeld in Nederland beschikbaar is op de kabel.

Specifiek met betrekking tot het doorgeven van omroepsignalen door de distributeurs, in casu
Telenet, Belgacom, TV Vlaanderen en Mobistar, bepaalt dit Mediadecreet wat moet en wat
mag worden doorgegeven. Wat de distributeurs moeten en mogen, is ook het gevolg van die
Europese Richtlijn, namelijk de Universele Dienstenrichtlijn, die recent ook nog werd
gewijzigd, in 2009. Die richtlijn laat toe dat de lidstaten bepaalde distributeurs kunnen
verplichten om bepaalde omroepen door te geven. Artikel 31 van de richtlijn stelt dat de
lidstaten op basis van redenen van algemeen belang de belangrijkste dienstenverdelers
kunnen verplichten om bepaalde omroepen in hun aanbod op te nemen. Dit zijn de
zogenaamde must-carryverplichtingen, waarover we hier ook al dikwijls hebben gesproken.
Het betreft deze dienstenverdelers die gebruik maken van netwerken die voor een significant
aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma’s te ontvangen, zo
stelt artikel 185 van het voornoemde decreet.

Als we dit toepassen op Vlaanderen, is Telenet verplicht om een beperkt aantal omroepen
door te geven. Het gaat om een beperkt aantal, net omdat die verplichting afbreuk doet aan
het algemene principe van de handelsvrijheid, en vooral ook aan het principe van het vrij
verkeer van diensten, dat toch wel een Europees basisbeginsel is. De vertaling van die
Europese bepaling is te vinden in artikel 186 van het Mediadecreet, dat stelt dat in dit geval
Telenet verplicht is om omroepprogramma’s door te geven van de VRT, van de RTBF, van
de BRF, van de NPO en van de regionale televisieomroep. Telenet kan juridisch niet worden
verplicht om andere omroepen, zoals WDR of ZDF, door te geven, omdat dit niet zou
overeenstemmen met de vereiste van het algemeen belang bij de motivering van het opleggen
van die verplichting. Daarover is er vroeger al rechtspraak geweest bij het Europees Hof van
Justitie.

Deze regels gelden echter niet voor Belgacom, omdat Belgacom geen dienstenverdeler is die
gebruik maakt van een netwerk dat voor een significant aantal eindgebruikers het
belangrijkste middel is om omroepprogramma’s te ontvangen. Belgacom kan dus niet worden
verplicht om bepaalde omroepprogramma’s wel of niet door te geven. De
omroepprogramma’s die Belgacom mag doorgeven, zijn ook opgesomd in het Mediadecreet,
namelijk in artikel 187. Ik kan ook Belgacom dus niet verplichten om WDR, ZDF of om even
welke andere omroep door te geven. Dat zou een inbreuk vormen op de Europese
regelgeving, het Mediadecreet en de handelsvrijheid van Belgacom. In deze zaak is het dus
Belgacom dat autonoom kan en mag beslissen.

Daarnaast hebben een aantal omroepen uit Duitsland, en dan vooral de openbare omroepen,
ervoor geopteerd om hun omroepsignaal ook – gratis – te verspreiden via satelliet. In casu
zijn ARD, WDR en ZDF dus met een satellietschotel en een satellietontvanger gratis te
bekijken in Vlaanderen, zelfs zonder abonnement bij de dienstenverdeler TV Vlaanderen. Als
men zich dus de nodige infrastructuur aanschaft, kan men wel degelijk WDR, ZDF en heel
wat andere zenders gratis bekijken, zonder maandelijkse abonnementsformule.

Mijnheer Wienen, ik heb met betrekking tot uw vraag ook contact opgenomen met Belgacom
en Telenet. Belgacom heeft me laten weten dat de omroepen in kwestie tot nader order wel
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nog deel uitmaken van het aanbod van Belgacom, en dat het openstaat voor elk redelijk
aanbod van die omroepen om dit zo te houden in de toekomst. Als de voorwaarden dezelfde
kunnen blijven als voorheen, zegt Belgacom, dan zal het ook ZDF en ARD blijven uitzenden.
Voorlopig zijn de gesprekken hierover gaande.

Telenet stelde dat de Duitse publieke omroepen historisch een hoge auteursrechtenvergoeding
ontvingen voor verdeling via de kabel. Sindsdien is de kijkdichtheid van die omroepen echter
sterk afgenomen, zenden ze ook in open net uit, onder meer via satelliet, en zijn ze ook gratis
te bekijken via het internet. Het ligt volgens Telenet dan ook voor de hand dat die omroepen
een kleinere auteursrechtenvergoeding zouden moeten ontvangen van de dienstenverdelers in
België. De Duitse publieke omroepen weigeren echter al jaren in België hun
vergoedingseisen aan te passen. Volgens Telenet waren die eisen dus niet meer in
overeenstemming met de situatie op de omroepmarkt. Vanzelfsprekend, zo stelt Telenet,
willen dienstenverdelers een zo breed en gevarieerd mogelijk zenderaanbod aanbieden.
Daarom wordt bij het stopzetten van het doorgeven van de Duitse publieke omroepen een
vervanging door andere Duitse omroepen bekeken. Uiteindelijk vragen de andere Duitse
omroepen veel lagere auteursrechtenvergoedingen dan de Duitse publieke omroepen, zo
beweert Telenet. Die zenden ook uit in het Duits.

Ik besef dat de openbare omroepen uit onze buurlanden voor een deel van de Vlaamse
bevolking toch wel enigszins bij hun omgeving en hun leven hoorden. Voor die mensen is het
natuurlijk belangrijk op te merken dat die publieke omroepen minstens hun nieuws- en
duidingsprogramma’s nu ook al gratis aanbieden via het internet. Er zijn dus wel manieren
om die te bekijken. Bovendien zijn ze ook gratis te bekijken via satelliet. Op dit moment
zitten ze, voor alle duidelijkheid, bovendien ook nog steeds in het Belgacomaanbod, en
Belgacom zal dat ook zo willen houden. De consument heeft dus nog een mogelijkheid of een
keuze wat dat betreft.

Sinds de lancering van digitale televisie eind 2005 door zowel Belgacom als Telenet is het
aanbod van de dienstenverdelers natuurlijk zeer groot geworden. Het gaat vandaag over
ongeveer 75 omroepen. Wel spelen hier deels ook de wetten van de vrije markt, zoals ik ook
al heb gezegd: niet aan elke omroep kan een must-carrystatus worden gegeven.

De gevolgen van deze beslissing voor de vergoedingen aan de omroepen, de regionale
omroepen inbegrepen, kan ik niet inschatten, omdat dat tot de interne keuken van de
dienstenverdelers behoort. Daar hebben we ook al regelmatig over gesproken. Het gaat over
contractuele relaties. We hebben geen transparantie wat dat betreft.

Mijnheer Wienen, of er een verschraling is, hangt af van uw persoonlijke smaak en ook van
die van de kijker. Ik vind het uiteraard spijtig dat een aantal omroepen geschrapt zijn uit het
analoge aanbod: laat dat duidelijk zijn. Vlaanderen kan daar echter geen maatregelen tegen
nemen. Op Europees vlak lijkt er ook weinig animo te zijn om die must-carrybepaling uit de
Universele Dienstenrichtlijn aan te passen, bijvoorbeeld zodat lidstaten meer ruimte krijgen.
Zoals ik het zie, beweegt er op dat vlak niets.

We stellen ook vast dat het aantal omroepen ook alsmaar toeneemt. Ik geef u één cijfer:
volgens Telenet waren er in 2010 meer dan 8500 Europese zenders op een of andere manier
actief.

Het besluit is dat wij wettelijk en juridisch geen poot hebben om op te staan.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Ik had zoiets vermoed. In mijn mondelinge toelichting heb ik
vermeld dat hier de Europese Dienstenrichtlijn wordt geïmplementeerd. De beleidsmakers
van vandaag maken de verkeerde keuze. Zij laten met betrekking tot televisie het
commerciële aspect primeren.
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Minister, u zegt dat er zenders zijn bijgekomen. Ik weet dat er een Duitstalige zender is
bijgekomen, ik denk RTL Television. Dat is wel leuk, maar ik zie overal op grote schaal
openbare omroepen verdwijnen uit het gamma. Enkel het geld speelt. Goedkopere zenders
kunnen erop en duurdere zenders verdwijnen. Als ik zie hoeveel zenders er zijn bijgekomen,
stel ik vast dat daar zenders bij zitten die zich beperken tot een hele dag lang televerkoop. En
dan is er ook een zender waar televerkoop overgaat in wat men soft-erotische programma’s
noemt. Die worden nu onderzocht door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) – ik
wens ze daar op de VRM veel plezier bij het monitoren daarvan.

Maar u begrijpt mijn bekommernis: we kunnen niet stellen dat alle zenders die erbij komen
van eenzelfde waarde zijn als de zenders die verdwijnen. Ik betreur dat. Ik vraag mij dan af
waar het eindigt. Ook onze commerciële omroepen hebben geen must-carrystatuut in ons
land. Ook zij kunnen, wanneer zij te exuberant zijn in het eisen van centen voor doorgifte- en
auteursrechten, het slachtoffer worden van distributeurs.

U zegt dat u het antwoord op de vraag of het nu al dan niet een verschraling is aan mijn
smaak en de smaak van de kijkers overlaat – maar het enige verschil is dat die kijkers niets
meer kunnen beslissen, zij kunnen op geen enkele manier laten blijken wat hun
voorkeurzender is. De distributeur houdt daar weinig of geen rekening mee. Dat is een
vaststelling. Dan zegt men de mensen dat ze een schotelantenne moeten kopen bij TV
Vlaanderen. U weet dat het bevestigen van een schotelantenne bouwvergunningen vergt. Zo
eenvoudig is dat niet. En zeggen dat je op het internet moet kijken, is, zeker ten overstaan van
oudere kijkers, een argument dat weinig opgaat: zij hebben de stap nog niet gemaakt om het
internet te gebruiken als televisietoestel.

Ik vind dat spijtig. Ik ben bezorgd over waar dit zal eindigen. Ik kijk met angst toe welke
zenders er op termijn nog allemaal uit het gamma zullen verdwijnen.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Wim Wienen tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over de werking van de Raad voor de
Journalistiek
- 948 (2012-2013)

De voorzitter: Vooraleer het woord te geven aan de heer Wienen, richt ik mij eerst tot u,
mijnheer Tommelein. Ik ontving van u een vraag die gedeeltelijk over hetzelfde onderwerp
gaat. Beide vragen zijn zeer gelijklopend. Mag ik u uitnodigen om zich als eerste aan te
sluiten? Beide vragen hebben echt dezelfde invalshoek. U hebt het over de journalistieke
opleidingen en de Raad voor de Journalistiek. Er is een grote overlapping met wat de heer
Wienen hier vandaag aan de orde brengt.

De heer Bart Tommelein: Voorzitter, ik ga akkoord met het compromis.

De voorzitter: Het is geen compromis, het is gulheid.

De heer Bart Tommelein: De vraag is natuurlijk welke vraag het eerst binnen was.

De voorzitter: Dat weet ik niet.

De heer Bart Tommelein: Dus weet u niet of u gul bent. U denkt of vermoedt dat u gul bent.

De voorzitter: De vraag van de heer Wienen was het eerst binnen, anders kon hij nog niet
zijn geagendeerd.

De heer Wienen heeft het woord.
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De heer Wim Wienen: Een coulante Bart Tommelein, dat we dat nog mogen meemaken,
collega’s in de commissie Media.

Af en toe is het interessant om De Standaard te lezen. Een tijd geleden stond daarin een
interview met de hoofdredacteur van de commerciële omroep van vtm, naar aanleiding van
de restyling van de nieuwsstudio, Het Nieuws, de website, enzovoort. Ik feliciteer de heren en
dames uit Vilvoorde met de fraaie studio, de zeer mooie website en de leuke app. Maar het
interessantste onderdeel van het interview ging over de werking van de Raad voor de
Journalistiek. De vtm-hoofdredacteur, toch geen kleine speler in het medialandschap, liet er
zich kritisch over uit.

De kritiek op de Raad voor de Journalistiek is niet nieuw. We hebben de code van
journalistiek waaraan de journalisten geacht worden zich te houden. We stellen echter vast
dat journalisten, ook van de openbare omroep, af en toe een uitschuiver maken. Naargelang
van het incident wordt dit dan opgeblazen tot een klein of een groot incident, dat dan soms
ook hier ter sprake komt. Meestal wordt hierbij gefocust op journalisten van de VRT, maar
ook andere journalisten zondigen al wel eens tegen die code.

Die code moet gevolgd worden. Daar hangt een en ander van af. Omroepen moeten, willen ze
gesubsidieerd worden door deze overheid, zich aan die code houden. Maar er is geen echt
sanctiemechanisme voor het geval een journalist die code overtreedt. Die hoofdredacteur
maakte zich die bedenking in die krant. Hij stelde dat er bij de journalisten een gebrekkige
algemene kennis is. Daardoor maken ze al snel een foute interpretatie van nieuwsfeiten,
waardoor ze ook een foute berichtgeving brengen. Dat luik over de opleiding en de
gebrekkige algemene kennis van journalisten laat ik over aan mijn goede collega Tommelein,
die dat min of meer in zijn vraag heeft verwerkt.

De hoofdredacteur deed nog een krasse uitspraak, die ik letterlijk citeer: “Maar ook de Raad
voor de Journalistiek is een aanfluiting van de sector.” Ik vond dat behoorlijk scherp. Hij
verwijst in deze naar het feit dat er geen boetes of sancties kunnen worden opgelegd als er
journalistieke fouten worden gemaakt. De regels van de Raad voor de Journalistiek zijn dus
niet afdwingbaar.

De betrokken hoofdredacteur vindt de beroepsgroep ook te protectionistisch. Hij is ook van
mening dat er een probleem rijst met de samenstelling van de Raad voor de Journalistiek. Ik
vond het bijzonder dat hij dat zo duidelijk stelde in dat interview. Hij vindt dat in de raad
meer mensen met een groter journalistiek gezag moeten zetelen. Hij noemde in dat interview
enkele namen, maar dat is niet zo belangrijk voor de kern van deze vraag.

Minister, bent u ook van oordeel dat er een probleem is met de werking van de Raad voor de
Journalistiek? Zo ja, welke problemen zijn dat? Zo neen, hoe komt het dan dat er bij
journalisten redelijk wat kritiek te horen is over de werking van die Raad voor de
Journalistiek, en dat we nu ook een hoofdredacteur stevig hebben weten uithalen naar die
Raad voor de Journalistiek?

Minister, bent u het eens met het standpunt dat werd ingenomen? Dat is niet onbelangrijk,
want dat zou impliciet betekenen dat bij de Raad voor de Journalistiek een en ander moet
worden aangepast. Als u die mening bent toegedaan, had ik graag van u vernomen in welke
zin er wijzigingen moeten worden aangebracht. Of bent u het standpunt dat door de
hoofdredacteur van vtm werd verkondigd niet genegen? Waarom dan niet? Met welke
argumenten wuift u dan die kritiek weg? Bent u er voorstander van dat de Raad voor de
Journalistiek, met eventueel een andere samenstelling, effectief moet kunnen sanctioneren?
Moet de code van de Raad voor de Journalistiek afdwingbaar worden gemaakt? Is er hierover
contact met de Raad voor de Journalistiek? Neemt u maatregelen om tot dit punt te komen of
niet?

De voorzitter: De heer Tommelein heeft het woord.
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De heer Bart Tommelein: Voorzitter, minister, in een opiniebijdrage liet de algemeen
hoofdredacteur van vtm zijn licht schijnen over de journalistieke sector. Hij maakte daarbij
twee belangrijke opmerkingen en deed een voorstel tot oplossing.

De journalistieke opleidingen moeten meer en beter afgestemd worden op de behoeftes van
de sector zelf. De heer Hoflack vraagt dan ook dat de betrokkenen zouden overleggen met de
verschillende hoofdredacties opdat de opleidingen kwalitatief zouden worden versterkt.

De Raad voor de Journalistiek heeft veel te weinig macht en geloofwaardigheid. Hij wordt
bevolkt door te veel mensen die de belangen van hun eigen redacties en moederbedrijven
moeten verdedigen. Bovendien heeft de raad te weinig slagkracht om effectieve sancties uit te
spreken, wat volgens de heer Hoflack wel zou moeten kunnen. Minister, daarom roept hij u
op om nog voor de verkiezingen van 2014 overleg met de Vlaamse hoofdredacteurs te plegen
en initiatieven te nemen, zonder daarbij zelf strakke regels op te leggen. Zelfregulering is de
voornaamste opdracht en blijft een belangrijk en cruciaal item.

De Vlaamse overheid spendeert jaarlijks al bijzonder veel geld aan de journalistieke sector.
390.000 euro aan het Steunpunt, 248.000 euro aan de Raad voor de Journalistiek en de
Vlaamse Vereniging van Beroepsjournalisten, 1 miljoen euro aan de Mediacademie. De
Mediacademie wordt verondersteld in aangepaste opleidingen en vormingen te voorzien voor
journalisten uit de geschreven sector. Dit jaar zou werk worden gemaakt van een audiovisuele
poot. De rondetafelgesprekken over werken in de mediasector hebben dan weer aanzet
gegeven tot aanbevelingen en conclusies, met daarin aandacht voor de nood aan specifieke
opleidingen.

Minister, hoe reageert u op de oproep van Kris Hoflack om de nodige initiatieven te nemen,
zonder daarbij de zelfregulering in het gedrang te brengen, om de journalistieke sector nog te
verbeteren?

De voorzitter: De heer Yüksel heeft het woord.

De heer Veli Yüksel: Minister, we hebben hier meermaals een uitvoerig debat gehad over de
journalistieke opleidingen naar aanleiding van reacties in de media over een mismatch tussen
opleiding en werkvloer. U hebt toen, nog niet zo lang geleden, naar aanleiding van die zaken
en ook op onze vraag, een studie besteld om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en
om, in functie daarvan, te werken aan de instroommogelijkheden en de kwaliteit en de
werkomstandigheden op de werkvloer in de verschillende redacties.

De vraag van de nieuwe hoofdredacteur van vtm-Nieuws is dus niets nieuws. Het blijft een
aandachtspunt. De redacties zelf hebben een zekere verantwoordelijkheid om er in de
communicatie met die opleidingen voor te zorgen dat de aanbieders van de opleidingen in de
hogescholen aandacht besteden aan de echte noden van de sector.

De Raad voor de Journalistiek is een zelfregulerend orgaan. Aan dat principe raken we best
niet. Maar als er hiaten en problemen zijn, moet daar natuurlijk aan worden gewerkt. Wat
belet de sector om daar werk van te maken? Ik begrijp niet dat die mensen vragen dat u zou
interfereren en zou bepalen wat een goede Raad voor de Journalistiek zou moeten zijn.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Collega’s, de kritiek over journalistieke ontsporingen of zogezegde
ontsporingen die de laatste dagen te lezen was in de pers had in hoofdzaak betrekking op de
werking van de Raad voor de Journalistiek, maar in de marge ook, zoals de heer Yüksel zegt,
op de opleidingen die jongeren voorbereiden op het journalistieke metier.

Ik sta eerst even stil bij het ruimere kader van journalistieke autonomie. De pers heeft een
uiterst belangrijke positie in onze maatschappij en journalistieke autonomie is een hoeksteen
van onze democratie. Ik heb de onderzoekers van het Steunpunt Media vorig jaar gevraagd
een analyse te maken van de instrumenten die journalistieke autonomie kunnen vrijwaren.
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Twee belangrijke instrumenten in deze context zijn een redactiestatuut, dat de journalisten
beschermt, en zelfregulering.

Over het redactiestatuut circuleren uiteenlopende meningen. Een redactiestatuut kan helpen
om te waken over de scheidingslijn tussen bijvoorbeeld commerciële en redactionele
belangen. Binnen de audiovisuele sector heeft de VRT er één, de commerciële omroep vtm
niet of nog niet, hoewel die daarover ook al heeft nagedacht. De onderzoekers binnen het
Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek pleiten echter niet voor een opgelegde algemene
invoering van een redactiestatuut voor alle nieuwsmedia. De paradox van een dergelijke
verplichting is immers dat die zichzelf dreigt te ondermijnen: wanneer men van
overheidswege iets oplegt dat journalistieke autonomie moet garanderen, raakt men
tegelijkertijd aan deze autonomie. En met journalistieke autonomie dient de overheid, denk
ik, zeer voorzichtig om te springen.

Een overheid dient een soort ‘gepaste’ betrokkenheid te hanteren ten aanzien van de
mediaspelers op het terrein. Dat brengt mij bij de werking van de Raad voor de Journalistiek,
die zich buigt over het delicate thema van deontologie. Op het gebied van zelfregulering
wordt de raad een goed voorbeeld genoemd in het onderzoek. De raad werkt volgens het
model van vrijwillige zelfregulering, maar kan rekenen op de steun van alle grote
mediabedrijven in Vlaanderen. Zij financieren samen voor de helft ongeveer de werking van
de raad, de andere helft wordt gefinancierd door de Vlaamse Vereniging van Journalisten
(VVJ), die hiervoor op een verhoogde toelage van de overheid kan rekenen. Op die manier
steunt de overheid de raad indirect.

Als minister geef ik nog een extra signaal door aan elk subsidiebesluit dat gaat over media
met een journalistieke dimensie expliciet de voorwaarde te verbinden dat de mediabedrijven
de Raad voor de Journalistiek moeten erkennen, met respect voor de code. Ik wil bij deze
nogmaals onderstrepen dat ik het uitermate belangrijk vind dat alle journalisten en alle
verantwoordelijken in de media, ook de CEO’s en de aandeelhouders, deze code in de
dagelijkse praktijk doen gebruiken en naleven. Door het opnemen van deze verplichting in de
subsidiebesluiten, wil ik de raad en de deontologische principes die de sector binnen de raad
zelf heeft afgesproken, heel nadrukkelijk steunen. Ik wil me op die manier tegelijk ver op
afstand van inmenging houden, maar wel het signaal geven dat de overheid dit belangrijk
vindt en zich betrokken toont. Ook kleinere spelers als Apache of De Wereld Morgen moeten
die verplichtingen naleven als ze een subsidiedossier willen indienen.

Het voordeel van onze huidige werkwijze is dat we zo iedereen aan boord hebben. Het gaat
om een systeem dat berust op een consensus van de hele sector. Volgens mij werkt dat ook.
Het is in het grootste belang van de geloofwaardigheid van de sector dat men zich
voortdurend bezint over hoe men de werking verder kan verbeteren. Het huidige systeem om
met naam en toenaam in de beslissingen van de raad bekend te maken wie er in de fout is
gegaan heeft al impact. Het valt niet te onderschatten wat de morele waarde is van zo’n
sanctie.

Kan het nog beter? Wellicht wel, de raad heeft er alle belang bij om de geloofwaardigheid
van de sector te beschermen door soms duidelijke signalen te geven en oordelen uit te
spreken. Ik denk ook aan de mogelijke wenselijkheid van een meer expliciete bekendmaking
van de uitspraken, bijvoorbeeld in de massamedia. Het aantal klachten bij de raad ligt ook
nog altijd vrij laag. De raad mengt zich mogelijk wat te weinig in het maatschappelijk debat
en is inderdaad nog onbekend bij velen. De discussie binnen de raad hoeft ook niet alleen
over journalistieke fouten te gaan, maar kan ook gaan over wat goede journalistiek is. In het
geval van een permanent maatschappelijk debat zal de alertheid van de journalisten nog
groter zijn.

Maar het is aan de raad om zich over dit soort dingen te bezinnen. Ik ben er persoonlijk wel
van overtuigd dat het in het belang van de sector is dat men dat doet, maar het is aan de raad
om te beslissen om initiatieven te nemen of niet.
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De raad bestaat uit zes journalisten, zes uitgevers en zes externe leden uit het maatschappelijk
middenveld, justitie en dergelijke. Bemiddeling gebeurt door de ombudsman. Als
bemiddeling niet helpt, kan ook een klachtenprocedure worden opgezet.

De huidige samenstelling van de Raad voor de Journalistiek is wel degelijk zeer
representatief voor de sector. De leden van de raad worden aangewezen door de
vertegenwoordigers van de verschillende bedrijven en de journalistenvereniging. Daar zitten
nu al een aantal eminente collega’s bij, overigens samen met alom gerespecteerde magistraten
en professoren. De sterkte van de raad is onlosmakelijk verbonden met de mensen die hierin
zetelen en aangezien de sector hier zelf ook in vertegenwoordigd is, is het ook de taak van de
mediabedrijven om na te gaan wie zij precies afvaardigen binnen de raad. Ook hier: het is in
het belang van de sector zelf dat ze goed evalueren wie ze afvaardigen en dat ze sterke en
representatieve figuren sturen.

Ik heb er geen probleem mee om het gesprek aan te gaan met de raad, om ook naar aanleiding
van dit debat nog eens van gedachten te wisselen. Ik wil zeker ook nadenken over hoe we de
raad nog meer macht kunnen geven, maar het is mijn persoonlijke mening – en die blijf ik
benadrukken – dat de sector aan zelfregulering moet doet en daarin aan
opportuniteitsbeoordelingen moet doen. Ik heb ook vertrouwen in de raad. De raad staat open
voor discussies. Dat is ook gebleken tijdens het colloquium naar aanleiding van de tiende
verjaardag van de raad vorig jaar, waar onder andere de conclusies van die studie zijn
bekendgemaakt en waar het debat is gevoerd.

Journalistieke zelfregulering kan een antwoord bieden om toe te kijken op de inhoudelijke
lijn van de berichtgeving, zonder overheidsinmenging. Vlaanderen kent op dit vlak inderdaad
een nog jonge traditie met de Raad voor de Journalistiek. Om de autonomie van de journalist
en de persvrijheid in het algemeen niet in het gedrang te brengen, mag zeker niet de indruk
ontstaan dat de raad moet evolueren naar een zwaarbewapende interne tuchtinstantie voor de
journalistiek. Daar is geen draagvlak voor.

We moeten blijven stimuleren dat er gewerkt wordt aan een breedgedragen platform waar
deontologische kwesties kunnen worden uitgepraat en geregeld. Het zou mijns inziens wel
goed zijn dat de beslissingen van de raad misschien meer worden gecommuniceerd, in de
eerste plaats naar en door de nieuwsmedia zelf. Het is zeker zo dat er de druk is van de
commercialisering en dat journalisten meer moeten maken met minder. Daar mag meer
aandacht naar gaan.

Ik geef een slotbedenking in die context. Dat het beroep van journalist sterk moet worden
geprofessionaliseerd, via onderwijs, is een stelling die zeker en vast vaker wordt gehoord. De
auteur waar u naar verwijst, Kris Hoflack, kaart in een zeer recente bijdrage in De Morgen op
22 februari 2013 ook de hoeveelheid journalistieke opleidingen aan en de wisselwerking
tussen die opleidingen en de werkvloer. Het is belangrijk om aan die wisselwerking te
werken. Vorming is inderdaad zeer belangrijk en iets waar journalisten en freelancers zeker
recht op hebben, maar waarvoor ze soms te weinig tijd hebben.

Ook daarom is er de opstart van de Mediacademie, voorlopig nog alleen voor de geschreven
pers, maar die wordt uitgebreid naar de audiovisuele sector. We hebben een grote autonomie
gegeven aan de sector om een talentmanagementsplatform op te richten en een
opleidingsaanbod samen te stellen, afgestemd op de specifieke noden van de sector. De
adviesraad van de Mediacademie is samengesteld uit experten uit de uitgeverswereld,
vertegenwoordigers van de opleidingen journalistiek, de Vlaamse Vereniging van
Journalisten, de Raad voor de Journalistiek, de VDAB en het Fonds Pascal Decroos. De
adviesraad vormt daarmee de facto een ontmoetings- en overlegplatform, waar van gedachten
kan worden gewisseld over opleidingen, levenslang leren en talentmanagement in de sector.

Constructief overleg tussen enerzijds de opleidingen en anderzijds de mediasector zelf kan er
bovendien toe bijdragen dat de wisselwerking en de afstemming verbeteren. De schoolse
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opleidingen en de uitgevers ontmoeten elkaar sinds kort ook gestructureerd binnen de
werkgroepen die ontstaan zijn binnen de schoot van de adviesraad van de Mediacademie. Ik
denk dat ik een beetje heb gestimuleerd dat er gestructureerd wordt overlegd.

De adviesraad keurde daarnaast onlangs het aanbod van bijzondere opleidingsinitiatieven
voor het jaar 2013 goed. Deontologie voor contentmakers en mediaprofessionals wordt straks
aangeboden als een open opleiding voor alle mediaprofessionals, gericht op het versterken
van de deontologische reflex en het onder de aandacht brengen van nieuwe evoluties.

De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.

De heer Wim Wienen: Ik dank u voor uw antwoord, minister. Zeker de opleidingen kunnen
tot op heden inderdaad beter. Ik denk ook wel dat er een verbetering mogelijk is door
inderdaad meer te zorgen voor wisselwerkingen. Ik kan me inbeelden dat sommige, laten we
zeggen, ‘ancien combattants’ van de journalistiek soms raar opkijken over de algemene
kennis van jongere collega’s. Dan kan ik begrijpen dat er zulke uitspraken komen.

Opmerkelijk vind ik dat de kern van uw antwoord is dat er op dit moment bij de raad zelf niet
onmiddellijk een probleem is. De raad komt goed uit het onderzoek, er is zeker geen
probleem met de samenstelling. U zegt dat er eminente journalisten en juristen in zitten. Dan
vraag ik me af waarom een hoofdredacteur, toch niet van de minste, de moeite doet om
dergelijke uitspraken te doen. Dat vind ik eigenaardig.

Ik weet dat zelfregulering goed is, maar dat geldt zolang de instelling bereid is die
zelfevaluatie te doen en zich blijvend wil bezinnen over verbeteringen en aanpassingen aan
de tijd van vandaag. Dat is een zwakte bij zelfregulering. We mogen niet vergeten dat de
overheid het ding subsidieert. Alles blijft afhangen van de goodwill van de instelling zelf.

De voorzitter: De heer Tommelein heeft het woord.

De heer Bart Tommelein: Minister, we zitten op dezelfde golflengte wat zelfregulering
betreft en dat kan ik enkel toejuichen. In verband met de opleidingen wil ik de nadruk leggen
op die audiovisuele poot voor de journalistieke opleidingen. De vraag is hoeveel geld
daarvoor kan worden vrijgemaakt. Hebt u daar al enige indicatie van?

Minister Ingrid Lieten: Ik heb daarvoor geld gereserveerd en het dossier is nu ingediend bij
de Inspectie van Financiën voor advies.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Katrien Schryvers tot mevrouw Ingrid Lieten,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het tv-programma De
Bleekweide
- 970 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Mevrouw Katrien Schryvers: Minister, sinds enkele weken zendt de openbare omroep op
zondag het programma De Bleekweide uit. We hebben het allemaal al wel gezien of hebben
erover gehoord.

De Bleekweide is een centrum in Gent waar een team therapeuten psychologische
begeleiding geeft aan kinderen en jongeren die het moeilijk hebben, omdat ze geconfronteerd
zijn met heel ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Dat kan gaan over de echtscheiding
van de ouders, gepest worden op school, het overlijden van iemand die hen nabij is, misbruik,
zelfdoding in de omgeving en zo verder. Het programma betreft een reeks reportages over de
jongeren die daar in therapie zijn en voor de camera hun – toch wel heel erg persoonlijke –
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verhaal doen. Ondanks de pijn en het verdriet zijn het ook positieve en hartverwarmende
verhalen over kracht en herstel, recht krabbelen en voortleven.

Over de bedoelingen van het programma wil ik het echt niet hebben. We beseffen allemaal
perfect dat wie dit programma maakt absoluut taboes wil doorbreken, aandacht wil vragen
voor dergelijke problemen, die bespreekbaar wil maken, mensen met gelijkaardige problemen
wil inspireren en helpen bij hun verwerkingsproces, hen wil aansporen om er niet mee te
blijven zitten.

Ondanks de ontroerende getuigenissen heb ik toch een heel ongemakkelijk gevoel als ik naar
dat programma kijk. Vanuit mijn betrokkenheid, ook in mijn parlementair werk, bij
kinderrechten en jongerenwelzijn, vraag ik me af of de jongeren tegen zichzelf worden
beschermd. Ik weet ook, minister, dat de inhoud van een programma behoort tot de
autonomie van de omroep.

We kunnen er echter niet omheen dat de jongeren in de serie zich van een heel kwetsbare
kant tonen. Ondanks het feit dat de programmamakers zeggen dat de getuigen zelf hebben
besloten om met hun verhaal naar buiten te komen, gaan er stemmen op die vinden dat het
programma te ver gaat. We hebben allemaal de tegengestelde meningen daaromtrent gehoord
en gelezen van psychologen en deskundigen.

Ook in Nederland en de Verenigde Staten zijn er al dergelijke programma’s gemaakt, maar
het grote verschil met De Bleekweide is dat die programma’s getuigenissen van volwassenen
in beeld brengen en niet van minderjarigen, en dat de buitenlandse programmamakers er
steevast voor opteren om met acteurs te werken, wat een heel groot verschil maakt. Evengoed
doorbreken die programma’s toch een taboe en laten ze zien welke impact sommige
gebeurtenissen kunnen hebben op een mens. Evengoed tonen ze hoe mensen met een
traumatische ervaring er met behulp van therapie beter mee leren omgaan en hoe ze weer
sterk in het leven kunnen staan. Maar door te werken met acteurs, worden de getuigen niet
blootgesteld aan de inkijk van vreemden in de kern van hun bestaan en blijven ze beter
afgeschermd van mogelijke kritiek op hun persoon en kwetsende reacties aan hun adres, of
van eventuele spijt die ze later kunnen krijgen over het feit dat ze er hebben aan meegewerkt.

Sommigen vinden het programma heel hoogstaand, anderen een inbreuk op het privéleven.
De VRT keurde eind 2009 een programmacharter goed. Dat charter past in het integriteits- en
kwaliteitsbeleid van de omroep en bevat de deontologische richtlijnen voor alle programma’s
die de VRT uitzendt, uitgezonderd de programma’s van de nieuwsdienst, waar een eigen code
voor bestaat.

Het charter is opgebouwd rond zeven kernthema’s, waaronder integriteit, maatschappelijke
relevantie, respect en aandacht voor de gevoeligheid van het publiek. Meer specifiek bepaalt
het charter dat “wanneer er iemand figureert in een uitzending, rekenschap wordt gegeven
van de emotionele en sociale gevolgen die de uitzending – op het moment van uitzending en
in de toekomst – kan hebben voor de betrokkene.” Verder schrijft het voor om “oog te hebben
voor en aandacht te besteden aan de bescherming van wie extra kwetsbaar is.”

Minister, werden bij het maken van dit programma de regels met betrekking tot kinderen en
jongeren, zoals geformuleerd in het programmacharter, zorgvuldig nageleefd? Wat zijn
eventueel de pro’s en contra’s daaromtrent?

Programmamakers, maar ook de omroep zelf, moeten zich op voorhand realiseren welke
impact zoiets zal hebben. Heeft de VRT dit ingeschat? En hoe reageert ze, nu ze alle reacties
te horen en te lezen krijgt?

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Collega’s, ik heb de VRT geraadpleegd over deze vragen en kan u
het volgende antwoord overmaken.



Commissievergadering nr. C127 – CUL16 (2012-2013) – 26 februari 2013 43

De VRT heeft haar argumentatie met betrekking tot het uitzenden van De Bleekweide al
publiek verspreid, enerzijds via een bericht aan Belga en anderzijds via de website vrt.be. In
dat bericht gaf de VRT aan te begrijpen dat de reeks discussies op gang brengt en veel
uiteenlopende reacties losweekt. Tegelijk wou de VRT benadrukken dat zorgvuldig is
nagedacht over het uitzenden van de reeks en dat daarbij rekening werd gehouden met
verschillende elementen.

De VRT benadrukt het belang van programma’s waarin moeilijkere onderwerpen
bespreekbaar worden gemaakt en vindt het daarom belangrijk om De Bleekweide uit te
zenden. De VRT zegt de beslissing om het programma uit te zenden weldoordacht genomen
te hebben. Bij het maken van de reeks was er steeds nauw overleg tussen Lut Celie,
psychotherapeute en bezielster van De Bleekweide, de andere therapeuten, de
programmamakers, Annemie Struyf en de betrokkenen – dus de kinderen, ouders en de
directe omgeving.

Bovendien hadden de geportretteerden zowel inspraak tijdens de opnames als bij de montage.
Zo konden de kinderen de opnames te allen tijde stilleggen en kregen zij en hun directe
omgeving, zoals de ouders, de afgewerkte aflevering vooraf te zien. Bij elk kind is er ook
telkens toestemming gevraagd aan de ouders voor de opnames.

Tot slot benadrukt de VRT dat er zowel voor, tijdens als na de televisieopnames voor
begeleiding werd gezorgd. Die voor- en nazorg zijn ontzettend belangrijk. Zo blijven de
makers bijvoorbeeld in voortdurend contact met de getuigen, die ook worden afgeschermd
tegen externe druk. Dat die zorg voor de getuigen heel belangrijk is voor de VRT, bewijst
ook de beslissing om de reeks maar eenmalig uit te zenden. Zo wordt vermeden dat de reeks
of fragmenten eruit zonder de juiste omkadering nu en in de toekomst een eigen leven zouden
gaan leiden.

De VRT werkt met een programmacharter. In het programmacharter staat met betrekking tot
het omgaan met minderjarigen onder meer het volgende: “We hebben respect voor het
welzijn en de waardigheid van minderjarigen die meewerken aan programma’s, onafgezien
van het feit dat zijzelf, hun ouders, hun voogd of hun wettelijke vertegenwoordiger
toestemming gegeven hebben om mee te werken.” De programmamakers hebben dat respect
in de praktijk ook altijd getoond. Het charter vraagt de VRT ook om mensen in een kwetsbare
positie, zoals kinderen, te beschermen. Dat is een grote bekommernis van de VRT. Door zijn
aanpak, de instemming en inspraak van de getuigen en de vertrouwensband die Annemie
Struyf heeft met de getuigen van het programma, is De Bleekweide volgens de VRT in
overeenstemming met dat uitgangspunt.

De VRT is er dus van overtuigd dat de getuigen goed omkaderd worden, en gelooft er ook in
dat getuigen en hun omgeving met de juiste omkadering wel degelijk zelf een weloverwogen
keuze kunnen maken om mee te werken aan een televisieprogramma.

Naast de aanpak, de inspraak en de zorg, was ook de maatschappelijke meerwaarde een
belangrijke factor in de beslissing van de VRT om dit programma uit te zenden. Het taboe dat
nog altijd rust op therapie en op omgaan met emoties, wordt door De Bleekweide op een zeer
terughoudende maar tegelijk heel positieve manier doorbroken. Aan het einde van elke
aflevering wordt ook telkens verwezen naar Tele-Onthaal.

Ik heb het gevoel dat de VRT weloverwogen gehandeld heeft met betrekking tot De
Bleekweide. Ik ben het ermee eens dat grote omzichtigheid altijd geboden is en blijft bij dit
soort programma’s en dat we dat allemaal samen permanent moeten blijven bewaken.

De voorzitter: Mevrouw Schryvers heeft het woord.

Mevrouw Katrien Schryvers: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Nogmaals: ik ben
ervan overtuigd dat iedereen dit met de beste bedoelingen doet. Het is inderdaad van groot
belang dat taboes worden doorbroken. U stelt dat men er heel omzichtig mee is omgegaan, en
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daar ga ik ook van uit. Het zou heel erg zijn, mocht men niet op voorhand een aantal zaken
heel omzichtig hebben afgewogen.

Ik ben tevreden dat u de nadruk legt op de aandacht voor voor- en nazorg voor de kinderen en
jongeren die eraan deelnemen. Ik wil in dat verband een bijkomende suggestie doen. De
nazorg waarvan sprake, is wellicht op relatief korte termijn. Eigenlijk weten we niet wat de
impact op veel langere termijn is. In het charter gaat het ook over de toekomst van wie aan
zo’n programma deelneemt en zich erin blootgeeft. Mijns inziens zou het ook goed zijn om
over een langere termijn – enkele jaren bijvoorbeeld – terug te koppelen naar mensen die nu
hebben deelgenomen, om daaruit te kunnen leren voor de toekomst. We zetten altijd een
stapje verder, en dan is het interessant om een aantal ervaringen mee te nemen. Hoe kijken
die jongeren, als ze bijvoorbeeld 25 jaar zijn, terug op die ervaring? Zouden ze het opnieuw
doen? Zouden ze het op een andere manier doen? Daar kan men zeker uit leren.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 


