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1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Brigitte Grouwels aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid, over de verkiezingsspecial van 

BRUZZ 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Eind september bracht BRUZZ een verkiezingsspecial 

uit. Zoals steeds las ik dit magazine met meer dan gewone belangstelling. Maar toen ik het  

opensloeg, stelde ik tot mijn groot misnoegen vast dat in dit magazine bijna uitsluitend 

Franstalige kandidaten werden voorgesteld. De redactie van BRUZZ had er immers voor 

gekozen om zich bij de kandidatenvoorstelling te beperken tot het opsommen van de 

lijsttrekkers in de 19 Brusselse gemeenten. Gevolg van deze redactionele keuze was dat 

Nederlandstalige kandidaten amper aan bod kwamen in de verkiezingsspecial.  

  

Om diverse redenen vind ik deze redactionele keuze bijzonder ongelukkig: 

- BRUZZ versterkt hiermee de hardnekkige perceptie dat Brussel een louter Franstalige stad 

zou zijn, hetgeen geenszins strookt met de realiteit;  

- het maakt nogmaals pijnlijk duidelijk dat Nederlandstalige kandidaten op een 

taalgemengde lijst de facto een tweederangspositie vervullen. De 'onbelangrijkheid' van de 

Nederlandstalige kandidaten bij gemeenteraadsverkiezingen wordt hiermee rechtstreeks in 

de verf gezet; 

- in de Franstalige media is er sowieso amper aandacht voor Nederlandstaligen. Het is 

daarom de taak van Nederlandstalige media, BRUZZ op kop, om hiervoor een mediatiek 

tegengewicht te bieden.  

 

Het BRUZZ-magazine wordt verdeeld op meer dan 60.000 exemplaren, zowel bij Brusselaars, 

pendelaars als bij expats. Deze mensen krijgen door deze verkiezingsspecial onterecht de 

indruk dat de keuze bij gemeenteraadsverkiezingen in de 19 Brusselse gemeenten beperkt 

blijft tot hoofdzakelijk Franstalige kandidaten.  

 

Het leidt tot een publicitaire scheeftrekking tussen de Vlaams-Brusselse partijen onderling, 

aangezien de lijsttrekker van N-VA als enige steevast wel vermeld wordt in de 

verkiezingsspecial. Deze partij komt immers telkens met een eigen lijst op.    

  

Ik wens de redactionele autonomie van BRUZZ te respecteren, zoals ik dit trouwens ook deed 

toen ik in de voorbije regeerperiode als VGC-collegelid de voogdij had over de Vlaams-

Brusselse media.  

 

Maar deze redactionele autonomie is ook weer niet totaal. De BRUZZ-media bestaan immers 

vooral dankzij de gulle steun van zowel de Vlaamse Gemeenschap als de VGC. Een van de 

belangrijkste taken van BRUZZ is dan ook om de Nederlandstalige stem in Brussel zo luid 

mogelijk te laten weerklinken. Dit houdt wat mij betreft ook in dat Nederlandstalige 

kandidaten prominent aan bod moeten komen in alle BRUZZ-media. Concreet had in de 

verkiezingsspecial, naast de diverse lijsttrekkers, bijvoorbeeld ook ruimte voorzien kunnen 

worden voor de voorstelling van de Nederlandstalige speerpuntkandidaten in de 19 Brusselse 

gemeenten. Het is maar een suggestie. 

 

Toen ik via de sociale media mijn ongenoegen kenbaar maakte over de afwezigheid van 

Nederlandstalige kandidaten in de verkiezingsspecial, verdedigde de BRUZZ-hoofdredacteur 

zich door te verwijzen naar de gemeente-debatten die BRUZZ tijdens de campagne dagelijks 
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uitzond op radio en tv met quasi uitsluitend Nederlandstalige kandidaten. Dit is inderdaad 

juist, maar dergelijke debatten bereiken vooral een niche-publiek van politiek 

geïnteresseerden en hebben dan ook een kleiner bereik.  

 

Ik ga dan ook niet akkoord met deze reactie van de hoofdredacteur. Ik vind immers dat 

BRUZZ, als spreekbuis van de Nederlandstaligen in Brussel, de Nederlandstalige kandidaten in 

al zijn publicaties (print, online, tv en radio) prominent in beeld of klank moet brengen in de 

laatste weken voor de verkiezingen en niet enkel via betalende publiciteit. Ik leg hierbij de 

nadruk op de laatste weken, omdat de gemiddelde burger slechts vanaf dan aandacht begint te 

krijgen voor de nakende verkiezingen.   

 

Wat is uw reactie op de inhoud van de verkiezingsspecial van BRUZZ en dan meer bepaald 

omtrent de eenzijdige focus op in grote mate Franstalige lijsttrekkers?  

 

Hebt u over de inhoud van deze verkiezingsspecial in de voorbije weken overleg gepleegd 

met de BRUZZ-hoofdredactie? Zo ja, wat was het resultaat van deze gesprekken?  

 

Bereidt u maatregelen voor om ervoor te zorgen dat in de toekomst Nederlandstalige 

kandidaten in alle BRUZZ-kanalen prominent aan bod komen in de laatste weken voor de 

verkiezingen?  

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Ik kan me voor een stuk aansluiten bij de 

tussenkomst van collega Grouwels.  

 

Ik vind ook dat BRUZZ vooral aandacht moet hebben voor de Nederlandstalige kandidaten. Dat 

is ook een direct gevolg van de opdracht van Vlaams-Brusselse Media, BRUZZ, dat indertijd 

opgericht werd ter compensatie voor het feit dat er geen echte lokale dagbladpers in het 

Nederlands aanwezig was. Door dit tekort heeft de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie ervoor gezorgd dat er zoiets bestaat als BRUZZ. 

 

Ik maak van de gelegenheid even gebruik om te duiden op de bijzondere positie van VBM. 

Want in tegenstelling tot de pers in Vlaanderen, waar je een verscheiden aanbod hebt, heb je 

dit niet in Brussel. Dit bestaat niet voor wat BRUZZ betreft en dit heeft een gevolg. In 

Vlaanderen kan je gewoon van krant veranderen als je niet akkoord bent met de werkwijze 

van een krant. In Brussel is dit niet het geval. 

 

Ik vind dat dit ook door moet werken naar de journalistieke positie binnen BRUZZ. Naar mijn 

mening betekent dit dat de journalistieke onafhankelijkheid moet doorgetrokken worden naar 

neutraliteit.  

 

Politieke opinies moeten dus bij voorkeur niet door de redactie worden ingenomen. Ik heb het 

niet over partijpolitieke, maar over gewoon politieke opinies tout court. Als men dat toch doet 

dan vind ik dat het palet van politieke opinies zich moet vertalen in de posities die de 

journalisten redactioneel innemen. Ik heb het niet over het feit dat elke politieke partij of 

filosofische strekking af en toe een interview krijgt. Communicatie door een journalist is van 

een heel andere orde.  

 

Het lijkt mij nuttig om misschien op een of andere gelegenheid toch binnen deze commissie 

hierover een debat te organiseren.  
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Anderzijds heb ik toch ook wel een paar bedenkingen bij de vraagstelling van mevrouw 

Brigitte Grouwels. Ik vind toch dat je het moeilijk kan maken dat je je wagon hangt aan een 

andere locomotief en dan gaat zeggen dat je hierdoor nadelen ondervindt die natuurlijk het 

gevolg zijn van die vrije keuze. 

 

Er is ook sprake van een verschillende argumentatie. Daarom wil ik er 2 zaken over zeggen. 

Het is ook niet zozeer in het belang van de Vlaamse gemeenschap dat men zijn wagon hangt 

aan een andere locomotief omdat we maar al te goed weten dat in de praktijk de Franstaligen 

beslissen welke plaats de Nederlandstaligen op een kieslijst krijgen. Soms beslissen zij ook 

wie wel of niet op de lijst mag staan. Mijn collega heeft dat ook al aan de lijve mogen 

ondervinden. 

 

Bovendien situeert de publicitaire scheeftrekking zich ook op andere vlakken. Uiteraard is het 

zo dat een Nederlandstalige kandidaat op een tweetalige lijst veel meer in de folders 

verschijnt van de veel grotere partijen die hun publiciteit op een veel grotere oplage verdelen. 

Het is eigenlijk wat geven en nemen. 

 

De heer Stefan Cornelis (Open Vld): Ik wil hier nog aan toevoegen dat ik zeker de 

bemerkingen van de voorgaande sprekers onderschrijf. 

 

Ik heb absoluut begrip voor de misnoegdheid die hier kan heersen. 

 

Zo goed als de Ronde van Brussel was met televisie en radio, zo amateuristisch was de krant. 

Misschien was het slechte wil. Het is in ieder geval bizar want de kunde is in huis en dat werd 

bewezen met de Ronde van Brussel. 

 

De lokale feeling niet aanvoelen en niet de juiste kandidaten naar voor brengen, is raar. Ofwel 

is dat uit slechte wil, ofwel niet. Ofwel is dat niet durven omdat men moet afwegen welke 

kandidaten naar voren worden gebracht.  

 

Ik kan dit ook enkel maar betreuren. Ik zou eens graag willen weten aan hoeveel kandidaten 

BRUZZ aandacht heeft besteed en wat de resultaten van deze kandidaten waren bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. Dan vraag je je misschien af waarom een bepaalde kandidaat 

zoveel aandacht heeft gekregen. 

 

Ik maak af en toe ook bedenkingen bij BRUZZ. Ik onderschrijf ook het gegeven dat wij geen 

boodschap hebben aan opiniërende journalistiek in dit geval. Het is inderdaad geen 

overheidskrant, het is een onafhankelijke redactie. Maar als de redactie echt opiniërend wil 

gaan werken, moeten ze ervoor zorgen dat ze echt volledig opiniërend werken en personen 

van alle mogelijke gezindte aan de praat laten, zodat er toch wel een evenwicht te bespeuren 

valt. 

 

Ik denk niet dat het aan BRUZZ is om opiniërende berichtgeving te brengen. Ze zouden eerder 

de Belga moeten zijn van Brussel. Dit was ook de bedoeling dacht ik ook. Ze moesten vooral 

informeren over Brussel. Als ze willen opiniëren moeten ze heel voorzichtig zijn en alles 

moet goed afgewogen worden opdat alle strekkingen toch aan het woord komen. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Ik deel niet helemaal de mening van de vorige sprekers. 

Jullie tillen heel zwaar aan een bepaald nummer. Ik kijk naar de totaliteit van de berichtgeving 

die BRUZZ heeft gebracht op alle niveaus.  
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De journalisten hebben, net zoals de kandidaten bij de afgelopen verkiezingen, een heel zware 

periode achter de rug. Ze hebben lange werkdagen gepresteerd en het was alle hens aan dek. 

 

Ik heb enkel gehoord dat de debatten zeer gewaardeerd werden door de lokale kandidaten en 

door de kijkers. Wil dit zeggen dat heel Brussel hiernaar heeft gekeken? Neen, uiteraard niet. 

Er wordt een deel van het publiek bereikt. 

 

Ik denk dat op de website heel veel artikels over alle gemeenten, alle kandidaten, zijn 

verschenen. Was dit perfect? Wellicht niet. 

 

De vrt zat er compleet naast met haar berichtgeving over Brussel. Daarom denk ik dat we blij 

mogen zijn met BRUZZ als informatiebron. Ze hebben een mooi beeld gegeven van de lokale 

verkiezingen.  Kan het beter? Wellicht wel. 

 

Ik vermoed dat ze zelf ook een evaluatie hebben gemaakt. 

 

Conclusie, ik vond dat ze een vrij algemene, goede communicatie hebben geboden. Zeker als 

je het vergelijkt met de communicatie op nationaal vlak waar Brussel een grote witte vlek 

was. 

 

Ik kijk uit naar het antwoord van het collegelid. We kunnen niet zeggen dat we voor een 

onafhankelijke redactie zijn en toch zeggen wat er moet worden gedaan. Het is het een of het 

ander. Volgens mij kan een onafhankelijke redactie zelf bepalen wat hun grote lijnen zijn als 

uit een evaluatie blijkt dat doelgroepen niet worden bereikt of dat er niet goed werd gewerkt. 

 

In welke mate is er een evaluatie voorzien bij BRUZZ? Wie heeft hiertoe de opdracht gegeven?   

Op welke manier zal er gewerkt worden tijdens de gewestraadsverkiezingen? Deze verkiezing 

is een ander gegeven. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stonden een heleboel partijen op 

tweetalige lijsten, met uitzondering van 2 partijen.  

 

Collegelid Pascal Smet: Ik ben blij te horen dat mevrouw Annemie Maes uitkijkt naar het 

antwoord. Ik stel zelfs een evolutie vast bij haar, een positieve evolutie. In het verleden was ze 

kritischer voor BRUZZ. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Voor u. 

 

Collegelid Pascal Smet: Neen, voor BRUZZ. Nu bent u opgetogen en dat is een goede zaak. 

 

Ik ga niet reageren op de inhoudelijke keuzes die ze maken bij BRUZZ. Dat behoort tot de 

redactionele vrijheid van de redactie. Ik vind het ongepast dat ik hierover opmerkingen zou 

maken. 

 

Ik ben het eens met mevrouw Maes dat men de globale verslaggeving moet bekijken. We 

hebben gekozen voor een crossmediaal project. Dit wil zeggen dat men alles crossmediaal 

moet bekijken. Dit lijkt mij de logica zelf te zijn. 

 

Ik neem akte van de opmerkingen die hier werden gemaakt en we zullen ze ook overmaken 

aan de hoofdredactie van BRUZZ. 
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Ik ga ervan uit dat ze wel een evaluatie zullen maken van hun verslaggeving. Al was het maar 

omdat zij een nieuwe subsidieaanvraag aan het voorbereiden zijn om de verkiezingen van mei 

2019 te verslaan. 

 

Ik vind ook dat BRUZZ bijzondere aandacht moet besteden aan Nederlandstaligen. Hiermee ben 

ik het eens. Ook vanuit de ontstaansgeschiedenis. Het is mevrouw Grouwels die de stadskrant 

destijds heeft omgevormd. 

 

U ziet, ik ken mijn geschiedenis. We moeten zeker tegen mevrouw Cieltje Van Achter zeggen 

dat ik mijn geschiedenis ken. 

 

Over welk het juiste format en het juiste crossmediaal middel is, wil ik me niet uitspreken. Ik 

vind dat dit tot de redactionele vrijheid van de redactie behoort.  

 

Ik heb zelf ook geen klachten gehoord over het feit dat er een onevenwicht zou zijn. Bij 

gemeenteraadsverkiezingen wordt er inderdaad wel gefocust op de burgemeesters. Zoals ik 

heb begrepen, kwamen de Vlaamse schepenen ook aan bod. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Neen, neen. 

 

Als ik de verkiezingsspecial nu opnieuw bekijk, zeg ik: hoe is dit toch mogelijk. 

 

Collegelid Pascal Smet: We zullen het overmaken aan BRUZZ en benadrukken dat als er een 

speciale uitgave komt er een evenwicht moet zijn. Met dit punt van kritiek ben ik het eens. 

 

Er was geen bijkomend overleg tussen de VGC-administratie en de vzw VBM in de voorbije 

weken over de inhoud van de verkiezingsspecial. Het zou nogal raar zijn dat collega Sven 

Gatz en ikzelf met BRUZZ zouden bepalen hoe zij de verkiezingscampagne moeten verslaan. 

 

Als ik me niet vergis, wordt er wel overlegd met de partijen. De partijen worden steeds 

geïnformeerd en dat zal opnieuw gebeuren bij de volgende verkiezingen. 

 

Er werd een subsidieovereenkomst afgesloten. Er werd overeenkomen dat BRUZZ: 

- 19 crossmediale portretten bracht over de samenstellingen van de verschillende 

gemeenteraden, het algemeen beleid, het beleid van de Nederlandstalige schepenen en een 

voorstelling van de Nederlandstalige kandidaten; 

- een debat organiseerde over Brussel-stad samen met BX1; 

- op de verkiezingsdag zelf moest ze zorgen voor de berichtgeving met een crossmediale 

aanpak; 

- het BRUZZ-magazine moest aandacht besteden aan de verkiezingen in 1 uitgave voor en 1 

uitgave na de verkiezingen. 

 

Ik heb begrepen dat de opmerkingen vooral gaan over de papieren uitgave. Dit zal aan BRUZZ 

worden meegedeeld. 

 

Ik vermoed dat alles anders zal verlopen bij de gewestraadsverkiezingen omdat er dan vooral 

sprake zal zijn van eentalige lijsten. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Ik hoop dat we het er allemaal over eens zijn dat de 

bedoeling van de VBM is dat er extra aandacht wordt gegeven aan Nederlandstalige 
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kandidaten. De bedoeling is toch ook om de lezers een Nederlandstalige kijk op Brussel te 

geven. Dit lijkt me ook de opdracht van VBM te zijn. Ik vind het heel belangrijk dat alle 

media, dus ook de print, daar op een correcte manier aandacht aan geeft. Dit is helaas niet 

gebeurd voor de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): De website vond u wel goed? 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Op de website was het wel goed. Op televisie en 

radio ook. Als je naar de verkiezingsspecial kijkt, kan je denken dat Brussel alleen maar 

Franstalige politici heeft. Hier en daar een uitzondering niet te na gesproken. 

 

Het is belangrijk dat er wordt benadrukt dat álle media goed moeten zijn. 

 

Ik heb er een vraag om uitleg van gemaakt omdat de hoofdredacteur vond dat hij tegen de  

kritiek die ik hierover had gegeven op de sociale media, moest ingaan. Hij moest per se zijn 

gedacht zeggen en benadrukken dat het allemaal wel goed is geweest. Ik vond zijn reactie er 

ook al over.  

 

Ik hoor hier bepaalde kritieken, en ik wil me vandaag niet uitspreken over bepaalde meningen 

van redacteurs. Ze nemen zich een zekere vrijheid, maar die grenst niet altijd waar de grens 

moet liggen. Ik denk dat over de grens is gegaan. 

 

Ik denk dat het heel belangrijk is dat het collegelid opnieuw een gesprek zal hebben met VBM 

over hoe de volgende campagne omkaderd moet worden door de VBM. 

 

Ik wil ook een lans breken opdat men oog zou hebben voor alle verkiezingen. Mevrouw Maes 

vindt dat het vooral over de gewestraadsverkiezingen moet gaan, maar er zijn ook Vlaamse, 

federale, Europese, … verkiezingen. Ik denk dat het belangrijk is dat men aandacht geeft aan 

alle verkiezingen die er zullen plaatsvinden. (Samenspraken)  

 

Het is belangrijk dat de boodschap die hier bij heel wat fracties leeft, wordt doorgegeven. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Ik vind inderdaad de reactie van de 

hoofdredacteur een beetje ongelukkig en onbegrijpelijk. Natuurlijk heeft elk medium haar 

eigen karakteristieken. Het is niet omdat iets verkeerd loopt in een bepaald medium dat je de 

correctheid van de andere media moet benadrukken. Van een specialist uit de sector vind ik 

dit een zeer eigenaardige reactie. 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 


