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Regeringsdeelname en media-aandacht voor Nederlandstalige partijen en politici 
 
Ondanks hun electorale afkalving krijgen de drie traditionele partijen in Vlaanderen (CD&V, VLD en sp.a) nog steeds het 

leeuwenaandeel van de aandacht voor de politiek in het Vlaamse TV-nieuws. Dat blijkt uit een onderzoek van het  

Elektronisch Nieuwsarchief (ENA) van de Universiteit Antwerpen en K.U.Leuven dat sinds 2003 alle uitzendingen van 19 

uur van Eén en vtm archiveert. De politici van de drie traditionele partijen krijgen samen 83% van de totale spreektijd 

van alle politici in de journaals. Vier op de tien van de Nederlandstalige politici die in het Vlaamse televisienieuws  

verschijnen, zijn actief op het federale niveau. Daarbij krijgt de Eerste minister veruit de grootste portie aandacht 

(ongeveer 10% van alle aandacht voor alle politici gaat naar de premier). De gemiddelde spreektijd per interventie stijgt 

naarmate de politicus een machtigere functie bekleedt. Tussen 2003 en 2009 zagen en hoorden we van alle  

Nederlandstalige politici Guy Verhofstadt ruim het meeste op het TV-nieuws van 19 uur, hij was bijna acht uur aan het 

woord. Yves Leterme komt op de tweede plaats met een uur minder spreektijd dan Verhofstadt. Het is dan weer met 

een vergrootglas zoeken naar vrouwelijke politici in het nieuws: de 20 politici die het vaakst in beeld kwamen, zijn  

zonder enige uitzondering mannen. 

 
 

Het Elektronisch Nieuwsarchief 
 
Het Elektronisch Nieuwsarchief (ENA – www.nieuwsarchief.be) archiveert sinds 2003 alle nieuwsuitzendingen van 19 

uur op Eén (VRT) en vtm op digitale wijze. Alle nieuwsuitzendingen worden ook gecodeerd: de nieuwsitems worden in 

detail bekeken en geanalyseerd. Op dit moment is het ENA met deze volledig digitale archivering zelfs internationaal 

een van de koplopers. Het ENA is een interuniversitair initiatief van de Universiteit Antwerpen en de K.U.Leuven met  

Stefaan Walgrave (UA) en Marc Hooghe (KUL) als promotoren. De financiering gebeurt door een projectsubsidie van de 

Vlaamse minister van Media. Een eerste doel van het ENA is om nieuwsinhouden te analyseren en de bevindingen te 

rapporteren aan de Vlaamse overheid of ze op te nemen in wetenschappelijke publicaties. Een tweede doel is de data 

ter beschikking te stellen van de ruimere wetenschappelijke gemeenschap. 

 

 

Technische fiche 
 

Indien u wenst de Nieuwsmonitor niet meer te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar nieuwsmonitor@ua.ac.be.  

Onderzoeksperiode  2003 tot en met 2009 

Aantal 19 uur-journaals (Eén en vtm) N = 4.872 

Aantal nieuwsitems  N = 107.649  
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Regeringsdeelname en media-aandacht voor Nederlandstalige partijen en politici 
Julie De Smedt, Marc Hooghe & Stefaan Walgrave  
 
De verkiezingen van 2010 brachten in Vlaanderen dramatische verschuivingen teweeg. De VLD die gedurende negen 
jaar de eerste minister leverde en in het brandpunt van de belangstelling stond, staat vandaag vanaf de zijlijn toe te  
kijken. De CD&V verloor bijzonder veel stemmen maar het lijkt erop dat ze opnieuw deel zal uitmaken van de coalitie. 
Hetzelfde geldt voor de sp.a. De winst van N-VA is oogverblindend en het lijkt onvermijdelijk dat de Vlaams-
nationalistische partij een leidende rol zal spelen in de (ooit eens) komende regering. De media lijken deze op handen 
zijnde machtwissel alvast te bevestigen: Bart De Wever en zijn partij zijn alomtegenwoordig in het nieuws terwijl de 
Vlaamse liberalen nauwelijks nog in beeld komen en CD&V en sp.a veel van hun mediapluimen hebben ingeboet. 
 
Media-aandacht voor partijen en politici is een omstreden gegeven. In het verleden kregen de media al meermaals te 
horen dat de media-aandacht niet ‘eerlijk’ is verdeeld over de verschillende partijen. Elke nationale politicus heeft de 
massamedia, en zeker de televisie, nodig om zijn of haar boodschap naar het grote publiek te brengen; politieke actoren 
zijn afhankelijk van de selectiemacht van de massamedia. Journalisten en eindredacteurs hebben de macht om  
bepaalde partijen meer aandacht te geven dan andere partijen, of de ene politicus langer aan het woord te laten dan de 
andere. In deze Nieuwsmonitor 2 onderzoeken we de verdeling van media-aandacht over de verschillende Vlaamse  
partijen vóór ‘de schok’ van 2010 (in één van de volgende Nieuwsmonitors zullen we 2010 onder de loep nemen).  
Welke Vlaamse partijen kregen het meeste aandacht? Welke politieke functie was het gunstigste om lang aan het 
woord te blijven? Welke Nederlandstalige politicus hebben we het vaakst gehoord op de Vlaamse buis? We zoeken een 
antwoord op deze vragen op basis van een onderzoek van alle nieuwsuitzendingen van 19 uur op Eén en vtm in de  
periode 2003-2009 (in totaal 107.649 nieuwsitems en 4.872 nieuwsuitzendingen). 
 
Verschilt Het Journaal op de publieke zender Eén van Het Nieuws op de privézender vtm als het gaat over  
media-aandacht voor de verschillende partijen? Grafiek 1 bevat per zender de vermeldingen van partijen in het nieuws 
(‘partijvermeldingen’). De grafiek toont aan dat Eén en vtm nauwelijks verschillen van elkaar wat betreft hun aandacht 
voor de verschillende Vlaamse partijen (verschillen van hoogstens 1% à 2%). De kritiek dat de VRT ‘linkser’ zou zijn dan 
vtm en de linkse partijen op één of andere manier meer naar voren zou schuiven, kan dus, alvast voor de journaals,  
volledig weerlegd worden. Ook voor het Vlaams Belang is er eigenlijk amper verschil en dit ondanks het feit dat de VRT 
een duidelijk beleidslijn heeft ter zake, terwijl dat beleid bij vtm niet expliciet aanwezig is. Ook de andere resultaten die 
we verder in deze Nieuwsmonitor presenteren, zijn voor Eén en vtm over het algemeen zeer gelijklopend. Daarom 
wordt in het vervolg geen onderscheid meer gemaakt tussen Eén en vtm .  
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Als we de resultaten op jaarbasis bekijken, is het opvallend dat de absolute partijvermeldingen (niet in grafiek) sterk ver-
schillen van jaar tot jaar. Gedurende de hele onderzoeksperiode van zeven jaar werd in totaal 5.704 keer een partij ver-
meld. In een verkiezingsjaar is de aandacht voor partijen opmerkelijk hoger. In 2005 vonden bijvoorbeeld geen  
verkiezingen plaats en alle partijen samen werden slechts 378 keer vermeld in het nieuws. In 2007, met de federale  
verkiezingen en de lange regeringsonderhandelingen, werden alle Vlaamse partijen samen maar liefst 1.031 keer  
vermeld.  
 
Grafiek 2 geeft per jaar het aandeel vermeldingen van de partijen in het nieuws weer. Daarnaast bevat de  
grafiek, ter vergelijking, ook de verkiezingsuitslag (% van de stemmen in Vlaanderen) van alle partijen doorheen de  
onderzoeksperiode (alleen jaren van federale en regionale verkiezingen). Onze claim is niet dat het nieuws een exacte 
afspiegeling zou moeten leveren van de electorale krachtsverhoudingen maar de verkiezingsuitslagen blijven een  
relevant vergelijkingspunt. De media-aandacht voor de partijen is zeker voor een stuk bepaald door hun electorale 
sterkte, geeft Grafiek 2 aan. De electoraal sterkste partijen komen het meeste aan bod en als partijen electoraal groeien 
of afkalven, zie de N-VA en het Vlaams Belang op het einde van de periode, dat komt dat ook tot uiting in de nieuws-
media. Toch toont de grafiek duidelijk aan dat electorale sterkte zeker niet het hele verhaal is. Er zit vaak behoorlijk wat 
verschil tussen ‘media-aandeel’ en ‘kiezersaandeel’.  

De nieuwsmedia kunnen een verhaal brengen door enkel de partijnaam te vermelden, dat bespraken we hierboven. 
Nieuwsuitzendingen kunnen echter ook op andere manieren aandacht geven aan partijen en politici. Zo kunnen de  
media het verhaal ook brengen door de naam van een politicus te vermelden (‘persoonsvermeldingen’), bijvoorbeeld: 
‘Politicus X gaf in het parlement meer uitleg over wetsvoorstel Y’. Een politicus krijgt vaak ook de kans om zijn of haar 
boodschap zelf te verkondigen door aan het woord en in beeld te komen in de journaals. Dit is voor politici en ook voor 
hun partijen allicht de meest gunstige vorm van media-aandacht omdat de boodschap dan ‘een gezicht’ krijgt en zo 
overtuigend mogelijk kan gebracht worden.  
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In de volgende analyses baseren we ons daarom niet verder op de partijvermeldingen maar op de vermeldingen en het 
aan het woord komen van politici. Grafiek 3 toont per partij de resultaten inzake persoonsvermeldingen en de  
spreektijd van politici. De spreektijd omvat de precieze tijd dat een politicus aan het woord is in het nieuws. Persoons- 
vermeldingen en spreektijd lopen sterk parallel. Het is duidelijk dat wat de politici betreft de drie traditionele partijen 
het leeuwendeel van de aandacht krijgen. De drie traditionele partijen steken er duidelijk bovenuit terwijl er maar  
kleine verschillen zijn tussen de overige partijen die tijdens de onderzoeksperiode vaak in de oppositie zaten. In eerste  
instantie focussen we op de grijze balken in de grafiek (aantal persoonsvermeldingen) waarbij het rode gedeelte het 
aandeel van de federale Eerste minister voorstelt. De drie traditionele partijen zijn onder hun drieën goed voor 83% van 
de totale aandacht waarvan 12% naar de Eerste minister gaat. De partij van de Eerste minister krijgt dus een serieuze 
bonus (voorgaand onderzoek toont aan dat dat ook vroeger het geval was). Daarom is het wellicht beter om de  
aandacht voor de partijen te bekijken waarbij de aandacht voor de premier wordt weggelaten. Zonder de Eerste  
minister zijn de traditionele partijen nog steeds goed voor 71% van de vermeldingen van politici in het nieuws. Dit wil 
zeggen dat, gedurende de onderzoeksperiode, zeven Nederlandstalige politici op tien die in het nieuws komen  
afkomstig zijn van VLD, CD&V of sp.a. De overige aandacht wordt verdeeld onder Groen! (5%), Vlaams Belang (4%),  
N-VA (4%), Spirit & co (3%)en Lijst Dedecker (1%). 
 
De groene balken in Grafiek 3 geven de spreektijd van de politici per partij weer. De data verschillen niet wezenlijk van 
het resultaat van de persoonsvermeldingen (grijze balken): in de voorbije zeven jaar werden politici van de drie  
traditionele partijen veruit het meest aan het woord gelaten op Eén en vtm. Wanneer de spreektijd van de premier 
(rode deel van de balk) niet wordt meegerekend, krijgt CD&V het meeste spreektijd (26%) gevolgd door VLD (24%) en 
sp.a (23%). Politici van de overige partijen kregen we weinig te horen en te zien in de nieuwsuitzendingen (samen goed 
voor 16%). Wat zowel qua vermeldingen als qua spreektijd opvalt, is de deze keer toch wel lage score van het Vlaams 
Belang. De partij was gedurende een groot deel van de onderzoeksperiode één van de grote Vlaamse partijen (in 2004 
zelfs de grootste) maar het aandeel aandacht voor de politici van de partij is erg laag. Hoewel het Vlaams Belang dus als 
partij redelijk scoorde (zie Grafiek 1 en 2) scoren de politici van de partij veel minder sterk (Grafiek 3).  

Er werd boven aangetoond dat vooral politici van de drie traditionele partijen op Eén en vtm aan bod komen. Blijft dit 
resultaat gelden wanneer we rekening houden met verschillen doorheen de tijd? Grafiek 4 geeft de evolutie van de  
vermeldingen van politici per partij weer doorheen de tijd; we namen ook weeral de electorale sterkte van de partijen 
doorheen de onderzoeksperiode mee op. De resultaten op jaarbasis bevestigen dat de politici van de drie traditionele 
partijen het meest vermeld worden, hoewel er pieken en dalen zijn die in grote mate bepaald lijken te zijn door hun al 
dan niet deelname aan de regionale of nationale regering.  
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De VLD scheert hoge toppen in de beginjaren van de onderzoeksperiode (met tussen 2003 en 2006 zo goed als 40% van 
de aandacht) met nadien een geleidelijke daling. Gedurende de onderzoeksperiode (2003-2009) vertoefde de VLD altijd 
in de regering, zowel in de federale als in de Vlaamse, met uitzondering van een half jaar op het einde. Verder in dit  
onderzoek tonen we aan dat vooral regerings- en meerderheidsleden aan bod komen in het nieuws. De regerings-
deelname van VLD over bijna de ganse periode kan dus de hoge resultaten verklaren. Toch is er een daling merkbaar 
vanaf 2007. De dalende aanwezigheid van VLD in het nieuws is waarschijnlijk een gevolg van de premierfunctie die Guy 
Verhofstadt na 2007 verloor aan Yves Leterme (CD&V).  
 
CD&V, vanaf 2004 in de Vlaamse regering, kreeg 18% van de aandacht in 2003 toen de partij overal in de oppositie zat 
en de resultaten stijgen lichtjes tussen 2004 en 2006. Vanaf 2007 vertoont CD&V een plotse piek. Die stijging kan  
toegeschreven worden aan de grote overwinning die de partij behaalde bij de federale verkiezingen van 2007 waardoor 
CD&V de onderhandelingen voor het vormen van een federale regering leidde en later de premier kon leveren. 
  
Sp.a, die tussen 2003 en 2009 altijd van de Vlaamse regering en tot en met 2007 van de federale regering deel  
uitmaakte, verliest duidelijk een deel van zijn nieuwsaandeel wanneer de partij niet meer in de federale regering zetelt 
vanaf 2008. In 2003 zit Groen! nog in de federale en Vlaamse regeringen wat ook merkbaar is in de grafiek: haar politici 
krijgen 13% van de media-aandacht in dat jaar. Vanaf medio 2004 zit Groen! niet meer in beide regeringen. In 2004 boet 
de partij de helft van de aandacht in en ze blijft dalen met een extreem lage score (1%) in 2005. Vlaams Belang, steeds 
een oppositiepartij, wordt nipt het meest vermeld na de traditionele partijen. In 2004 en 2006 is er telkens een lichte 
stijging in media-aandacht voor de partij. In 2004 behaalde Vlaams Belang een grote verkiezingsoverwinning bij de 
Vlaamse verkiezingen (grootste fractie in het Vlaams Parlement) en in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Ondanks het succes van N-VA bij de verkiezingen van 2009 worden de politici van de partij niet vaker vermeld dan  
voordien. De ‘LDD-hype’ waarvan sprake in 2009 komt niet expliciet naar voren in de vermeldingen van politici (echter 
wel in de partijvermeldingen; zie Grafiek 2). De vermeldingen van politici van Lijst Dedecker schommelen tussen 2% en 
4% van de totale aandacht voor Nederlandstalige politici. Het feit dat de partij, buiten Jean-Marie Dedecker zelf,  
eigenlijk geen kopstukken heeft (had), is daar wellicht niet vreemd aan. Spirit/Vl.Pro/SLP ten slotte, krijgt een vrij  
constante media-aandacht over de zeven onderzoeksjaren: tussen 2% en 4%. De resultaten suggereren dus dat het  
vermelden van politici van partijen, in tegenstelling tot het vermelden van partijen, in beperkte mate bepaald wordt 
door de verkiezingsuitslag maar veel sterker gerelateerd is aan regeringsdeelname.  
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Een bijkomende indicator voor de media-aandacht die partijen en politici te beurt valt, is de duur van de quote van een 
politicus in het nieuws. Een politicus wil meestal zo lang mogelijk aan het woord blijven om zijn/haar boodschap zo  
uitgebreid mogelijk aan het publiek te communiceren. Laten de zenders politici van de ene partij langer aan het woord 
dan politici van de andere partij?  
 
Grafiek 5 toont aan dat de gemiddelde spreektijd sterk verschilt van partij tot partij en van jaar tot jaar. Sp.a scoort  
gemiddeld het hoogste (23 seconden over alle jaren heen) en Vlaams Belang is de partij met het laagste gemiddelde (19 
seconden over alle jaren heen). Is dit verschil tussen partijen structureel van aard of eerder een gevolg van enkele  
extreme scores? Uit onze resultaten blijkt dat het gemiddelde van sp.a te wijten is aan enkele extremen (bijvoorbeeld 
meer lange studiogesprekken). De score van Vlaams Belang is echter een structureel gegeven: zo goed als alle politici 
van het Vlaams Belang komen consistent minder lang aan het woord. Het gemiddelde van VLD is hoog in de jaren dat 
Guy Verhofstadt premier is, namelijk 23 seconden. Wanneer Guy Verhofstadt zijn plaats afstaat aan Yves Leterme, daalt 
dit gemiddelde naar de laagste score van de VLD in 2008 (20 seconden). De gemiddelde spreektijd van politici van CD&V 
stijgt wanneer de partij opnieuw deelneemt aan de federale regering in 2008 en 2009. Een opmerkelijk resultaat is dat 
van Lijst Dedecker in 2007, het jaar waarin de partij het levenslicht ziet: politici van deze partij, bijna steeds de stichter 
zelf, blijven in dat jaar gemiddeld 27 seconden aan het woord.  

Totnogtoe werden de resultaten per partij besproken. We zagen dat de politici van de drie traditionele partijen veruit 
het meeste media-aandacht kregen en dat politici van die partijen ook gemiddeld langer aan het woord werden gelaten. 
In Grafiek 6 vergelijken we de persoonsvermeldingen van regeringsleden en parlementsleden in het nieuws. Het is uit 
de grafiek af te leiden dat zes van de tien politici in het nieuws lid zijn van de regering (federaal, Vlaams of Brussels); vier 
van de tien politici is een parlementslid. Zowel het Vlaamse, het Brusselse als het federale parlement bestaan uit  
meerderheidsleden (leden van regeringspartijen) en oppositieleden (leden van oppositiepartijen). De verdeling van de 
media-aandacht verschilt naargelang het parlementslid tot de meerderheid of tot de oppositie behoort. Oppositieleden 
in het parlement krijgen namelijk een iets grotere kans (54%) om in het nieuws te komen dan meerderheidsleden in het 
parlement (46%), hoewel er per definitie meer meerderheidsparlementairen dan minderheidsparlementairen zijn. Alles 
te samen, ministers en parlementsleden samengevoegd, krijgen leden van de meerderheidspartijen bijna 80% van de 
aandacht in de TV-journaals; dat is een veel groter aandeel dan hun meerderheid in het parlement zou doen  
vermoeden.  
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Tot nu bespraken we de resultaten voor regerings- en parlementsleden waarbij geen opdeling werd gemaakt tussen het 
Vlaamse niveau en het federale niveau. Grafiek 7 maakt wel dat onderscheid tussen politici van de verschillende  
politieke niveaus voor zowel de vermeldingen van de politici als hun spreektijd in het nieuws. Het federale niveau steekt 
er, zowel bij de vermeldingen als bij de spreektijd, met kop en schouders bovenuit: 43% van de politici die vermeld  
worden in het nieuws is van het federale niveau. Eén federale politicus op vier in het nieuws is de premier, of anders  
gesteld, één Nederlandstalige politicus op tien is de premier. Politici van het Vlaamse bestuursniveau moeten het met 
de helft minder spreektijd stellen dan hun federale collega’s: ongeveer 15% van de spreektijd. Misschien is deze scheve 
verhouding in media-aandacht mede een verklaring voor de vele Vlaamse politici die gedurende hun carrière naar het 
federale niveau overstappen? Voor de nieuwsmedia blijft het federale niveau in ieder geval veruit het belangrijkste  
politieke niveau. De Vlaamse minister-president bestrijkt op het Vlaamse niveau één vierde van de aandacht (zelfde  
verhouding als de premier op het federale niveau). De machtigste functie per niveau (de premier voor het federale  
niveau en de minister-president voor het Vlaamse niveau) krijgen dus op Eén en vtm een extraportie aandacht; in de 
wetenschappelijke literatuur spreekt men over een ‘kanseliersbonus’. Wat betreft het lokale niveau met burgemeesters, 
schepenen en gemeenteraadsleden, is één vijfde van de politici die in het nieuws spreekt lokaal actief. Ook partij-
voorzitters mogen ruim hun verhaal brengen: 18% van de spreektijd van alle Nederlandstalige politici werd aan hen  
besteed in de laatste zeven jaar. Europarlementsleden en Nederlandstalige parlementsleden van het Brusselse Gewest 
(ook in grafiek) krijgen respectievelijk slechts 2% en 1% van de aandacht .  
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De vorige resultaten wezen erop dat media-aandacht afhangt van het politieke bestuursniveau waarop de politicus  
actief is. In een volgende analyse (Grafiek 8) bekijken we de resultaten ongeacht het politieke niveau en wordt de focus 
gelegd op de verschillende politieke functies. Welke politieke functie is het beste vertegenwoordigd op de buis? Eén op 
drie van de politici in het nieuws is een minister, ongeacht of die van het federale, Vlaamse of Brusselse niveau is. Alle 
parlementsleden samen krijgen 14% aandacht. Partijvoorzitters hebben een groter aandeel in spreektijd (16%) dan dat 
ze vermeld worden (13%). Dit wil zeggen dat partijvoorzitters in vergelijking met de andere politieke functies meer  
en/of langer hun verhaal kunnen brengen in de media dan dat ze vermeld worden. Burgemeesters komen ook  
behoorlijk wat in de media, namelijk ze scoren 11% van alle vermeldingen. De overige aandacht wordt verdeeld over 
fractieleiders (6%), de Vlaamse minister-president (6%), schepenen (4%), Europarlementsleden (2%),  
staatssecretarissen (2%) en ten slotte gemeenteraadsleden (1%). Gezien het Europese niveau steeds belangrijker wordt, 
is de geringe media-aandacht voor Europarlementsleden toch wel wat merkwaardig. Het publiek heeft weinig voeling 
met dat supranationale niveau en het democratisch deficit waarmee de Europese Unie kampt, wordt door de  
gebrekkige media-aandacht niet echt weggewerkt. 

Bovenstaande grafiek toont de resultaten geaggregeerd per politieke functie. Er werd echter geen rekening gehouden 
met het aantal politici dat die functie had. Zo wordt de functie van federale Eerste minister bekleed door één persoon, 
terwijl de functie van parlementslid door veel meer personen bekleed wordt. In Grafiek 9 wordt de media-aandacht (in 
seconden spreektijd) daarom omgerekend tot naar het individuele niveau. Op die manier kunnen we nagaan hoeveel 
aandacht een individuele politicus per maand krijgt op de beide journaals samen. Ook in deze grafiek komt de  
kanseliersbonus duidelijk naar voren: als premier krijg je 445 seconden oftewel meer dan zeven minuten spreektijd per 
maand. De Vlaamse minister-president krijgt iets meer dan de helft (236 seconden of 4 minuten) van de spreektijd van 
de premier. Als minister van de federale regering krijg je veel meer spreektijd (100 seconden per maand) dan als  
minister van de Vlaamse regering (54 seconden per maand). Alle parlementsleden samen krijgen 12% van alle spreektijd 
(zie Grafiek 8) maar berekend per individu zijn dat gemiddeld maar drie seconden per maand voor een parlementslid 
van het federale niveau en zelfs maar één seconde per maand voor een parlementslid van het Vlaamse niveau. Een  
parlementslid dat minister wordt, ziet zijn media exposure dus ongeveer verdertigvoudigen op het federale niveau en 
zelfs vervijftigvoudigen op het Vlaamse niveau. Het einde van een ministeriële carrière impliceert het omgekeerde. Dat 
zittende regeringsleden gemiddeld doorgaans vrij populair zijn, heeft hoogstwaarschijnlijk met hun toch wel grotere 
media-aandacht te maken (hoewel het natuurlijk wel zo is dat meer populaire parlementsleden makkelijker minister 
worden en meer populaire parlementsleden vermoedelijk ook meer in het nieuws komen). 
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We weten nu dat de media-aandacht sterk verschilt naargelang de politieke functie die een politicus bekleedt. Maar is 
het ook zo dat de gemiddelde spreektijd van politici varieert naargelang politieke functie? Grafiek 10 bevat de  
gemiddelde spreektijd voor de verschillende politieke functies. Opnieuw wordt de kanseliersbonus in de media  
bevestigd: de premier krijgt gemiddeld de langste spreektijd (28 seconden) en de minister-president volgt met  
gemiddeld 25 seconden. Partijvoorzitters krijgen gemiddeld evenveel spreektijd als de Vlaamse minister-president. Een 
minister komt wat minder lang aan het woord, namelijk 22 seconden. Het gemiddelde parlementslid moet zijn of haar 
boodschap zien kwijt te raken in welgeteld 19 seconden. De grafiek toont duidelijk aan dat de gemiddelde spreektijd 
daalt naargelang de politicus een minder invloedrijke positie heeft. Dus, niet alleen komen invloedrijke politici meer aan 
bod en komen ze meer aan het woord, ze mogen gemiddeld ook langer spreken in het nieuws.  

We bespraken de resultaten op partijniveau, voor regering en parlement, op het politiekstructurele niveau (federaal, 
Vlaams, lokaal, Europees niveau) en op het functieniveau. Onderstaande Tabel 1 onthult de resultaten op het niveau 
van de individuele politicus. De tabel bevat de top-50 van de Nederlandstalige politici met het meeste spreektijd op Eén 
en vtm. Guy Verhofstadt staat bovenaan de lijst met bijna 7 uur en een half spreektijd. Die spreektijd heeft hij vooral te 
danken aan zijn functie als federaal premier; Verhofstadt bekleedde deze functie gedurende bijna de volledige periode 
van zeven onderzochte jaren.  
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Op de tweede plaats staat Yves Leterme. Lange tijd was hij minister-president van Vlaanderen waarna hij premier is  
geworden. Leterme heeft de laatste zeven jaar één uur minder dan Verhofstadt gesproken in het nieuws (6 uur en een 
half). De politici die volgen, staan op verre afstand van Verhofstadt en Leterme. De kleuren in de tabel stellen de  
partijen voor. De top-10 wordt voor de helft vertegenwoordigd door de blauwe kleur (VLD). De gehele tabel wordt sterk 
overheerst door VLD, CD&V (oranje) en sp.a (rood). De ruime media-aandacht voor de drie traditionele partijen werd 
eerder al uitvoerig aangetoond in bovenstaande analyses. De eerste politici in de top-50 die geen deel uitmaken van één 
van de drie traditionele partijen zijn Jean-Marie Dedecker van LDD en Filip Dewinter van Vlaams Belang. Zij komen  
beiden meer dan anderhalf uur aan bod in het Vlaamse televisienieuws. Het gaat in de beide gevallen om politici met 
een uitgesproken anti-elitair profiel die vaak in scherpe bewoordingen de politieke toestand aan de kaak stellen. Bart De 
Wever die dezer dagen alomtegenwoordig lijkt te zijn in de media, staat slechts op de 14de plaats. Zijn ster is zeker niet 
langzaam gerezen doorheen de onderzoeksperiode. Zijn succes in 2009 en 2010 kwam, qua media-aandacht in de  
voorgaande jaren, wat uit de lucht vallen. De Wever is dus nog steeds een relatief ‘nieuwe’ politicus. 
 
Opvallend: in de top-20 is geen enkele vrouw te bespeuren. De eerste vrouw in de lijst is Freya Van den Bossche op de 
21ste plaats en zij heeft in totaal één uur in het nieuws gesproken. De top-50 bevat in totaal acht vrouwen. Bij de sp.a 
komen Freya Van den Bossche, Kathleen Van Brempt en Caroline Gennez het meest aan het woord; bij CD&V zijn dat 
Marianne Thyssen, Hilde Crevits en Inge Vervotte. Bij de Vlaamse liberalen haalt geen enkele vrouw de top-50. Op basis 
van de huidige cijfers kunnen we niet echt een sluitende verklaring geven voor het feit dat er bij de 20 meest zichtbare 
politici in Vlaanderen geen vrouwen zijn. Het is natuurlijk zo dat vrouwen slechts zelden doorstoten tot de  
absolute topfuncties in de Belgische politiek, zoals (vice-)premier, minister-president of partijvoorzitter. Als dat al  
gebeurt, dan blijken ze ook onvoldoende lang in die topfunctie om een hoog aantal vermeldingen te halen voor de  
gehele periode 2003-2009. 
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Tabel 1: Top-50 van de Nederlandstalige politici met de meeste spreektijd in de 19 uur-journaals op Eén en vtm van 2003 tot 2009 

  Politicus Uren   Politicus Uren 

1 Guy Verhofstadt 7,45 26 Kathleen Van Brempt 0,89 

2 Yves Leterme 6,36 27 Peter Vanvelthoven 0,83 

3 Karel De Gucht 3,88 28 Marc Verwilghen 0,76 

4 Kris Peeters 3,37 29 Caroline Gennez 0,74 

5 Patrick Dewael 3,30 30 Guido De Padt 0,74 

6 Johan Vande Lanotte 3,26 31 Vera Dua 0,74 

7 Bart Somers 2,54 32 Marino Keulen 0,74 

8 Frank Vandenbroucke 2,14 33 Mieke Vogels 0,72 

9 Steve Stevaert 1,85 34 Etienne Schouppe 0,67 

10 Jean-Marie Dedecker 1,74 35 Vincent Van Quickenborne 0,66 

11 Filip Dewinter 1,65 36 Dirk Van Mechelen 0,66 

12 Renaat Landuyt 1,58 37 Marianne Thyssen 0,62 

13 Jo Vandeurzen 1,52 38 Dirk Sterckx 0,61 

14 Bart De Wever 1,47 39 Hilde Crevits 0,61 

15 Pieter De Crem 1,46 40 Hugo Coveliers 0,58 

16 Stefaan De Clerck 1,45 41 Steven Vanackere 0,56 

17 Patrick Janssens 1,41 42 Inge Vervotte 0,55 

18 Geert Bourgeois 1,23 43 Wilfried Martens 0,55 

19 Herman Van Rompuy 1,22 44 Gerolf Annemans 0,54 

20 Bert Anciaux 1,14 45 Louis Tobback 0,52 

21 Freya Van den Bossche 1,03 46 Eric Van Rompuy 0,51 

22 Jean-Luc Dehaene 1,03 47 Pascal Smet 0,50 

23 Frank Vanhecke 0,94 48 Dirk Van der Maelen 0,50 

24 Willy Claes 0,93 49 Patrik Vankrunkelsven 0,48 

25 Herman De Croo 0,90 50 Tony Van Parys 0,47 

  



 

 
 
De Nieuwsmonitor 2 bevat enkele duidelijke conclusies. Samengevat zien we het volgende: 
 
 
  

 er is geen wezenlijk verschil in de mate waarin Eén en vtm media-aandacht geven aan de Nederlandstalige politici 

 en partijen; 

 vooral de drie traditionele partijen komen in het Vlaamse nieuws aan bod, ze worden meer vermeld, komen meer 

 aan het woord en mogen gemiddeld ook langer praten ‑ de ‘nieuwe’ partijen krijgen veel minder aandacht in de 

 media; 

 regeringsdeelname is voor een partij een bijzonder belangrijke determinant van media-aandacht, partijen die tot 

 de regering toetreden zien de media-aandacht sterk stijgen; 

 er is veel meer media-aandacht voor het federale dan voor het Vlaamse bestuursniveau; 

 hoe belangrijker de functie die een politicus bekleedt, hoe meer hij/zij aan bod komt maar ook hoe langer hij/zij 

 mag spreken als hij/zij het woord krijgt; 

 terwijl een federaal minister per maand gemiddeld 100 seconden aan het woord komt in de journaals, is dat bij 

 een federaal parlementslid slechts gedurende 3 seconden het geval;  

 de gemiddelde ‘quote’ voor een parlementslid duurt slechts 19 seconden; 

 de kanseliersbonus van de federale premier en de Vlaamse minister-president is opmerkelijk, de federale premier 

 trekt in zijn eentje bijna 10% van alle media-aandacht voor politiek naar zich toe. 
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