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Gemeenteraadsverkiezingen 2012: er werd vooral over de N-VA gesproken
Media-aandacht voor politici in de gemeenteraadsverkiezingsprogramma’s van 2012 op de VRT
In de campagneperiode naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen werd er in de verkiezingsprogramma’s van de
VRT sterk gefocust op de N-VA. Het was echter niet zozeer in spreektijd dat de N-VA het meeste media-aandacht kreeg;
CD&V, Sp.a en Open VLD kwamen elk in totaal langer aan het woord dan de N-VA. Wel werd er veel vaker over de N-VA
gesproken dan over de andere partijen: zowel de journalisten als de politici (in mindere mate) focusten op de Vlaamsnationalistische partij van Bart De Wever. De spreektijd van Open VLD en CD&V werd het meest evenredig onder de
politici van die partijen verdeeld. Bij N-VA, Vlaams Belang en Groen kaapte één dominante politicus de aandacht voor de
andere politici binnen de eigen partij weg. In hun vraagstelling peilden journalisten verder ongeveer evenveel naar de
strategie dan naar de beleidsintenties van partijen en politici. Er werd met andere woorden even vaak gevraagd naar een
reactie op opiniepeilingen, coalitievorming en verwachte verkiezingsuitslagen dan naar inhoudelijke beleidsthema’s. De
politici daarentegen praatten vaker over inhoudelijk beleid, en vermeden liever de vragen die over strategie gingen.

Steunpunt Media
Het steunpunt Media is een aanspreekpunt en expertisecentrum voor alles wat met nieuws en media te maken heeft. In
opdracht van de Vlaamse Overheid doet het steunpunt wetenschappelijk onderzoek naar nieuwsberichtgeving en mediawijsheid in Vlaanderen. Het steunpunt Media maakt deel uit van de steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de
Vlaamse Overheid voor de periode 2012-2015. De vier Vlaamse universiteiten die onderzoek doen naar nieuws- en massamedia zijn partner van het steunpunt: de Universiteit Antwerpen, de KU Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de
Universiteit Gent. Het steunpunt Media baseert zich voor het onderzoek op wetenschappelijke data die het steunpunt zelf
verzamelt.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2012: er werd vooral over de N-VA gesproken
Media-aandacht voor politici in de gemeenteraadsverkiezingsprogramma’s van 2012 op de VRT
Lynn Epping, Julie De Smedt, Stefaan Walgrave & Marc Hooghe
Als we terugdenken aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 denken we waarschijnlijk
aan de tweestrijd in Antwerpen, de discussie rond het sluiten van voorakkoorden, de nationale test voor de verkiezingen
van 2014, de debatten rond de GAS-boetes en mobiliteit, enzovoort. Dat beeld is grotendeels het resultaat van wat we in
de kranten en televisiemedia over de verkiezingen lazen, zagen en hoorden. Natuurlijk zijn er ook het
(on)tevredenheidsgevoel bij het vorige gemeentebestuur, de persoonlijke ontmoetingen met de lokale politicus op de
markt, of de kleurrijke campagnefolders in de brievenbus. Maar de media spelen in een campagneperiode een cruciale rol,
ook bij gemeenteraadsverkiezingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de media in de campagne een aanzienlijk
effect hebben op de kiezer. Steeds meer kiezers beslissen pas vlak voor de verkiezingen op welke partij ze zullen stemmen
en baseren zich voor een groot deel op wat ze in de media zien gebeuren. De manier waarop de media hun aandacht
verdelen over de verschillende politici en partijen, en de thema’s die ter sprake komen, kan de kiesintenties van het
kiezerspubliek beïnvloeden.
Zichtbaarheid is dus zeer belangrijk voor partijen en politici. Dat is zeker het geval als ze opkomen in de grotere steden
waar er minder direct contact is tussen politici en kiezers. Uiteraard hebben politici niet helemaal zelf in de hand in het feit
of ze al dan niet zichtbaar zijn. De media nodigen politici immers uit en geven hen daarmee een ‘podium’ om hun
campagneboodschap en lokale intenties kenbaar te maken. Welke partijen waren het meest of het minst zichtbaar op de
openbare omroep in de aanloop naar de verkiezingen van 2012? Welke politici werden het vaakst in de televisiestudio
uitgenodigd? En wie bekritiseerde wie in debatten? Draaide de berichtgeving vooral om Antwerpen zoals vaak beweerd
werd? Journalisten kunnen door hun vraagstelling de inhoud van de berichtgeving over de verkiezingen in een bepaalde
richting sturen. Waren de journalisten vooral geïnteresseerd in het strategische spel van winnen en verliezen, of vooral in
inhoudelijk beleid? Welk beleidsthema was het populairste? En over welke partij en politicus werd het meest gesproken?
Deze Nieuwsmonitor analyseert de zichtbaarheid van politici in informatieprogramma’s op de VRT-televisiezenders in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. We beperken ons hier tot de programma’s van de VRT
omdat de VRT van alle televisiezenders veruit het meeste verkiezingsnieuws heeft gebracht. Bovendien heeft de VRT als
openbare zender de uitdrukkelijke maatschappelijke opdracht om de kiezer te informeren. In de periode van de laatste zes
weken voor de verkiezingen werden volgende programma’s bekeken en geanalyseerd: Het Journaal, Terzake, Reyers Laat,
De Zevende Dag, Villa Vanthilt, Niet Tevreden Stem Terug en De Laatste Ronde. In totaal werden 118 uitzendingen
bekeken waarin 302 keer een politicus aan bod kwam, goed voor 16 uren spreektijd. Een enkele politicus kan verschillende
keren in de media aan bod komen. In totaal werden 146 individuele politici geteld, die samen dus 302 keer in de VRTprogramma’s verschenen. Van die 146 individuele politici waren er slechts tien die geen kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen (14 mediaoptredens) waren. Politici van kleine, lokale partijen worden niet geanalyseerd, omdat het niet
overzichtelijk is om ook al deze partijen in grafieken te visualiseren. Alleen die onderdelen van de programma’s werden
geanalyseerd waarin expliciet verwezen werd naar de gemeenteraadsverkiezingen en waarin minstens één politicus aan
het woord kwam. Van sommige programma’s werd dus maar een fractie gecodeerd (vb. Het Journaal) terwijl andere
programma’s zo goed als integraal gecodeerd werden (vb. De Laatste Ronde).
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Welke partijen en politici spreken?

Uit voorgaand onderzoek (o.a. Nieuwsmonitor 2) en uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat televisiemedia tijdens de
campagneperiode hun media-aandacht iets evenwichtiger over de verschillende partijen verdelen dan buiten de
campagneperiode: buiten de campagneperiode komen regeringspartijen veel en oppositiepartijen weinig aan bod. Tijdens
de campagne is de balans tussen regering en oppositie evenwichtiger. In de verkiezingsperiode wordt er dus meer
gebalanceerd bericht dan in normale tijden. Hoeveel spreekruimte kregen de politieke partijen tijdens de campagneperiode in de VRT-programma’s? Grafiek 1 geeft een overzicht van de totale spreektijd van alle politici per partij over alle
informatieprogramma’s op VRT heen. De spreektijd is de totale som van hoelang politici per politieke partij aan het woord
kwamen.
CD&V, Sp.a en Open VLD hebben het meest media-aandacht gekregen als we hun totale spreektijd in rekening brengen.
Die partijen kregen elk ongeveer een vijfde van de totale spreektijd. Die gelijke score is frappant omdat de CD&V lokaal
zeker als sterkste partij kon beschouwd worden. Die sterke lokale verankering vertaalde zich niet in een voorspong in
media-aandacht. De score van de Sp.a kan te maken hebben met de sterke positie van de socialisten in de steden (bijna
alle provinciehoofdsteden). Maar dat kan de score van de Open VLD niet verklaren. De VRT zorgt voor deze drie partijen
echter voor een zo goed als volledig gelijke vertegenwoordiging, ondanks de grote verschillen qua lokale inplanting.
De N-VA volgt de andere partijen op de voet met 17% van de totale spreektijd. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen
van 2006 was de N-VA nog een kleine partij in kartel met CD&V. De regionale en federale verkiezingen van 2009 en 2010
betekenden een grote doorbraak. Velen vroegen zich af hoe sterk de N-VA in 2012 zou scoren, en die hoge verwachtingen
vertaalden zich in een sterke aanwezigheid in de media, ver boven het electorale gewicht van de partij bij de vorige lokale
verkiezingen. Het is duidelijk dat de verdeling van de aandacht niet alleen is gebaseerd op de vorige uitslag voor het
beleidsniveau waarvoor de verkiezingen gehouden worden (zie relatief lage score van CD&V en de hoge score van N-VA),
maar ook op de peilingen en op de uitslagen van de tussenliggende verkiezingen voor de andere beleidsniveaus. Na de
grote vier partijen volgen de vier kleine met het Vlaams Belang sterk onder zijn electoraal gewicht, Groen en LDD ongeveer
in overeenstemming met dat gewicht en PvdA er ook sterk boven.
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Vorige grafiek (Grafiek 1) analyseerde hoe lang politici per partij aan het woord kwamen. Bovenstaande grafiek (Grafiek 2)
kijkt niet naar de spreekruimte, maar wel naar hoe vaak politici optraden in de media: hoeveel keer werden politici
uitgenodigd om een verklaring af te leggen (bv. in Het Journaal) of naar de studio te komen (bv. in de Zevende Dag of
Terzake)? Als een politicus op een bepaalde dag in een bepaald programma aan het woord komt, beschouwen we dit als
één mediaoptreden, ongeacht of hij binnen dat programma op die dag één of vijf keer aan het woord komt. Noteer dat er
een groot verschil kan zijn in de duur van het optreden. Zowel een korte quote in Het Journaal als een lang gesprek in De
Zevende Dag tellen in deze grafiek als één mediaoptreden. Tot de zeven onderzochte programma’s behoren één
nieuwsprogramma (Het Journaal), twee duidingsprogramma’s (Terzake en de Zevende Dag), twee praatprogramma’s
(Reyers Laat en Villa Vanthilt) en twee specifieke verkiezingsprogramma’s (Niet Tevreden Stem Terug en De Laatste
Ronde).
Niet elk programma gaf aan alle partijen een podium. Zo kwam er in Het Journaal en De Laatste Ronde bijvoorbeeld geen
enkel PvdA-politicus aan het woord in verkiezingsnieuws. Het nieuws en de duidingsprogramma’s Terzake en De Zevende
Dag geven het meeste van alle programma’s de kans aan de N-VA. Open VLD was sterk zichtbaar in Reyers Laat en in het
verkiezingsprogramma Niet Tevreden Stem Terug. De Sp.a en CD&V waren in alle programma’s min of meer gelijkaardig
vertegenwoordigd. Het Vlaams Belang kwam in elk programma aan bod, het meeste nog in Niet Tevreden Stem Terug.
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Tabel 1: Top-30 van de politici met de meeste spreektijd in de VRT-programma's (N = 16 uren)
Naam

Partij

Spreektijd in minuten

Aantal mediaoptredens

Bart De Wever

N-VA

47,2

19

Filip Dewinter

VB

45,1

13

Patrick Janssens

Sp.a

41,3

9

Stefaan De Clerck

CD&V

37,1

6

Daniël Termont

Sp.a

31,2

11

Wouter Beke

CD&V

24,7

10

Dirk Tuypens

PvdA

24,6

2

Jan Peumans

N-VA

24,4

3

Bart Somers

Open VLD

23,2

4

Patrick Dewael

Open VLD

21,0

5

Vincent Van Quickenborne

Open VLD

20,0

5

Siegfried Bracke

N-VA

19,7

7

Mathias De Clercq

Open VLD

18,7

4

Meyrem Almaci

Groen

18,2

5

Louis Tobback

Sp.a

17,6

3

Wouter Van Besien

Groen

17,0

3

Ben Weyts

N-VA

16,3

3

Ivo Belet

CD&V

16,2

3

Freya Van den Bossche

Sp.a

15,7

4

Etienne Schouppe

CD&V

15,2

4

Annemie Turtelboom

Open VLD

14,7

4

Hilde Claes

Sp.a

14,4

4

Alexander De Croo

Open VLD

14,1

5

Jean-Marie Dedecker

LDD

12,7

4

Jean-Jacques De Gucht

Open VLD

12,5

2

Guy Vanhengel

Open VLD

12,0

2

Ingrid Pira

Groen

11,7

1

Yves Leterme

CD&V

11,7

3

Jan Jambon
Peter Mertens

N-VA
PvdA

11,6
11,6

3
3

De vier grootste partijen kregen de meeste spreektijd en mediaoptredens in de programma’s van de VRT naar aanloop van
de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Hoe zit het met de individuele politicus? Wie was de kampioen in de media?
Bovenstaande tabel (Tabel 1) geeft de Top-30 van de politici met de meeste spreektijd. Daarbij wordt ook telkens het
aantal mediaoptredens weergegeven. N-VA-voorzitter Bart De Wever is de nummer één in de Top-30 met een kleine
voorsprong op de tweede, nl. Filip Dewinter van het Vlaams Belang. Tijdens de campagneperiode van zes weken sprak De
Wever in totaal gedurende 47 minuten in de VRT-programma’s. Filip Dewinter van Vlaams Belang volgt Bart De Wever op
de voet en staat met 45 minuten spreektijd op de tweede plaats. De Top-5 wordt vervolledigd met de drie zittende
burgemeesters van de steden Antwerpen (Patrick Janssens), Kortrijk (Stefaan De Clerck) en Gent (Daniël Termont).
Verrassend in de lijst is Dirk Tuypens van de PvdA die gedurende 25 minuten aan bod kwam. Dat is het gevolg van twee
langere studiogesprekken die in de resultaten sterk doorwegen. De politici met het meeste spreektijd zijn politici bekend
van het nationale niveau zoals partijvoorzitters (vb. De Wever, Beke), fractieleiders (vb. Dewinter), en voorzitters van
assemblees (vb. Peumans). Er zijn ook een hele reeks politici die nationaal bekend zijn maar die nu vooral lokaal actief zijn
(vb. Somers, Dewael, De Clerck, Janssens). Als we kijken naar de lokale spreiding, dan zien we dat de stad Antwerpen het
best vertegenwoordigd is in de top-30, met maar liefst 7 kandidaten. De Stad Gent komt vier keer voor in de top-30, en
Kortrijk twee maal.
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Tabel 2: Het aantal mediaoptredens per politicus binnen een partij (N = 302)
Partij
Politicus
Wouter Beke
Stefaan De Clerck
CD&V
Pieter De Crem
Etienne Schouppe
Ivo Belet
Alexander De Croo
Patrick Dewael
Vincent Van Quickenborne
Open VLD
Annemie Turtelboom
Bart Somers
Daniël Termont
Patrick Janssens
Sp.a
Bruno Tobback
Freya Van den Bossche
Hilde Claes
Bart De Wever
Siegfried Bracke
N-VA
Ben Weyts
Jan Jambon
Jan Peumans
Filip Dewinter
Anke Vandermeersch
Bruno Valkeniers
Vlaams Belang
Gerolf Annemans
Tanguy Veys
Meyrem Almaci
Wouter Van Besien
Groen
Bruno De Lille
Filip Watteeuw
Ingrid Pira
Peter Mertens
Dirk Tuypens
PvdA
Frans Van Acoleye
Tine Van Rompuy
Jean-Marie Dedecker
Lode Vereeck
LDD
Boudewijn Bouckaert
Peter Reeckmans
-

% van mediaoptredens partij
14,1%
8,5%
7,0%
5,6%
4,2%
8,8%
8,8%
8,8%
7,0%
7,0%
19,0%
15,5%
8,6%
6,9%
6,9%
35,8%
13,2%
5,7%
5,7%
5,7%
48,1%
7,4%
7,4%
7,4%
7,4%
36,8%
15,8%
10,5%
10,5%
5,3%
42,9%
28,6%
14,3%
14,3%
40,0%
40,0%
10,0%
10,0%
-

Politici concurreren niet alleen met politici van andere partijen voor media-aandacht maar misschien nog meer met hun
collega’s van hun eigen partij. Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal keer dat een politicus de kans kreeg om te
spreken (aantal mediaoptredens), binnen het totaal van mediaoptredens dat aan politici van de eigen partij is toebedeeld.
Het gaat dus om een soort maat van de concentratie van de media-aandacht binnen een partij. Per partij staan de vijf
politici met het meest aantal optredens in de tabel. Bij de partijen PvdA en LDD kwamen vier politici aan het woord in
verkiezingsnieuws, daarom kon er geen vijfde aan toegevoegd worden in de tabel. Wat de CD&V betreft, zien we dat de
vijf politici met het meest aantal mediaoptredens in totaal 39% van de aandacht voor CD&V invullen.
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Wouter Beke, CD&V-partijvoorzitter maar ook lijsttrekker van de gemeente Leopoldsburg, nam 14% van alle
media-aandacht voor zijn partij voor zijn rekening. Pieter De Crem (Aalter) en Stefaan De Clerck (Kortrijk)
vertegenwoordigen elk bijna één tiende van alle media-optredens van de CD&V. Bij de Open VLD zien we dat de
media-aandacht sterk verdeeld is over verschillende politici die elk ongeveer 7% à 9% van de mediaoptredens voor Open
VLD verzorgen. De partij duwde geen enkele politicus bijzonder naar voren, of de media vroegen niet specifiek naar één
bepaalde politicus. In totaal zorgen deze vijf Open-VLD-ers voor 40% van de totale aandacht voor deze partij. Bij Sp.a zien
we wel een concentratie van media-aandacht bij enkele kopstukken: de vijf toppolitici bij SP.a nemen samen 57 procent
van alle aandacht voor die partij voor hun rekening. Maar liefst één derde van alle aandacht voor Sp.a ging naar de
toenmalige burgemeesters Daniël Termont (19%) en Patrick Janssens (16%). Opvallend is hier dat de burgemeester van
Antwerpen zijn Gentse collega vooraf laat gaan, ondanks alle media-aandacht voor de burgemeestersstrijd in Antwerpen.
Al bij al is de media-aandacht bij deze drie partijen vrij sterk gespreid over verschillende politici: er zijn verschillende
kopstukken.
Dat ligt echter helemaal anders bij de andere partijen. We hebben reeds gezien dat de N-VA relatief veel aandacht kreeg,
en die media-aandacht wordt sterk geconcentreerd in de figuur van partijvoorzitter en kandidaat-burgemeester in
Antwerpen Bart De Wever die meer dan een derde van de media-optredens van zijn partij voor zijn rekening neemt (36%).
Op grote afstand volgt Siegfried Bracke (13%). De aandacht voor de N-VA is voor 66% geconcentreerd rond vijf personen.
Filip Dewinter van Vlaams Belang is de absolute koploper in deze tabel en hij neemt op zijn eentje bijna de helft van alle
media-optredens van zijn partij voor zijn rekening. Meyrem Almaci (Groen) is voor haar partij ook veruit de belangrijkste
woordvoerder geweest (37%). De resultaten tonen duidelijk aan dat er een groot verschil is in concentratie van de
media-aandacht binnen partijen. Als we per partij het aantal mediaoptredens van de vijf politici in de tabel optellen,
komen we aan volgende concentratiematen: van alle partijen is CD&V (39%) het minst geconcentreerd rond enkele
personen, gevolgd door Open VLD (40%), Sp.a (57%), N-VA (66%), VB (78%), Groen (79%), en PvdA (100%) en LDD (100%)
zijn het meeste rond enkele personen geconcentreerd. De positie van de N-VA en De Wever is bijzonder omdat de partij
qua totale aandacht bij de grote partijen hoort maar tegelijkertijd het typische concentratiepatroon van de kleinere
partijen kent.

De media-aandacht voor N-VA, Vlaams Belang en Groen was sterk geconcentreerd in de figuur van respectievelijk Bart De
Wever, Filip Dewinter en Meyrem Almaci (zie Tabel 2). Waarschijnlijk niet helemaal toevallig waren ze alle drie lijsttrekker
in Antwerpen. Misschien trad in de media tijdens de verkiezingscampagne vooral het Antwerpse strijdtoneel voor het
voetlicht? Grafiek 3 geeft de Top-10 van steden en gemeenten die het meeste media-aandacht kregen, berekend op basis
van de totale spreektijd van de politici en waar ze zich kandidaat stelden. De grafiek geeft dus niet aan over welke steden
en gemeenten het vaakst werd gesproken. De spreektijd van alle kandidaten voor het bestuur van elke stad of gemeente
wordt samengeteld. Onderaan in de grafiek staan ter informatie de bevolkingscijfers per gemeente (bron: Binnenlandse
zaken; situatie op 01/03/2013). De Antwerpse kandidaten hebben met grote voorspong het meeste aandacht gekregen: er
zijn 308 Vlaamse gemeenten maar ruim een kwart van alle spreektijd (27%) ging naar een kandidaat uit de stad
Antwerpen. Na Antwerpen komt Gent, als tweede grootste stad van Vlaanderen, ook nog ruim aan bod (10%). Mechelen
(7%), Kortrijk (6%) en Hasselt (4%) vervolledigen de Top-5, gevolgd door Leuven (3%). Ietwat opmerkelijk in de grafiek is
Leopoldsburg en Riemst die elk bijna 3% vertegenwoordigen, maar dat is een gevolg van het feit dat de nationale
kopstukken Wouter Beke (CD&V) en Jan Peumans (N-VA) in die gemeenten kandidaat waren.
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Over welke partijen wordt gesproken?
In de periode van zes weken voor de verkiezingen van 14 oktober 2012 kregen op partijniveau de CD&V, Sp.a en Open
VLD, Bart De Wever op individueel niveau en de stad Antwerpen op gemeenteniveau het meeste aandacht. Wie er spreekt
is echter maar een deel van wat er op TV gebeurt. Er wordt ook over politici en partijen gesproken. Je kan als partij of
politicus ook aandacht krijgen als er over jou gesproken wordt, zonder daarbij zelf aan het woord te komen. Over welke
partijen werd het meeste gepraat? Welke partij kreeg de meeste kritiek? Wie bekritiseerde wie? Vraag is dus wie er in de
campagne van 2012 op TV de talk of the town was. Dit is belangrijk omdat partijen voor de kiezer relevant zijn als er over
hen wordt gepraat (door andere politici). Ze vormen de focus van de campagne en spelen een centrale rol. Daarvoor gaan
we eerst na welke partijen en politici vermeld worden in de vragen die journalisten stellen.

De vragen die journalisten stellen, geven een indicatie van waar de focus van de journalisten ligt, waarover zij het willen
hebben. Grafiek 4 bevat het aantal keer dat een partij of een politicus van een partij in een vraag van een journalist
vermeld werd. Als een journalist de partij van de geïnterviewde politicus in kwestie vermeldde, werd dat uiteraard niet
meegeteld. De N-VA blijkt veruit de grootste focus van journalisten te zijn geweest in de zes weken voor verkiezingsdag.
Als er een partij of politicus vermeld werd, was dat in bijna de helft van de gevallen de N-VA of een N-VA-er. In Grafiek 1
zagen we dat niet de N-VA het meeste spreektijd kreeg, maar toch wordt er het vaakst over de N-VA gesproken en het zijn
mee de journalisten die dit thema ter sprake brengen. Met andere woorden, de N-VA was in de periode van de
verkiezingscampagne, als we op de vragen van journalisten afgaan, zonder twijfel de meest relevante partij, de partij waar
het om draaide. De opiniepeilingen voorspelden een grote overwinning voor De Wever en zijn partij en die verwachte
overwinning trok vermoedelijk de journalistieke aandacht. Na de N-VA volgen op grote afstand Sp.a (18%), Open VLD
(13%) en CD&V (10%). Deze laatste partij kreeg in de campagne het meeste spreektijd (zie Grafiek 1), maar komt in de
vragen van journalisten slechts op de vierde plaats, ze wordt dus als minder relevant beschouwd. Groen (9%) wordt vaker
dan het Vlaams Belang (5%) vermeld. De PvdA wordt in 1% en LDD in 0,4% van de vragen aangehaald.
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Grafiek 5: Vermeldingen van partijen in de vragen van journalisten in de VRT-programma's
(N = 255 vermeldingen)

Legenda

 Alleen als een partij minstens vijf keer
een vraag krijgt over een specifieke
andere partij, wordt in de grafiek een
pijl gezet.

 Dikte en grootte van de pijl: markeert
het aantal keer dat een partij naar de
andere partij gevraagd is.

 Kleur van de pijl: partijkleur.

Uiteraard is het niet alleen interessant om te weten over welke partijen journalisten het vaakst vragen stelden, maar ook
aan welke partijen de vragen over andere partijen precies gesteld werden. Grafiek 5 geeft weer welke partijen meer dan
vijf keer over een andere partij bevraagd werden. Hoe dikker de pijl, hoe vaker over de andere partij vragen gesteld
werden aan een bepaalde partij. Het feit dat de N-VA in het centrum van de grafiek staat, wijst erop dat deze partij veruit
het vaakst het onderwerp was van de vraagstelling, dit bleek ook al uit Grafiek 4. De dikte van de Sp.a-N-VA-pijl in deze
grafiek toont aan dat de Sp.a het merendeel van de vragen over de N-VA kreeg. Ook de Open VLD, Vlaams Belang en
Groen werden in de vraagstelling regelmatig met vragen over de N-VA geconfronteerd. De PvdA en de LDD waren
nauwelijks het gespreksonderwerp, en kregen ook amper vragen over andere partijen. Ze spelen in de arena van de
Vlaamse partijen nauwelijks een rol; ze gaan niet over de tongen en worden zelf nauwelijks over andere partijen gevraagd.
Noteer ook dat de N-VA, het onderwerp van vele vragen aan andere partijen, zelf bijna geen vragen kreeg over andere
partijen met uitzondering van over het Vlaams Belang en over de CD&V.
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We zagen in de vorige grafiek dat journalisten in hun vragen 255 keer naar partijen verwezen, en daarbij dan vooral naar
de N-VA. Politici kunnen deze vraag beantwoorden door bijvoorbeeld een draai te geven in hun antwoord en te vermijden
om over concurrerende partijen te praten of ze kunnen wel ingaan op de vraag en over de partij praten. Politici hebben
het tijdens de campagneperiode dus logischerwijze niet alleen over hun eigen partij en programma gehad, maar ze
hebben ook over andere partijen gesproken. Grafiek 6 geeft een overzicht van hoe vaak politici in hun interventies andere
partijen hebben vermeld. Het kan zijn dat politici andere partijen vermeldden in hun reactie op een vraag van een
journalist. Ook als er geen vraag was van een journalist (bv. in een beeldreportage) worden in deze grafiek de
partijvermeldingen meegerekend. Voor alle duidelijkheid: als een politicus de eigen partij vermeldde, werd dat niet
meegeteld. In totaal verwezen politici 279 keer naar elkaar. N-VA werd niet enkel het vaakst door de journalisten
aangehaald in hun vragen, maar ook door de politici in hun antwoorden. Toch ligt het percentage van de N-VA (33%)
duidelijk lager dan in de vragen van de journalisten (44%). De vermeldingen van de andere partijen zijn in de antwoorden
van politici dus iets meer gespreid dan in de vragen van journalisten. Dit wil zeggen dat journalisten het graag over de
N-VA wilden hebben maar dat de politici daar niet altijd op ingingen en soms over andere partijen spraken. Na de N-VA
volgen opnieuw SP.a, CD&V en Open VLD, en dan het Vlaams Belang met een opvallend hoge score.
Niet-Vlaams-Belang-politici, hoewel er door journalisten niet veel naar gevraagd werd, spraken graag over het Vlaams
Belang in de campagne.
Tabel 3: Vermeldingen van partijen in de vragen van journalisten en in hoeverre de politici ze beantwoordden in de
VRT-programma's (N = 255 vermeldingen in vragen; N = 88 vermeldingen in antwoorden)
Totaal
N-VA
VB
Groen
PvdA
LDD
Gevraagd over CD&V Open VLD Sp.a
gevraagd aan
Gevraagd aan
CD&V

15

3

8

1

30

7

0

0

2

0

2

1

0

0

57

12

10

1 23

6

1

1

0

0

1

1

0

0

46

10

1 13

7

0

0

0

0

75

36

3

4

1

0

0

1

0

31

12

1

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

17

7

0

0

6

1

3

0

255

88

Open VLD

11

1

Sp.a

7

3

12

3

N-VA

5

2

4

2

10

4

VB

1

1

0

0

5

3

13

6

Groen

0

0

1

1

10

3

5

2

1

1

PvdA

1

0

1

1

2

0

0

0

1

0

1

0

LDD

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

Totaal
gevraagd over

25

7 33

8

3

2

41

10 46

22 2
7

12 113

43 12
10

6 22

1

0
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In bovenstaande twee grafieken zagen we in hoeverre de journalisten en politici partijen vermeldden. Welke partijen
kreeg vragen over welke partij? Wie werd dus met andere woorden met welke partij geconfronteerd? Hoe vaak zijn de
politici ingegaan op deze vragen? Gingen de politici met andere woorden de confrontatie aan? Tabel 3 geeft een overzicht
van hoe vaak journalisten bepaalde partijen vermeldden in hun vragen aan de verschillende partijen. Deze vermeldingen
worden in de tabel telkens als eerste cijfer voorgesteld. In hoeverre de partijen ingingen op deze vragen en ook partijen
vermeldden wordt als tweede cijfer (na de pijlen) weergegeven. Leesvoorbeeld (zwarte kader in de tabel): de journalisten
hebben in hun vragen aan de Open VLD 11 keer de CD&V vermeld. Eén keer zijn de Open VLD-ers daarop ingegaan en
hebben dus de CD&V vermeld, 10 keer zijn ze er niet op ingegaan en vermeldden de CD&V niet.
Als we eerst focussen op de vragen van de journalisten, dus wie met welke partij geconfronteerd werd (telkens de eerste
cijfers), zien we dat de Sp.a het vaakst vragen kreeg over de N-VA (41 keer). Ook de CD&V, Open VLD en VB kregen heel
wat vragen waarin de N-VA vermeld werd. Aan alle partijen werd wel een of meerdere keren naar de Sp.a verwezen. De
Sp.a en CD&V werden het vaakst over de Open VLD bevraagd. We zien ook verbanden tussen Groen en Sp.a, die beiden de
linkse kiezers voor zich probeerden te winnen. PvdA en LDD werden nagenoeg nooit vermeld in vragen voor of bevraagd
over andere partijen, blijkbaar waren ze volgens de journalisten geen bedreigende strijdpartners voor de andere partijen.
In welke mate gingen de politici in op de vragen over andere partijen? Gingen ze er op in door ook de andere partij te
vermelden, of probeerden ze in hun antwoord een draai te geven en de eigen politieke agenda te communiceren? Omdat
we niet elk cijfer in de tabel zullen interpreteren, beperken we ons tot enkele opmerkelijke bevindingen. De
partijvermeldingen in de antwoorden van politici zijn telkens de cijfers na de pijlen. De Sp.a beantwoordde ongeveer de
helft van de vragen waarin N-VA werd aangehaald, door ook de N-VA te vermelden. Ook het Vlaams Belang en Groen
beantwoordden vaak de vragen over N-VA, meer dan de CD&V en Open VLD deden.

De verkiezingen zijn een strijd. Politici zijn concurrenten van elkaar en vechten om de stem van de burger. In hoeverre
vindt die strijd in de media plaats? Hoe vaak uitten politici kritiek op elkaar in de media? Doet de Vlaamse politicus aan
negatieve campagnes zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de gewoonte is? In de VRT-programma’s werd in 5% (niet
in grafiek) van de antwoorden van politici kritiek geuit op een andere partij of op een politicus van een andere partij. Deze
lage score impliceert dat de Vlaamse politici niet echt campagne voeren op een negatieve manier. Grafiek 7 geeft weer
hoeveel keer partijen steun of kritiek ontvingen (absolute getallen). De rode balken in de grafiek geven de ontvangen
kritiek weer, de blauwe de steun. Een voorbeeld van steun is: “Ik moet toegeven dat de partij van politicus X dat probleem
in zijn gemeente goed heeft aangepakt”. Een voorbeeld van kritiek is: “Uw partij voert geen constructief beleid”. De politici
gaven vaker kritiek dan steun aan elkaar, misschien niet onlogisch in een campagneperiode. Het Vlaams Belang en LDD zijn
de partijen die het minste steun kreeg van de anderen. De N-VA moest de meeste kritiek incasseren (56 keren). Dus de
N-VA gaat erg veel over de tongen van andere politici (zie ook voorgaande grafieken) maar dan wel in de meeste gevallen
op een negatieve manier. Het kan zijn dat deze kritiek in de hand werd gewerkt door de vele vragen van de journalisten
over N-VA (zie Grafiek 4). Ook de Sp.a moest heel wat kritische bedenkingen ontvangen (43 keer). Bij de twee andere
grote partijen is de kritiek en de steun bijna in evenwicht.
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Grafiek 8: Steun en kritiek van partijen aan elkaar (N = 198 keer kritiek of steun ontvangen)

Legenda

 Alleen

de uitwisseling van
minstens vijf keer kritiek of steun
wordt in de grafiek in een pijl
gevat.

 Dikte van de pijl: aantal keren
steun/kritiek tussen de partijen.

 Kleur van de pijl: verhouding van
steun/kritiek tussen de partijen.
Rood = kritiek; groen = steun.
Hoe roder de lijn, hoe meer
kritiek dan steun; hoe groener de
lijn, hoe meer steun dan kritiek.
Geel = dezelfde verhouding
tussen kritiek en steun.

Uiteraard is het niet alleen interessant om te weten welke partij er steun of kritiek heeft ontvangen, maar ook van welke
partij die bijval of kritiek afkomstig was. Grafiek 8 geeft weer welke partijen elkaar in de campagneperiode steunden of
bekritiseerden. In de grafiek valt op dat de N-VA centraal staat en er veruit het meeste en de dikste pijlen van de N-VA
vertrekken of bij de N-VA toekomen. De kleur van deze pijlen is allemaal rood wat erop wijst dat er in verhouding meer
kritiek dan steun werd gegeven/ontvangen door de N-VA. De grafiek geeft nogmaals aan dat de N-VA dé centrale partij
was. Ook de kritiek en steun vanuit en naar de Sp.a is aanzienlijk, maar die pijlen zijn, toch diegene die vanuit de partij
vertrekken, vaker groen. Die groene kleur wijst erop dat de Sp.a in verhouding meer steun dan kritiek heeft gegeven (aan
CD&V en Open VLD). Opvallend is dat N-VA en Sp.a zelf een erg bitsige interactie kenden met de dikste, rode pijl,
bovendien bijna even sterk in beide richtingen. De interactie van wederzijdse kritiek werd vooral tussen Bart De Wever en
Patrick Janssens waargenomen, die een spannende race uitvochten in Antwerpen. Het valt op dat LDD en PvdA niet of
nauwelijks deel uitmaken van het politieke spel: ze kregen of uitten nauwelijks steun of kritiek van of op andere partijen.
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Strategie en beleid
Journalisten selecteren quotes voor reportages en stellen richtvragen in debatten waardoor zij de inhoud van de
berichtgeving in een bepaalde richting sturen. Campagneberichtgeving kan ingedeeld worden in twee grote soorten:
berichtgeving kan gaan over de verkiezingen zelf en de verkiezingsstrategie van politici, of het kan gaan over het beleid dat
ze voeren of willen gaan voeren. Onderstaande grafieken geven inzicht in de inhoud van de vragen van journalisten en de
antwoorden van politici. Waren journalisten vooral geïnteresseerd in het strategische spel van winnen en verliezen, of
vooral in het inhoudelijke beleid? En welke waren de belangrijkste verkiezingsthema’s?

Grafiek 9 geeft de inhoud weer van de vragen die journalisten aan politici stelden. In totaal werden 1.346 vragen gesteld,
elke vraag werd inhoudelijk gecodeerd. Journalisten kunnen vragen stellen over strategische aspecten van de
verkiezingen, hetgeen in de wetenschappelijke literatuur horse race journalistiek wordt genoemd. Politiek wordt dan
voorgesteld als een spel van winnaars en verliezers. We denken bijvoorbeeld aan de berichtgeving over opiniepeilingen of
verwachte verkiezingsuitslagen. In de grafiek worden deze vragen als ‘overwinning/verlies’ gedefinieerd. Een ander
strategisch aspect in de berichtgeving is het peilen naar mogelijke coalities na de verkiezingen, bijvoorbeeld: “Met wie zou
uw partij in zee kunnen gaan om de gemeente te besturen? Zijn er reeds voorakkoorden gesloten?” Deze worden in de
grafiek als ‘coalitievorming’ omschreven. Naast de strategische aspecten kunnen journalisten peilen naar de
beleidsaspecten, welke inhoudelijk beleid de politicus met andere woorden wil uitstippelen in zijn of haar gemeente. Het
kan zijn dat journalisten ook vragen stelden die inhoudelijk niet van toepassing zijn op bovenstaande aspecten.
Bijvoorbeeld volgende vragen behoren niet tot een beleids- of strategisch aspect: “Doet u aan marktbezoeken? Hebt u nog
tijd voor uw gezinsleven? Wat gaat u doen nadat u zondag gestemd hebt?”. Deze vragen gaan eerder over het campagnevoeren zelf en het human interest aspect ervan. De literatuur beschrijft dit als hoopla berichtgeving. Deze worden in deze
grafiek niet getoond, waardoor de percentages niet op 100% uitkomen. Uit de grafiek blijkt dat journalisten in één vraag
op vier (25%) peilden naar de beleidsintenties van de politicus. Door het gebrek aan vergelijkbare data kunnen we niet
bepalen of 25% vragen over beleid veel of weinig is. Wel kunnen we het aantal beleidsvragen vergelijken met het aantal
vragen over strategische aspecten. In 20% van de vragen werden strategische aspecten bevraagd. Een deel ervan (12%)
vermeldde expliciet opiniepeilingen of verwachte verkiezingsuitslagen, en 8% ging in op de mogelijke coalities na de
verkiezingen. Ook al peilden journalisten iets minder naar strategische dan naar beleidsaspecten, toch is het aandeel
vragen over strategie vrij groot. Meer dan de helft van de vragen (55%) ging niet expliciet over een beleidsaspect of
strategisch aspect.
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Als politici de kans krijgen om in de media een boodschap over te brengen, zijn ze inhoudelijk grotendeels afhankelijk van
de vragen die journalisten stellen. Politici zijn vaak getraind om naast de vraag te antwoorden om toch over hun eigen
agenda te kunnen communiceren, maar dat is niet altijd mogelijk of opportuun. We zagen hoe vaak journalisten peilden
naar beleidsintenties en strategische overwegingen. Wat antwoordden de politici hierop? Gingen ze op deze vragen in, of
negeerden ze deze en communiceerden ze hun eigen politieke agenda? Grafiek 10 geeft een overzicht van de inhoud van
de antwoorden van de politici. Een antwoord beschouwen we als één reactie van een politicus, zolang die aan het woord
blijft. Uit Grafiek 10 blijkt dat politici vaker praatten over beleid (18%) dan over coalitievorming (4%) of over het spel van
winnen en verliezen (4%). Als we deze grafiek met de antwoorden van politici vergelijken met voorgaande grafiek met de
vragen van journalisten, zien we dat politici vaker praatten over inhoudelijk beleid en minder over strategie. Politici
proberen dus vaak te vermijden om over peilingen, verwachte verkiezingsuitslagen en coalitievorming te praten.
Berichtgeving over deze strategische aspecten zijn echter nieuwswaardig en niet te complex: politiek wordt getoond als
een spel van winnen en verliezen waarbij de kijker zich iets kan voorstellen. Beleidsthema’s zijn echter droge materie en
complexer. Vaak zijn ze moeilijk in enkele minuten aan de kijker uit te leggen. Maar, in principe is dat wel de meest
relevante inhoud voor de burger: wat zal die politicus realiseren in mijn gemeente als hij verkozen wordt? Welke
beleidsplannen wil hij of zij uitvoeren met oog op de toekomst?
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Welke waren de meest populaire thema’s voor de journalisten en welke de meest populaire voor de politici? Grafiek 11
toont de beleidsthema’s die door journalisten en politici vermeld werden. Mobiliteit en infrastructuurwerken werden het
vaakst aangekaart, zowel door journalisten als door politici. Vooral het debat rond de Oosterweelverbinding en mobiliteit
in Antwerpen kreeg in de periode voor de verkiezingen ruime aandacht. De thema’s criminaliteit, ruimtelijke ordening en
huisvesting zijn de volgende beleidsthema’s die het populairste waren. We krijgen inzicht in het verschil in de politieke en
journalistieke agenda door de vermelde beleidsthema’s door de journalisten (blauwe balken) te vergelijken met de
vermelde beleidsthema’s door de politici (rode balken). Het valt op dat de politici minder vaak ingingen op vragen over
moeilijkere en zwaardere thema’s zoals mobiliteit en infrastructuur, criminaliteit en ruimtelijke ordening (rode balken zijn
telkens lager dan de blauwe balken). De politici kaartten soms thema’s aan zonder dat de journalisten hiernaar peilden,
bijvoorbeeld wat huisvesting, onderwijs, armoede, buurtontwikkeling, welzijn en sport betreft. Deze zijn alle sociaalmaatschappelijke thema’s en spreken de mensen misschien meer aan. De politici probeerden de kijker misschien te
overtuigen door thema’s aan te kaarten die dichter bij hun leefwereld staan.

Conclusie
De VRT heeft veel over de gemeenteraadsverkiezingen bericht in vele verschillende programma’s. Dat is een positieve zaak
want de burger die zich over de verkiezingen, partijen en kandidaten wilde informeren, kon informatie vinden als hij wilde.
De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 waren een belangrijk moment. De doorbraak van de N-VA vertaalde zich in een
sterke lokale verankering. De CD&V hield stand, en vooral het Vlaams Belang verloor stemmen. De uitslag is ook belangrijk
voor de andere politieke niveaus in België. Deze Nieuwsmonitor zoomde in op de berichtgeving op televisie voor de
campagne van 2012. Op TV werd in de verkiezingsberichtgeving sterk gefocust op de N-VA. Het was niet zozeer in
spreekruimte dat de N-VA bovenaan stond; CD&V, Sp.a en Open VLD kwamen elk in totaal langer aan het woord dan de
N-VA. Wel werd er veel vaker dan andere partijen over de N-VA gesproken: zowel de journalisten als de politici (in
mindere mate) focusten op de Vlaams-nationalistische partij van Bart De Wever. In hun vraagstelling peilden journalisten
ongeveer evenveel naar strategie dan naar beleidsintenties van partijen en politici. Er werd met andere woorden even
vaak gevraagd naar een reactie op opiniepeilingen, coalitievorming en verwachte verkiezingsuitslagen, dan naar
inhoudelijke beleidsthema’s. De politici daarentegen praatten vaker over inhoudelijk beleid, en vermeden liever de vragen
die strategie inhielden.
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Samenvatting


CD&V, Sp.a en Open VLD kregen de meeste spreekruimte in de VRT-programma’s in de zes weken voor
verkiezingsdag, gevolgd door de N-VA.



Bart De Wever en Filip Dewinter hebben als individuele politici in totaal het langst (drie kwartier) gesproken op TV.



De aandacht voor Open VLD en CD&V werd het best verdeeld over de verschillende Open VLD- en CD&V-politici. Bij
N-VA, Vlaams Belang en Groen kaapte vaak één politicus (respectievelijk Bart De Wever, Filip Dewinter en Meyrem
Almaci) de aandacht voor de andere politici binnen de eigen partij weg.



Van alle steden en gemeenten in het Vlaams Gewest ging veruit de meeste media-aandacht naar Antwerpen.



Van alle partijen vermeldden de journalisten in hun vragen het vaakst de N-VA. Hetzelfde geldt in de vermeldingen
van de politici, maar in iets mindere mate.



De N-VA en de Sp.a moesten van alle partijen de meeste kritiek incasseren.



De journalisten vroegen ongeveer evenveel naar reacties op opiniepeilingen, verwachte verkiezingsuitslagen en
coalitievorming als naar beleidsintenties. De politici gingen vaker op de beleidsvragen in, dan op de strategische
vragen zoals de peilingsresultaten.



Het populairste beleidsthema in de campagneperiode in de VRT-programma’s was mobiliteit en infrastructuur.

Contact
Wenst u meer informatie over het steunpunt Media of de Nieuwsmonitor, neem contact op met Julie De Smedt,
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