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Europa in zicht?
De Europese Unie in het Vlaamse televisienieuws (2003-2010)
Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat blijkt uit
onderzoek van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Leuven dat 1.656 nieuwsitems over de Europese Unie uit
5.565 TV-journaals onderzocht tussen 2003 en 2010. Dit aandeel is beperkt in vergelijking met de aandacht voor de
Belgische en de buitenlandse politiek. Eén bericht systematisch meer over de Europese Unie dan VTM. Het gaat om
respectievelijk 23 minuten en 8 minuten per maand. De verkiezingen van het Europees Parlement krijgen zo goed als
geen aandacht. TV-journaals richten hun schijnwerpers eerder op heel specifieke events en belangrijke gebeurtenissen.
Zo krijgt de Europese top als enig Europees evenement gegarandeerd media-aandacht.

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
Onderzoeksperiode

1 januari 2003 t.e.m. 31 december 2010

Aantal 19-uur-journaals (Eén en VTM)

N = 5.565

Aantal nieuwsitems

N = 122.726

Indien u wenst de Nieuwsmonitor niet meer te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar nieuwsmonitor@ua.ac.be.
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Europa in zicht?
De Europese Unie in het Vlaamse televisienieuws (2003-2010)
Julie De Smedt, Marc Hooghe & Stefaan Walgrave
De Europese Unie (EU) kampt met een legitimiteitsprobleem: de opkomst bij Europese verkiezingen ligt meestal heel
laag, in heel wat landen winnen politieke partijen veld die vijandig staan tegen het proces van Europese integratie en er
zijn aanhoudende klachten over het democratisch deficit van de Europese Unie. Het democratisch deficit wordt in de
literatuur onder andere verbonden met een te zwak Europees Parlement en het gebrek aan ‘echte’ Europese
verkiezingen. Europese burgers zien Europese aangelegenheden vaak als een ver-van-mijn-bedshow, ze hebben relatief
weinig kennis over de EU, en zijn slechts matig geïnteresseerd. In België valt het met dat klimaat van euroscepticisme
nog mee. De Eurobarometer-peiling (Eurobarometer 74, najaar 2010) toont aan dat 63% van de Belgen de Europese
Unie nog altijd een goede zaak noemt voor ons land (in Vlaanderen is dat 61%). Tegelijk had 32% van de Vlaamse
respondenten een ronduit negatieve houding ten aanzien van de Europese Unie.
Er bestaat heel wat bezorgdheid over dat eurosceptische klimaat. De EU speelt namelijk een grote rol in het beleid van
haar lidstaten en heeft een rechtstreekse impact op het dagelijks leven van de EU-burger. Veel bevoegdheden zijn
overgeheveld naar het Europees niveau zoals het landbouw- en het monetair beleid. Het Verdrag van Lissabon dat sinds
december 2009 van kracht is, heeft voor nog een verdere verdieping in de EU gezorgd. De financiële crisis en de
budgettaire problemen in sommige lidstaten leiden er bovendien toe dat ook wat dat betreft de Europese Unie steeds
belangrijker wordt.
Is onbekend onbemind? Als we willen dat de Europese burgers een groter vertrouwen ontwikkelen in de Europese
instellingen, dan is het in de eerste plaats noodzakelijk dat ze goed geïnformeerd zijn. Sommige auteurs stellen dat
kennis een noodzakelijke voorwaarde is voor een waardevolle publieke opinie. In het legitimiteitsdebat van de ‘verre’
Europese Unie spelen de massamedia, en dan vooral televisie, een belangrijke rol. Uit de Eurobarometer blijkt namelijk
dat televisie het belangrijkste medium is voor informatie over de EU. De Vlaming krijgt de meeste informatie over de EU
tot zich via de televisie (55%). Veel minder Vlamingen halen hun Europese kennis uit kranten en tijdschriften (16%),
internet (13%) of radio (8%). Ook als Vlamingen actief op zoek gaan naar informatie over de EU, dan doet meer dan de
helft dat via televisie (55%) en minder via internet (44%) en kranten (32%). Het is niet alleen belangrijk dat de media de
burgers informeren, maar ook dat ze de burgers motiveren om zich verder te informeren en op zoek te gaan naar
informatie. Uit eerder onderzoek blijkt bovendien dat het gezegde ‘beter geen nieuws dan slecht nieuws’ niet geldt voor
EU-nieuws: als er helemaal niet over de Europese Unie wordt gepraat, dan versterkt dat nog het idee dat de EU een
constructie is die ver afstaat van ons dagelijks leven. Het is met andere woorden belangrijk dat er in de media over de
EU wordt gepraat, ongeacht of het positief of negatief nieuws is. Ook al lijkt er consensus te bestaan dat mediaaandacht voor de EU de kennis van de burgers zal verhogen, stellen sommige auteurs nochtans het tegenovergestelde,
namelijk dat meer kennis kan leiden tot minder steun en dus minder legitimering.
Hoeveel aandacht gaat er in de Vlaamse televisiejournaals naar de Europese Unie? Is de aandacht gestegen sinds de
aanstelling van Herman Van Rompuy als voorzitter van de Europese Raad? Gaan de nieuwsitems vooral over de werking
van de instellingen of eerder over specifieke thema’s? Wie komt er aan het woord in nieuws over Europa? Zijn het
vooral Belgische Europarlementsleden of buitenlandse eurocommissarissen? Hoelang bleven Barroso, Verhofstadt of
Leterme in Europees nieuws op TV aan het woord? Deze Nieuwsmonitor onderzoekt de media-aandacht voor de
Europese Unie in de laatste acht jaar (2003-2010) aan de hand van een analyse van 5.565 nieuwsuitzendingen en meer
dan 120.000 nieuwsitems.
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Zichtbaarheid van de Europese Unie

Hoeveel aandacht krijgt de Europese politiek ten opzichte van de aandacht voor de Belgische of buitenlandse politiek?
Grafiek 1 toont de evolutie in media-aandacht voor politieke items over Europa, België en het buitenland. Politiek wordt
breed gedefinieerd: alle items over de organisatie van de politiek (vb. verkiezingen), maar ook internationale contacten,
oorlog en vrede, relaties met derde wereld enzovoort vallen in deze categorie. De resultaten van de Belgische politiek in
de grafiek zijn enkel berichten over puur binnenlandse politiek (zonder link naar een ander land of internationale
instelling). Hetzelfde geldt voor de buitenlandse politiek. De Europese politiek in de grafiek daarentegen is niet ‘zuiver’:
hierbij gaat het om alle berichten over de EU, al dan niet met een link naar andere landen. Het is opvallend dat de
resultaten voor de EU aan de lage kant zitten (over de gehele periode gemiddeld 7%) ten opzichte van de resultaten
voor binnenlandse politiek (36%) en buitenlandse politiek (41%). De drie categorieën politiek nieuws komen samen niet
aan 100 % omdat het aandeel gemengd politiek nieuws (item met link naar België en het buitenland) in de grafiek niet
met een lijn wordt gevisualiseerd maar wel in het totaal wordt meegenomen. Van de meer dan 700 uren die in de
laatste acht jaar in het Vlaamse TV-nieuws aan politiek werden besteed, werden slechts 50 uren aan het Europese
beleidsniveau besteed. We kunnen dus stellen dat de berichtgeving over de EU in de televisiejournaals beperkt is; de EU
is verre van alomtegenwoordig in het nieuws. De afgelopen jaren is de invloed van de Europese Unie systematisch
uitgebreid, onder meer via het Verdrag van Lissabon, en ook omdat de EU steeds meer op de voorgrond treedt bij het
bestrijden van de financiële crisis. Toch heeft deze evolutie niet geleid tot meer aandacht voor Europees nieuws.
Doorheen de tijd is er nauwelijks een evolutie vast te stellen. De EU is gewijzigd maar de Vlaamse nieuwszenders niet.
We willen hier wel opmerken dan wanneer we stellen dat er ‘weinig’ over Europa wordt bericht, dat we niet echt een
goede vergelijkingsbasis hebben. Hoeveel aandacht zou Europa ‘moeten’ krijgen? We beschikken ook niet over
vergelijkend materiaal dat ons toelaat om de EU-berichtgeving in Vlaanderen met de berichtgeving in andere landen te
vergelijken. Dus het zou kunnen dat het Vlaamse TV-nieuws nog relatief veel aandacht aan Europa besteedt. Toch lijkt
dat weinig waarschijnlijk gezien de geringe aandacht die we in Vlaanderen vaststellen.
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In Grafiek 2 vergelijken we de berichtgeving over Europa op de twee Vlaamse nieuwszenders. De grafiek vat het aantal
minuten dat er per kwartaal over de Unie bericht wordt. Opvallend in de grafiek is dat de resultaten voor Eén en VTM
sterk parallel lopen; we kunnen aannemen dat beide omroepen reageren op eenzelfde ‘Europese realiteit’. Het journaal
van Eén bericht systematisch meer over de EU (gemiddeld 69 minuten per kwartaal) dan VTM (gemiddeld 25 minuten
per kwartaal). In vorige Nieuwsmonitors zagen we al dat VTM systematisch minder bericht over politiek in het algemeen
(zie Nieuwsmonitor 4). Ook als we ermee rekening houden dat Eén systematisch meer bericht over politiek dan VTM,
dan nog blijft het verschil tussen de zenders bestaan: binnen alle aandacht voor politiek brengt Eén gemiddeld 8,5%
Europees nieuws. VTM besteedt in zijn politiek aanbod maar 5% aan Europa. Beide zenders berichten relatief weinig
over Europa, maar VTM richt nog veel minder dan Eén zijn schijnwerpers op het Europese toneel.
Twee pieken in de grafiek springen in het oog: het tweede kwartaal van 2004 (april-juni) en het laatste kwartaal van
2009 (oktober-december). Op het eerste gezicht lijken die twee pieken, zeker in 2004, samen te vallen met de
verkiezingscampagne voor het Europees parlement maar een meer gedetailleerde analyse toont aan dat verkiezingen
niet de oorzaak zijn van de pieken. De campagne voor en de uitslag van de Europese verkiezingen krijgen nauwelijks
aandacht in de Vlaamse nieuwsuitzendingen. Omdat de verkiezingen voor het Europees Parlement in België
samenvallen met de regionale verkiezingen krijgen deze laatste veruit het meeste mediabelangstelling en ze duwen de
Europese verkiezingen helemaal weg. Europese verkiezingen zijn ‘second-order elections’: nationale machtsverhoudingen tussen politieke partijen bepalen de Europese verkiezingsuitslag en tijdens de campagne komen vooral
nationale thema’s aan bod. De Europese thema’s zelf verdwijnen daardoor naar de achtergrond.
Welke Europese gebeurtenissen veroorzaakten dan wel de eerste piek in het tweede kwartaal van 2004? In die periode
ging veel mediabelangstelling uit naar de uitbreiding van 15 naar 25 EU-lidstaten. Bovendien werd in die periode José
Manuel Barroso als Commissievoorzitter aangesteld. Ook in het laatste kwartaal van 2009 (oktober-december) kreeg de
EU meer dan gewone aandacht. De media berichtten in die periode onder meer over de ratificatie van het Verdrag van
Lissabon. In november 2009 werd Herman Van Rompuy bovendien aangesteld als voorzitter van de Europese Raad. De
periode voor, tijdens en na zijn aanstelling kreeg veel media-aandacht. Op 1 december 2009 trad bovendien het Verdrag
van Lissabon in werking. Nog in december van dat jaar vond de klimaatconferentie plaats in Kopenhagen, waar de
Europese Unie een belangrijke rol speelde. Het tweede kwartaal van 2010 vertoont, vooral dan voor Eén, een derde
piek in de grafiek. Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van het EU-nieuws toen naar de crisis in Griekenland ging.
Het is nog te voorbarig om te stellen dat het Verdrag van Lissabon met de aanstelling van Herman Van Rompuy heeft
gezorgd voor meer media-aandacht voor de EU in het algemeen. Het zou echter kunnen dat de verhoogde aandacht op
het einde van de periode op een bescheiden trendbreuk wijst. Toekomstige analyses zullen dit uitmaken.
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In de aandacht voor het Europese beleidsniveau is het dus moeilijk om een duidelijk patroon te vinden; de aandacht
gaat op en neer. Een dergelijk systematisch patroon vonden we wel terug voor de Belgische politiek. Voor de Belgische
politiek zagen we heel veel media-aandacht tijdens verkiezingscampagnes en tijdens momenten van acute crisis, om
daarna weer te zakken tot een ‘normaal’ niveau. Deze logica gaat niet op voor EU-nieuws, waar we een veel
onregelmatiger patroon zien, en er geen sprake lijkt te zijn een cyclusbeweging. Voor wat betreft de Europese Unie, zijn
het niet de verkiezingscampagnes die het meest aandacht krijgen, maar wel heel specifieke events en belangrijke
gebeurtenissen. De aanstelling van José Manuel Barroso en Herman Van Rompuy, een Europese top, of de uitbreiding
van de EU illustreren deze vaststelling.

Thema’s in het Europees nieuws

De voorbije grafieken wezen op de beperkte media-aandacht voor Europa. De volgende vraag is echter op welke manier
Europa in het nieuws komt. Gaat het in de eerste plaats om de instellingen zelf (verdragen, samenstelling Commissie,
aanstelling voorzitter, verkiezingen…), of gaat het veel meer om de inhoudelijke aspecten van de Europese politiek
(landbouwbeleid, concurrentiebeleid, de bestrijding van de financiële crisis…). Gaat het nieuws over het spel en de
spelers of over wat die spelers doen? Om dit na te gaan, maken we een onderscheid tussen institutioneel nieuws en
inhoudelijk nieuws. Voor deze grafiek werd het Belgische nieuws over de staatshervorming niet meegenomen in de
analyse omdat dat zowel institutioneel als inhoudelijk nieuws is, en vooral een typisch Belgisch thema is. In Grafiek 3
valt op dat het nieuws over de EU zich op het vlak van de verhouding tussen institutioneel en inhoudelijk nieuws heel
dicht bij het buitenlands nieuws bevindt. Zowel over Europa als over het buitenland wordt voornamelijk inhoudelijk en
pas op de tweede plaats institutioneel bericht. Zo is 28% van de nieuwsberichten over Europa institutioneel getint en
72% gaat eerder over inhoudelijke thema’s. Politiek nieuws over België wijkt sterk af van het nieuws over de EU en het
buitenland: maar liefst twee derde van de berichten gaat over de structuur en het functioneren van de instellingen zelf
en slechts een derde gaat over de inhoud van het beleid. Dat het merendeel van de berichten over de Belgische politiek
institutionele aspecten aankaart, is een gevolg van de ruime aandacht voor verkiezingen en regeringsonderhandelingen
die de laatste drie à vier jaren zo goed als dagelijkse kost zijn.
Dat de focus van de berichtgeving over Europa grotendeels op het inhoudelijke beleid ligt, kan de legitimiteit van de EU
in de hand werken. Nieuws over concreet beleid is immers aantrekkelijker dan nieuws over de werking van complexe
instellingen. Nieuws over een nieuwe richtlijn omtrent GSM roaming tarieven staat bijvoorbeeld dichter bij de EUburger dan de ratificatie van het zoveelste verdrag. Ook al is de EU als instelling nog voortdurend onderwerp van
discussie, toch zien we in de televisiejournaals dus vooral nieuws over wat de EU doet in plaats van wat de EU is. Voor
de journalist is het ook makkelijker om inhoudelijk nieuws te brengen dat minder ver staat van het kijkerspubliek dan te
berichten over complex institutioneel nieuws. Nieuws over het kluwen van instellingen is immers moeilijk te verpakken
in een nieuwsitem van twee minuten.
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Als we dan verder kijken naar de inhoudelijke thema’s in het nieuws over de EU (Grafiek 4), dan valt op dat vooral het
financiële en economische nieuws overheerst, met bijna 39% van alle inhoudelijke EU-berichten. Onder financieel en
economisch nieuws verstaan we onder andere nieuws over financieel en economisch beleid, de economische toestand,
de banksector en belastingen. Justitie, leefmilieu en landbouw volgen op een hele afstand, en de internationale rol van
de EU (oorlog & vrede, mensenrechten) is heel weinig zichtbaar. Dat er zoveel aandacht gaat naar het financiële en
economische aspect van de EU heeft natuurlijk te maken met het monetaire beleid dat een van de belangrijkste
bevoegdheden van de Unie is: de euro als gemeenschappelijke munt in de eurozone, de financiële steun die aan landen
in moeilijkheden gegeven kan worden, enzovoort.

Vier op tien nieuwsitems over Europa kaart het financiële en/of economische thema aan. Intuïtief denken we dan dat
een groot deel van die aandacht te wijten is aan de financiële crisis die eind 2008 uitbrak. Is het effectief zo dat de
aandacht voor financiën en economie vooral vanaf 2008 ruime aandacht krijgt? Grafiek 5 toont de verdeling van de
aandacht voor dit thema over de laatste acht jaren. De rode zone in de grafiek geeft de aandacht voor het financieeleconomische thema aan. De blauwe zone slaat op de totale aandacht voor Europa, dus zowel het institutionele als het
inhoudelijke nieuws. In de aandacht voor het financieel-economische thema (rode zone), zien we de op één na grootste
piek in het laatste kwartaal van 2008. In die periode barstte de financiële crisis los. Toen ging meer dan één Europees
item op vijf over de crisis. De hoogste piek is er in het tweede kwartaal van 2010. Een nadere analyse leert dat de
meeste media-aandacht voor economie en financiën ging naar de Griekse crisis en de Europese financiële steun ervoor.
Ondanks deze twee recente pieken in de resultaten kunnen we niet stellen dat de Vlaamse televisiejournaals
consequent meer aandacht besteden aan het financiële en economische thema sinds het uitbreken van de crisis in
2008. Het is gewoon zo dat als het over Europa gaat, het steeds in vele gevallen over het financiële en economische
gaat. Dit zijn vermoedelijk geen onderwerpen waarmee burgers zich sterk kunnen identificeren en die integendeel het
abstracte en ‘macro’-karakter van de Unie nog meer versterken.
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Actoren in het Europees nieuws

De kwaliteit van een nieuwsitem kan onder meer getoetst worden aan de hand van de diversiteit van de actoren die in
het nieuws aan bod komen. Grafiek 6 toont de actoren die het meest in Europese nieuwsitems aan het woord komen.
Het is opvallend dat vooral politici, zowel Belgische als buitenlandse, aan het woord worden gelaten. Bijna 60% van de
spreektijd gaat naar hen. De rest wordt ongeveer gelijkmatig verdeeld over de andere actoren gaande van
woordvoerders van het middenveld naar de man in de straat. Dit wijst op een geringe diversiteit aan actoren; vooral
politici krijgen het woord. Eerder onderzoek wijst erop dat van alle actoren de politicus het minst betrouwbaar wordt
bevonden door het kijkerspubliek. Het feit dat de Europese berichtgeving vooral politici aan het woord laat, is dan ook
niet van aard om het vertrouwen in de Europese Unie te laten stijgen.
Het is opvallend dat er meer Belgische dan buitenlandse politici aan het woord worden gelaten. Dit wijst erop dat EUnieuws vaak wordt ‘gedomesticeerd’: het EU-nieuws wordt vaak geïllustreerd met een Belgische politicus die aan het
woord komt. Het nieuws over Europa wordt met andere woorden bekeken door een Belgische bril. Dit kan het nieuws
als minder ‘ver’ doen lijken want kijkers herkennen de politici waardoor ze misschien minder snel afhaken. Dit brengt
met zich mee dat kijkers enerzijds weinig ‘zuiver’ EU-nieuws te zien krijgen maar anderzijds kan het de kijkers helpen om
het nieuws te plaatsen en op te nemen.
In de volgende drie grafieken worden de Europese Raad (regeringsleiders), het Europees Parlement en de Europese
Commissie nader geanalyseerd. Als maat voor de media-aandacht van instellingen is het nauwkeuriger de spreektijd
voor leden dan louter het aantal vermeldingen van de instellingen te berekenen. Welke instantie krijgt het meeste
media-aandacht als we kijken naar de spreektijd van haar leden? De leden van de Europese Raad kregen met 200
minuten het meeste spreektijd (zie Grafiek 8) in de journaals van Eén en VTM in de voorbije acht jaar. Nadien volgen de
leden van het Europees Parlement met 144 minuten spreektijd (zie Grafiek 10). De Europese Commissie krijgt het
minste aandacht met 65 minuten voor al haar leden doorheen de hele periode (zie Grafiek 11).
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De instelling die de meeste media-aandacht krijgt, is de Europese Raad. In de Europese Raad zetelen de regeringsleiders
van elke lidstaat zoals de premier, bondskanselier of president. Deze instelling is niet te verwarren met de Raad van
Ministers waarbij ministers uit specifieke beleidsdomeinen samenkomen. De Europese Raad komt regelmatig samen in
de Europese top en bespreekt de algemene beleidslijnen van de EU. Sinds het Verdrag van Lissabon is Herman Van
Rompuy de voorzitter en Catherine Ashton Hoger Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid.
Beide functies moeten er voor zorgen dat de EU een gezicht krijgt en met één stem kan spreken.
In Grafiek 8 wordt een onderscheid gemaakt in de aandacht voor de voorzitter en Hoger Vertegenwoordiger van de
Europese Raad, Belgische regeringsleiders en de regeringsleiders van andere lidstaten. De helft van de aandacht voor
leden van de Europese Raad gaat naar buitenlandse regeringsleiders zoals Sarkozy, Merkel en Blair. Als we kijken naar
Herman Van Rompuy in zijn functie als voorzitter van de Raad neemt hij ongeveer één tiende van de spreektijd in beslag
(9,1%). Dat is een zeer aanzienlijk resultaat want slechts eind 2009, dus op het einde van de onderzoeksperiode, begon
hij zijn carrière als ‘president’. In toekomstige analyses zal zijn aandeel zeker groter zijn ten opzichte van de andere
leden. Als de aanstelling van een echte voorzitter als doel had om de Raad en Europa een duidelijk gezicht te geven, dan
is die oefening in de Vlaamse televisiejournaals duidelijk geslaagd. Ondanks haar belangrijke functie kan Catherine
Ashton als Hoger Vertegenwoordiger niet rekenen op ruime aandacht (1%). Dat doet vermoeden dat de grote aandacht
voor Van Rompuy een Belgisch fenomeen zou kunnen zijn. Misschien zou een voorzitter van een ander land in de
Vlaamse journaals veel minder aandacht krijgen. Het aandeel voor de Belgische regeringsleiders is niet gering: zij krijgen
40% van de spreektijd. Gedurende de onderzoeksperiode kende België drie premiers. De eerste was Guy Verhofstadt
(1999-2008) en hij kreeg in het nieuws over de Europese Raad 23% van de aandacht. Van de Belgische regeringsleiders
heeft hij de meeste media-aandacht gekregen. Dat is ook logisch want hij was Belgische premier gedurende meer dan
zeven jaar in de onderzoeksperiode. Als premier kon Yves Leterme rekenen op 13% aandacht bij Europese
aangelegenheden in het nieuws. Herman Van Rompuy ten slotte die, vóór zijn aanstelling als voorzitter van de Europese
Raad, ongeveer een jaar Belgisch premier was, kreeg iets meer dan 4% van de spreektijd. Dus ook hier zien we dat de
berichtgeving over de Europese Raad toch vooral door een Belgische bril wordt bekeken: de Belgische
vertegenwoordigers in die Raad nemen een groot deel van de nieuwskoek voor hun rekening.
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We zagen al dat de Europese Raad van alle EU-instellingen het meeste aandacht kreeg. Haar leden, de regeringsleiders
van elke lidstaat, komen minstens viermaal per jaar samen in een vergadering van de Europese Raad, beter bekend als
een Europese top. Hoeveel aandacht gaat er naar die toppen? Grafiek 9 toont het aandeel media-aandacht voor de
Europese top in het totaal van het nieuws op maandelijks niveau. De blauwe zone in de grafiek wijst op de aandacht
voor de toppen en de rode zone stelt al het Europese nieuws voor. Het is duidelijk dat Europees nieuws, als er al nieuws
over is, vaak gecentreerd is rond een Europese top. We zien een continue op-en-neergang in de resultaten en de pieken
in de totale Europese berichtgeving zijn bijna allemaal gerelateerd aan een Europese top. Ook uit de bestaande
literatuur blijkt dat de Europese top als enig Europees evenement verzekerd is van media-aandacht. Elke nieuwsredactie
stuurt wel een journalist naar de top om te berichten over gesloten akkoorden of verhitte discussies maar ook over
opvallende gebeurtenissen in de marge van de top, zoals een klimaatactie van Greenpeace in december 2009. De
vergaderingen van de Europese Raad zijn de belangrijkste gebeurtenissen in de beleidscyclus van de Europese Unie, en
de media nemen deze agenda over.

Het Europees Parlement is de democratische Europese instelling bij uitstek want haar leden worden om de vijf jaar
rechtstreeks verkozen door de EU-burger. Toch krijgen leden van deze instelling ‘slechts’ 144 minuten spreektijd of
gemiddeld maar 18 minuten per jaar. Grafiek 10 toont aan dat we veel meer Belgische Europarlementariërs (86%) in de
journaals zien dan buitenlandse (14%). Omgerekend naar het individueel niveau heeft elk Belgische Europarlementariër
gedurende bijna zes minuten gesproken in de Vlaamse televisiejournaals ten opzichte van slechts iets meer dan een
halve seconde voor de gemiddelde buitenlandse Europarlementariër. We zien hier dat het Europees Parlement in het
nieuws sterk wordt gelinkt aan Belgische parlementsleden, een fenomeen dat we hierboven al ‘domesticatie’ noemden.
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Een mogelijke verklaring van de wanverhouding tussen Belgische en buitenlandse parlementsleden kan zijn dat
parlementsleden vooral hun eigen land en publieke opinie ‘soigneren’ omdat ze enkel door burgers van hun eigen land
worden verkozen. Bijgevolg zijn parlementsleden misschien minder geïnteresseerd om in buitenlandse nieuwsuitzendingen te spreken. Ook is het aan het woord laten van Belgische parlementsleden een manier die journalisten
gebruiken om het Europese nieuws wat meer bevattelijk en menselijk te maken. Het is opvallend dat die Belgische EUparlementairen ook niet vaak in hun rol als partijvertegenwoordiger worden opgevoerd. Heel vaak worden ze op het
nieuws als een soort van getuige of expert in Europa gepresenteerd.
Tabel 1: Top-5 van Belgische Europarlementsleden met de meeste spreektijd (in minuten)
in de 19-uur-journaals op Eén en VTM tussen 2003 en 2010
Gemiddelde spreektijd in seconden per
maand in functie
Politicus
Spreektijd in minuten
Bart Staes
11
6,9
Marianne Thyssen

6,8

4,3

Dirk Sterckx

4,8

3,0

Kathleen Van Brempt
Ivo Belet

3,4
2,7

10,7
2,1

We zagen al dat, als het op het Europees Parlement aankomt, vooral Belgische Europarlementsleden aan het woord
komen in de Vlaamse televisiejournaals. Welke zijn die Belgische politici dan? Tabel 1 geeft de top-5 weer van de
Belgische parlementsleden met de meeste spreektijd (kolom 1). Bart Staes, parlementslid voor Groen!, staat op kop met
elf minuten spreektijd in de laatste acht jaren. De Europarlementariërs die volgen, waren, in tegenstelling tot Bart Staes,
al bekend op een ander politiek niveau of in de journalistiek, vooraleer ze naar Europa verhuisden. Marianne Thyssen en
Kathleen Van Brempt, die we nu beter kennen als nationale of regionale kopstukken, staan respectievelijk op de tweede
en vierde plaats. In deze spreektijd werd uiteraard alleen hun spreken als Europarlementariër, en niet als partijvoorzitter of minister, opgenomen. Dirk Sterckx, voormalig journalist, staat op de derde plaats in de top met bijna vijf
minuten spreektijd. Ivo Belet, tevens voormalig journalist, vervolledigt de top-5.
Niet elke politicus in Tabel 1 bekleedde gedurende de hele onderzoeksperiode (2003-2010) zijn of haar functie als
Europarlementariër. Zo begon Ivo Belet zijn Europese carrière in juni 2004 en Kathleen Van Brempt pas in juni 2009. De
tweede kolom in Tabel 1 geeft de gemiddelde maandelijkse spreektijd weer, berekend op het aantal maanden dat de
politicus in functie is tijdens de onderzoeksperiode. Zo zien we dat Kathleen Van Brempt relatief gezien de meeste
spreektijd kreeg, namelijk gemiddeld elf seconden per maand (wat niet echt veel kan genoemd worden). Bart Staes
komt dan pas op de tweede plaats te staan met gemiddeld zeven seconden per maand.
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Als derde instelling, na de Raad en het Parlement, is er de Commissie. De Europese Commissie bestaat uit 27 EUcommissarissen, één uit elke lidstaat, met elk een specifieke portefeuille. De Europese Commissie krijgt het minste
aandacht in de journaals als we ons op de spreektijd van commissarissen baseren. In de laatste acht jaar spraken al de
commissarissen samen slechts gedurende 65 minuten in de Vlaamse televisiejournaals. Is er eenzelfde verhouding
tussen Belgische en buitenlandse leden op te merken als bij de Europarlementsleden?
Grafiek 11 toont aan dat Belgische eurocommissarissen ongeveer één vijfde van de aandacht voor alle commissarissen
samen wegkapen. Louis Michel was van 2004 tot 2009 commissaris van Ontwikkeling en Internationale Hulp. Karel De
Gucht die Michel opvolgde, kreeg de portefeuille Handel in handen. Ondanks het feit dat De Gucht in de onderzoeksperiode veel korter (anderhalf jaar) dan Louis Michel (vijf jaar) de functie van EU-commissaris bekleedt, kreeg hij meer
dan het dubbele van de aandacht. Michel kreeg ‘slechts’ 6% en De Gucht 14% van de spreektijd voor eurocommissarissen. Dit lagere resultaat is vermoedelijk te verklaren doordat Louis Michel een Waalse politicus is (die
weliswaar Nederlands spreekt); een vorige Nieuwsmonitor (Nieuwsmonitor 1) wees al op de geringe aandacht voor
Waalse politici. Bovendien heeft De Gucht een belangrijkere portefeuille dan Michel had. Ook voor De Gucht hebben we
uitsluitend zijn optredens als Europees Commissaris gecodeerd, en niet zijn andere mediaoptredens. Sinds 2004 is José
Manual Barroso voorzitter van de Europese Commissie. Deze belangrijke functie staat blijkbaar garant voor ruime
aandacht want hij neemt maar liefst de helft van alle aandacht voor commissarissen in beslag. Dit is niet helemaal
vreemd want vóór de aanstelling van Herman Van Rompuy als voorzitter van de Europese Raad was Barroso het enige
gezicht van de Europese Unie. Ten slotte zijn de buitenlandse commissarissen in 38% van de spreektijd aan het woord.
We zien wat de berichtgeving over de Commissie betreft dat er toch minder sprake is van ‘domesticatie’ dan inzake het
Europese Parlement. De Belgische eurocommissarissen krijgen wel aandacht, maar hun buitenlandse confraters meer.
Dit resultaat is echter logisch gezien er maar één Belgische commissaris is tegenover 24 Europarlementsleden.
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Tabel 2: Top-10 van buitenlandse actoren met de meeste spreektijd in Europees nieuws in de 19-uur-journaals op Eén en VTM
tussen 2003 en 2010
Politicus

Spreektijd in minuten

José Manuel Barroso

27,8

Nicolas Sarkozy

11,8

Angela Merkel

10,5

Jacques Chirac

9,1

Tony Blair

7,6

Neelie Kroes

5,6

Jean-Claude Juncker

4,4

Frederik Reinfeldt

4,0

Gerhard Schröder

3,9
3,7

Jan-Peter Balkenende

In deze Nieuwsmonitor werden al verschillende buitenlandse EU-politici vermeld zoals José Manuel Barroso en
Catherine Ashton. Welke van de buitenlandse politici op het Europees niveau kregen de meeste media-aandacht in de
Vlaamse TV-journaals? Tabel 2 vermeldt de top-10 van die politici die aan bod kwamen in Europees nieuws. Helemaal
bovenaan staat Barroso met bijna een half uur spreektijd in de laatste acht onderzoeksjaren. Ver achter Barroso staat de
president van Frankrijk Nicolas Sarkozy met 12 minuten, gevolgd door Duits bondskanselier Angela Merkel. Beide
regeringsleiders zijn dan ook prominent aanwezig op het Europese niveau en dat vertaalt zich ook in ruime mediaaandacht. Voormalig Frans president Chirac staat op de vierde plaats in de top met 9 minuten. Het is vanzelfsprekend
dat hij vooral als president (1995-2007) in de media kwam bij Europese aangelegenheden. Voormalig premier van het
Verenigd Koninkrijk Tony Blair vervolledigt de top-5 met bijna acht minuten spreektijd. Al deze namen zijn verwacht. Het
zijn de Europese toppolitici van de grote landen die het nieuws over Europa domineren.

Besluit
Als we er van uit gaan dat de EU een legitimiteitsprobleem heeft, dan is dat omdat de EU voor veel burgers overkomt als
te ver, abstract en complex. De enige manier waarop de EU in contact kan komen met het brede publiek is via de massamedia. Het is daarom gemakkelijk, maar niet helemaal opportuun, om de massamedia met de vinger te wijzen voor het
legitimiteitsprobleem. Enerzijds is het hun rol om de bevolking te informeren, ook als het gaat over complexe zaken. Het
gaat erom het nieuws aantrekkelijk te brengen. Anderzijds is het vanzelfsprekend dat de EU geen
‘voorkeursbehandeling’ krijgt in de media. De televisiemedia volgen voor hun berichtgeving over Europa een bepaalde
medialogica zoals voor al het ander nieuws: nieuwsredacties selecteren nieuws op basis van nieuwswaarden die de
aantrekkelijkheid van een nieuwsitem garanderen. Een voorbeeld van een nieuwswaarde is frequentie: Europese
toppen, die frequent plaatshebben en volgens een vaste, voorspelbare formule verlopen, kunnen rekenen op mediaaandacht. Een andere nieuwswaarde is negativiteit: nieuws met een negatieve connotatie, zoals de Griekse crisis, heeft
meer kans om in het nieuws opgenomen te worden. Ook personificatie maakt nieuws aantrekkelijker: quotes van
gekende Belgische politici trekken de aandacht van het publiek. Dit heeft als gevolg dat de Europees berichtgeving geen
voorspelbaar verloop kent, tenzij het gaat om de Europese top, en sterk gedreven is door evenementen. Bepaalde
gebeurtenissen krijgen, vaak plots, veel aandacht zoals de uitbreiding van 15 naar 25 Europese lidstaten, de aanstelling
van Barroso en Van Rompuy, de Griekse crisis enzovoort. De Vlaamse kijkers krijgen geen continu beeld van het
Europese politieke niveau maar telkens korte opstoten van nieuwspieken met daartussen periodes met zo goed als geen
nieuws.
Niet enkel de massamedia, maar ook de nationale politiek werkt de bekendmaking en aanvaarding van de EU niet in de
hand. De EU is voor nationale politici vaak onaantrekkelijk en niet noodzakelijk om als politicus herverkozen te worden.
De ‘first-order’ verkiezingen zijn in België de federale verkiezingen en die krijgen de meeste aandacht. Europese beleidsthema’s zijn als het ware non-issues in die verkiezingen. Voor federale politici loont het niet om zich in de Europese
materie te profileren aangezien de instelling een kleine rol speelt in de media en in de perceptie van de bevolking. De
verkiezingsuitslagen voor het Europees Parlement hebben eerder gevolgen voor de nationale politiek (bijvoorbeeld het
ontslag van een regeringsleider) dan voor de Europese politiek zelf.
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Het valt af te wachten of de toegenomen ‘personalisering’ van het Europese beleidsniveau door de benoeming van een
permanente voorzitter van de Raad tot een wijziging zal leiden. Voor het Vlaamse nieuws zijn er tekenen dat dat het
geval is. Toch is het zo dat Europa een zeer abstract en ver-van-mijn-beditem blijft in het nieuws. Het blijft als kijker
moeilijk om het echte politieke belang van de EU in te schatten. De kloof tussen de macht en relevantie van de Unie en
de berichtgeving er over lijkt zelfs verder toe te nemen.

Samenvatting
In het nieuwsaanbod voor politiek gaat 7% naar aandacht voor de Europese Unie (EU). De openbare omroep Eén
bericht systematisch meer over de EU (gemiddeld 69 minuten per kwartaal) dan de commerciële omroep VTM
(gemiddeld 25 minuten per kwartaal).
De berichtgeving over Europa is sterk event-gedreven waarbij in de laatste acht jaar de uitbreiding van de EU in
2004, de aanstelling van Van Rompuy en Barroso, en de Griekse crisis ruime aandacht kregen.
De Europese toppen zijn de enige gebeurtenissen die gegarandeerd media-aandacht krijgen.
De Europese berichtgeving is eerder inhoudelijk (72%) dan institutioneel (28%) getint, net zoals het ander
buitenlands nieuws.
Van de Europese instelling krijgen leden van de Europese Raad in de laatste acht jaar de meeste aandacht (200
minuten), gevolgd door leden van het Europees Parlement (144 minuten) en de Europese Commissie
(65 minuten).
Als federaal premier kreeg Guy Verhofstadt 23% van de aandacht voor de leden van de Europese Raad.
85% van de aandacht voor Europarlementsleden gaat naar Belgische politici waarbij Bart Staes (Groen!) de
meeste aandacht wegkaapt.
De aandacht voor de leden van de Europese Commissie gaat voor iets minder dan de helft (42%) naar Commissievoorzitter Barroso.

Contact
Wenst u meer informatie over het ENA of de Nieuwsmonitor, neem contact op met Julie De Smedt, medewerker van
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