SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 35
van STEVEN COENEGRACHTS
datum: 8 december 2021

aan BENJAMIN DALLE
VLAAMS MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

TV PLUS-programma ‘Tegenwind’ - Mediadecreet
Tegenwind is een programma van journalisten Alain Grootaers en Jakobien Huisman om
mensen aan het woord te laten die een andere kijk hebben op de coronacrisis en hoe ermee
om te gaan. Het programma valt online te bekijken, maar blijkbaar ook op de digitale
zender TV PLUS (die onder meer in het pakket van Telenet zit).
TV PLUS is een zender die naar eigen zeggen inzet op retro, gezondheid en lifestyle, en is
de opvolger van Stories TV. De zender is eigendom van RTV, de regionale tv-zender die
uitzendt voor de bevolking van de Antwerpse Kempen en de regio Mechelen.
Hoewel de vrijheid van meningsuiting uiteraard gewaarborgd is via artikel 37 van het
Mediadecreet, worden in de daaropvolgende artikelen wel enkele regels vermeld. De VRM
(Vlaamse Regulator voor de Media) kan bijvoorbeeld ingrijpen wanneer een programma
afbreuk doet aan, of een belangrijk en ernstig risico vertoont dat afbreuk zal worden
gedaan aan de openbare veiligheid, met inbegrip van de bescherming van de nationale
veiligheid en defensie.
Er valt uiteraard te discussiëren over de inhoud van de afleveringen van Tegenwind, en of
ze al dan niet zorgen voor een risico op afbreuk aan openbare veiligheid. Al is er vanuit
wetenschappelijk oogpunt wel heel wat mis met de vertolkte meningen die zonder
tegenstem aan bod komen in de afleveringen van Tegenwind, onder meer over de werking
van vaccins, het ‘uitdagen van het immuunsysteem’ en groepsimmuniteit. Daarnaast
komen ook enkele populaire samenzweringstheorieën aan bod, zoals het in stand houden
van de pandemie om een economische doorstart te maken (de ‘great reset’ conspiracy
theory). Het herhaaldelijk uitzenden van deze beweringen, zonder enige kritische
weerlegging, zorgt ervoor dat de kijker op zijn minst foutief ingelicht wordt.
1.

Wat is de visie van de minister op het uitzenden van een programma als Tegenwind,
dat duidelijk onwetenschappelijke informatie bevat?

2.

Vallen de uitzendingen van Tegenwind onder de categorie van programma’s die
afbreuk doen aan de openbare veiligheid, of hier een risico op vormen?

3.

Zal de minister de VRM verzoeken om in te grijpen bij het uitzenden van Tegenwind
op TV PLUS?

BENJAMIN DALLE
VLAAMS MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

ANTWOORD

op vraag nr. 35 van 8 december 2021
van STEVEN COENEGRACHTS

1-2.Als minister van media zal ik geen waardeoordeel uitspreken over het programma in
kwestie. U haalt dienaangaande zelf ook artikel 37 van het mediadecreet aan dat de
vrijheid van meningsuiting waarborgt voor omroeporganisaties.
3.

De Vlaamse Regulator voor de Media is een autonome regulator. Indien u of iemand
anders van mening is dat de bewuste programmamakers en de bewuste omroep
inbreuken plegen op de bepalingen van het mediadecreet, dan kan u hiertegen klacht
indienen bij de Vlaamse Regulator voor de Media.

