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De nieuwsbrief van de ombudsman voor de publieke omroepen

Is deze mail slecht leesbaar? Lees hem hier online!

NIEUWS

DE NIEUWSBRIEF VAN DE OMBUDSMAN
Welkom bij de nieuwsbrief die wij als Team Ombudsman regelmatig versturen. We geven je een
inkijk in afgeronde onderzoeken naar klachten die we krijgen over journalistieke producties van
de publieke omroepen. En in de achtergronden en ethische kwesties waar de journalistiek mee
te maken heeft. Zo blijf je sneller en simpeler op de hoogte van dat wat de ombudsman doet.
Nog geen abonnement op onze nieuwsbrief? Klik dan hier!

ONDERZOEK

ONDERZOEK

UITSPRAAK IN ONDERZOEK
ONGEHOORD NEDERLAND

OOK AANBEVELINGEN VOOR
ANDERE OMROEPEN EN
TOEZICHTHOUDERS

In publicaties van omroep Ongehoord
Nederland van de afgelopen maanden is de
Journalistieke Code van de NPO op diverse

Programma’s van andere omroepen moeten
zich de aanbevelingen in het onderzoek naar
Ongehoord Nederland ook aantrekken. De
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punten geschonden. Het gaat dan onder meer
om schending van de code op het punt van
betrouwbaarheid en daardoor het passief en
actief bijdragen aan verspreiding van
aantoonbaar onjuiste informatie. Ook wordt
onjuiste informatie niet gecorrigeerd en
worden meningen niet voldoende gescheiden
van feitelijke informatie.
In de onderzochte ON-programma’s zitten
vooral meningen van gasten. Meningen
kunnen in journalistieke producties zeker geuit
worden, maar journalisten moeten dan
dóórvragen naar de onderbouwing van
opvattingen. Die journalistieke rol wordt door
ON-presentatoren te weinig ingevuld. Smit:
“Het maken van een opiniërend programma is
geen vrijbrief voor het uit het oog verliezen
van journalistieke normen en afspraken.”
Niet alle klachten bij de ombudsman waren
gegrond. Een publieke omroep mag – ook in
journalistieke programma’s – een standpunt
innemen. De keuze voor sprekers en gasten
was zeker qua politieke achtergrond eenzijdig,
maar dat is niet te voorkomen als gasten met
andere overtuigingen niet willen komen.
Veronderstelde (politieke) afhankelijkheid of
belangenvermenging kon níet worden
onderbouwd. Bepaalde beelden in een
reportage waren niet eenduidig als racistisch
te labelen.

NAAR HET ONDERZOEK

ombudsman: “Ik kan niet één geval, bij één
bepaalde omroep veroordelen als het publiek
dezelfde dingen signaleert bij andere
programma’s, ook al gebeurt het daar dan
minder frequent of systematisch. Om die
reden raakte dit onderzoek ook journalistieke
producties van andere publieke omroepen."
Van omroepen mag geëist worden dat ze zich
houden aan de afgesproken normen in
Journalistieke Code, die hebben ze allemaal
onderschreven. En ze moeten zich houden
aan de in de Mediawet beschreven én
gezamenlijk aanvaarde uit te dragen waarden.
Betrouwbaarheid hoort daar bij.
De ombudsman toetst en doet alleen een
uitspraak over inhoudelijke klachten over
journalistieke producties. Andere organisaties
zoals de NPO en het Commissariaat voor de
Media kunnen bij overtreding sancties
opleggen. Die route is voor het publiek niet
transparant en weinig begrijpelijk. De
ombudsman: “Voor het publiek moet helder
gemaakt worden wat de journalistieke normen
en waarden zijn, welke consequenties er zijn
als die genegeerd worden, en wie sancties
kan opleggen. Zo wordt duidelijk hoe er vóór
het publiek en met publiek geld journalistiek
bedreven wordt.”

NAAR HET ONDERZOEK

BESTE OMBUDSMAN

BESTE OMBUDSMAN

VRAGEN OVER KLEUR

'WAARHEIDSGETROUWE'
SATIRE?
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De NOS gebruikte de woorden ‘agenten van
kleur’ bij het verslag doen van een onderzoek
bij de politie. Deze woorden riepen vragen op
bij een persoon die ons vervolgens mailde:
“‘Agenten van kleur’, wat zou dat nou weer
betekenen? Van kleur: het suggereert dat er
ook agenten zijn zonder kleur, wat natuurlijk
niet waar is, want elke kleur die zichtbaar is, is
een kleur. Welk RAL-nummer moet je hebben
om ‘van kleur’ te worden genoemd?”
Zoals de klachtenprocedure van de
ombudsman voor de publieke omroepen
omschrijft, stuurden wij de vraag eerst door
naar de NOS. De eindredactie reageerde: “In
dit geval was het een manier om mensen te
omschrijven bij wie huidskleur een bepalende
factor is in hun ervaringen en
identiteitsvorming.
In de documentaire waaraan we refereerden
ging het om de rol die hun huidskleur speelde
in hun werk. Daarnaast zoeken we als
redactie ook naar variatie in de gekozen
woorden. We hadden ook kunnen kiezen voor
mensen met een niet-Westerse migratiegrond,
zwarte mensen, etc. We hopen u zo
voldoende te hebben geïnformeerd.”
Vooralsnog lijkt het erop dat de
eindredacteuren voldoende informatie hebben
gegeven, want de persoon heeft geen oordeel
meer gevraagd van de ombudsman.

De ombudsman kreeg een klacht over De
Avondshow met Arjen Lubach: “Het gaat mij
om de uitlating ‘de Belastingdienst heeft deze
belastingheffing over fictief inkomen
verzonnen’. Dit is niet alleen onjuist, de boxIII
wetgeving is gemaakt door de wetgever
(regering en parlement), de Belastingdienst
voert die alleen maar uit. Het is ook
tendentieus (het woord “verzinnen” suggereert
een zekere kwaadaardigheid of een of ander
motief bij de Belastingdienst).”
De ombudsman voor de publieke omroepen
doet geen uitspraak over satire, alleen over
journalistieke programma’s en artikelen. De
redactie van het programma kon wel helpen.
Die antwoordde: “De genoemde zin is
inderdaad niet helemaal feitelijk correct, want
de Belastingdienst is (zoals deze meneer
terecht stelt) een uitvoeringsinstantie die
wetgeving gemaakt door regering en
parlement uitvoert. Je zou nog kunnen zeggen
dat de Belastingdienst, die
onder Financiën valt, waarschijnlijk wel
meedenkt over de wetgeving, maar dat is niet
per se relevant.
Deze zin hadden we dus anders kunnen
formuleren. Het is uiteraard niet zo dat wij
hiermee hebben geprobeerd om een verkeerd
beeld te schetsen van de situatie of om de
Belastingdienst de schuld te geven van de
foute wetgeving. Het is een slordigheid in een
poging om de complexe materie op een
eenvoudige manier te formuleren.”
Altijd goed als een redactie open staat voor
zelfkritiek.

INFORMATIE VAN DE OMBUDSMAN

Vraag of klacht? Of een compliment?
Heb je een vraag of klacht over een
journalistiek programma of artikel van een van
de publieke omroepen? Meld je bij Margo
Smit, de ombudsman. Maar je mag ook best
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eens een compliment uitdelen.
Meer informatie over de rol van de
ombudsman voor de publieke omroepen vind
je in het openbare statuut van de ombudsman.
LEES VERDER
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