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'lk kan r-liet rnet

eenkanon
naar Flilversum'
PUBLIEKE OMROEP
NPO-ombudsman Margo Smit l<rijgf vanaf l juii meer
siagkracht. Maar of omroepen zich daar iets van
aantrekken? ,,Ik stuit op de grenzen y an het instituutll
Door onze redacteuren Uneke Nicbor en Kercl Smout€r
Foro Roger

I

Crumels

e NOS is te

links. Alles

wat rechts is wordt als
een gevâù neergezet.'

'Nieuwilur zaatlpanlek
over coronùisico's bij
zingen.'
'Het wordt tijd dat uw iomalisten eens

Nederlmds lerenl
De dorentolk belemert het zicht op de
ondertiteling.'

s

Ruim aêgen¡onderd e-mails kmen
het afgelopen ja&bimen bij Mùgo smit.
De ombudsman van de publieke oroep
is de plek mar kijkers en luisteraars vm
de ¡lPo hu¡ klacbtü kwijt kunren ovs
jomaìistieke kwesüs. Er waren de ge-

bruikelijke opmerkingeD over taalgebroik, vermeerde fouten, over objectiviteit Ð discriminatie, Maar voolal d€
klachten in ale cåtegode 'aÐdâcht'vallen
in coronajaÆ 2O2O op. Kijkers beklaågden zieh veelvuldig over de aandacht
voor de pædemiè
de bsmettingscijfers: werd hen zo geen angst aâl¡geiaagd?
Ombudsmm Margo Smit gaât het ve¡móedeliik âlleen mâu druldrer lr'rjgen.
Niet ålleetr wordt hÐ furctie per ljuli
flinl verzwaar.d, ook zullm e¡ kommd
iaârnaar âlle waa¡schijnlükheid twee
nleuwe omroepea tot hetbestel toeEeden: omroep zwart en Ongehoord Nederland (ON!). Nieuwelingen die ruist ôp
joumalistiek gebied niet onomt¡edm
ziin. oNl werd bovendim uit medialcitiek geboren . .Ja, mijn klagers begimen
hm eigen oroep," zegt Smit dåalovel.
ik,liet zo goed. wuom wiì
"Datbegdjp glary
je
ergem zo
bij horen als je het er zó
mee oneetrs ber rt?"
Hoe kijkt de ombudsmm nau het komend jâr?

ü

Smit neemt d€ tiid voor een gesprek. Vmaf l jdi staåthaûfu¡ctiein de M€diâwet
- een overuiming en een duw il de rug
vm hau gezag.
Oroepen zijn mâf dm verplichtmee
te werken am haar onderzoek. En belmgrijker nog: smit mag over veel meer
programma's oôrdelen. Tot voôr kort kon
ze alleen ldachten behmdelen over programna's die de omtoepen zelf bestmpeleu als 'ioúralistiek', mêt klâchten

leggen dat ik klachten dâârover ûiet mag
behmdelen. Bovendleû: je wilt toch dat
eÐ uiamaling vu Schoolru ook aan de
jomâlistieke standåard voldoet?"

wørom

,ik?

ts

¿li. wettetük¿ basìÊ belß¡g-

,,Programa's die overduidelijk jouma-

,,Ik vind dat de publieke omoep, die doo¡
iedereen bekostigd wordt en die zoveel
zendtijd vutt mêt iomâlistieke informatie, een onderg¡ens moet hmteren wailam die infomatie moet voldoen. Dat je
voor aI di€ progrmtma's afspreelit dit is
de kwaliteit d¡e wij willen leveren. En die
grens, daar gam we niet ovefheen."

listieke eleEentenhebbeD, waarvan aþ
ma.kers zelf ook zeggenr wij zijn joumalisten. Ðaarvâ¡ heb ik âl die jùen geloepen:
dit isnu. Wekumen de kijkers niet uit-

ûiet ove¡ wat ze met mijn oordeel dom: ik heb gees macht" ik kaÊ geen

ovc bijvoorbeeld consmentenprogrm-

ût s zoals Ra da\ Ras I a en de Keuríngsdimt

ran Waarde koßze niets. Smitr

ttæ gaún
"Ik

mræpn

met uw ærdæl om?

ga er

rectifietie elsen.

Als het goed is heeR

êe¡ ombudsma! gsag: De Ðe oúoep
gubliceert Bijn oordeell dê NoS doet.dat
d op hun vera$woddingspa8lna óp de slte, Mãar ef ¿ijn ook oûrôêpeo

siâldâff

cv
Margo Smit,
ombudsman NPO
Margo Smit (1960) ls sinds 2017
in functie bij de NPO,voÖrdle
tljd was ze oñbudrnan vån dê
NO6. Daâryoor wêrlde ze als
joumalist voor onder meer Reporfer (KRO), RIL Nieuüts ên
Twee Yondodg (namerc Veroni.
ca). Ook was ze vooEltter van
de VsÌan¡g¡ng wolOnds
zookajoümd¡rtÐ (WOJ).
Ze publ¡ceert haar antwoorden

op haarweþsiÎe. Ookmaaktze
de podcast Act ler de k/ocirt.

wm

ikæ pijn ooÌdeeldets meêl

hoor¡
smit onderzoekt o oordeelt hoofdzake
lijk op basis vân þJaúteß KÂ(btm die zij
- dat is ze verylicht - altijd êerst nâå¡ de
oroepm stuuÍ- Kome[ de partijen er
niet u¡t, da¡ begint zü zelfeen oüdêrzoeld De Jourmllstieke code van d€ pùblieke omroepen iÊ de lãt waülångs zii dê
p¡ogrdnmat venolgeDs legt. Om tol een
oordeel te koûeû vrãagt Sûit toegmg tôt
âllê rêlêvâûtê sÞrlù6! vatr eir¡ai¡- tôt
WhatsApp-verkeel lliermee kân ze ¡econstruercn hoe ee¡ uitzendirg lot stmd
gekomen is æ kan ze bÐvoorbeeld vâststellen ofer voldoende wederhoor gepleêgd is. voomlsûog heeft ze die stulùen

Margo Enll, onbudrmar van do.NPO.
vind
"lk
dêt dê publiekê omroep een ondergrens moel
hânteren.-
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ook altíjd gelcegen, Wat haar opviel: de
toon van de klachten ve¡hardde dit coronajaar. In plaats vã¡ vragen rueû klagæ
va.kerstelligheden op hâaraf, Eü dan
heeft het weinig zin oû uitte zoekm of
een klacht gerond is, legt Smit uit. DÐ
bijt de æder zich vast in zíjn gelijk.
"Ze
uagen niet: ontbreekt er niet een kant
va¡ het verhaâ¡? Ze schdiveû: u doet het

fout."
smit kæ ook op eigen inidatiefoodqzoek doen. Bii jomalist¡ekhaûdel€E dat
wagen oproept, bijvoorbeeld, kwesties
wauow op sociale media discussie ls.
Toen FvD-leider ltrierry Beudet afgelopen maart, lû de aaoloop naar de verkle
zingen, als to-presenffior' mocht amschuiven in Goedemorgen Nederland,
kondigdehij hetNOS Jouînaal aân als'fake news-iournâal'. Dat is nu Þrecies zo'n
zaa-k die, aldus smit, zonder twijfel om
bet oordeel vân de ombudsmÐ magt.
ze priemt een vinger in de ricåting vm
het Binnenhot waar we tiidens het interview niet ver vandaan zitten, ,,Omdãt ik
hlerin een breder fenomeen zie: dat räcksichtlos schieten op de iournålistiek. Als
je vanuit de politiek hetNos toumaål als
fake news wegzet, dân gooi.je meer ruiten
in dm die van de NOS alleÐ. ÈIet is een
schimmel aan de wortel. Zo n opmerking
gBat de hele jomalistiek aa¡. De Nos is
de gootste nieuwsfabriek vaû Nederland, als jedaåIde biilâalzet da¡be
schadig jê mer dan all€ên de NOS3

flrnt a dlrect aaû

de tetûdúln UJ WNL-

l@Í¡lrcalúateú Aefi gaMes?

,,Jà, ik heb hem gébeld.Ikga niet wer de
mening va¡r gasten in Goedemofgen Ne-

derland, maar op het moment datiemmd
iournâIi6tleke rol inneemt, als medepresottâtor, dâIr vâlt Baudet ineetr loch
oûder mii, Hij wordt da¡ medemal<e¡.
Bert Huisjes en ik ziin het niet eens geworden. ãin statemeDt heb ik op mijn
site onds mijn oordeel gezet."
een

E:r

4in tæh æ k onder$erpm voorùe?

gm ilisrcie

mogelijk is? Uet betale n
van geinte'niewdÊtto. zoals PMd deed
in ændocamqta¡re wer mtorcrub No

safiatder

,,In feite zeg ik ook over Baudet

Et qh

PoÎ,rngd tu zeg: het ml orl8 eett
w orst v æet wä betalm gasten øk ile
"
voltmde keûveel?
,,Ðat kân. Dât is nu eemaal het lot van de
ombudsman, De enige die de joumalistlek
een smctie km opleggen is de red¡tet. Dat
vi¡d ik ook terecht: de autonomie vån re -

dacties is een groot goed. Ik heb geea kanonnen en geweren om naæ llilvefsum te
trekken en te zegger: doe wat. Ik le¡
mad één ding: de buitenwereld lateD
merken wat de ombudsmæ erÐ vindt."

Mat

wat nu als oÍtroepen consequent
mdere jomalistieke nomen hântelen
dm dejoumalistieke code vân de NPO
voorschrijft? Als omroepen roimte laten
aan complotdenkers? Misinfomâtie ver-

spreiden? Als ze vu bimenuit schade
toebrengen am het otroepbestel?

nu als een gans
die van bovend volgestopt wordt
FIet bestel

1s

Toezichtlouder ComisBariaat voot de
Media, de Raad voor Cultuur en de NPO
pub¡iceerden onlmgs hm advies over de
toeûeding vÐ Otroep Zwüt en Ongehoord Nederlæd (ON!) tot het otroepbestel in 2022. Demissionâir minister Ade
Slob (CU, Medià) moet h¡erover voor 1 augustus eer definitief besluit nemen,
Hoewel a.lle drie uitÌomen op een positief advies, staÐ de rapporten bol vm de
Torgen en lcitiek: de adviseus stellen
dat het geven van een gefundeerd
advies met de huidige toetsingscritqia
nietgoed mogeliik is. Niet alleen is moeiliik vast te stellen ofomroepen een venijki¡g zijn voor het bestel, het is wettelijk

ffit

derm".
Het adviesorgam ziet eeD
iD de
"risico,'
toetreding vafi Ongehoord Nederland
(ONl) tot het bestel. In ecdere uitingun
vm de omroep online signaleren de adviseus bijvoorbeeld {esinfomatie. Onderzoeksprogramma Pomfø (¡GO-NCRV)
telde in één video van de omoep al28
onjuiste en onbewezen uitspnken over
het coro¡avirus. Dmaæt zien ze .ftåmende" m ,,oDgefutdeerde" beriúten

wer

de NOS.

ONl-oprichtet Amold

(a$-

kens houdt al juen een 'trartboek'ovef
het NOS -1oümaal bg, waarin hij voorbeelden verzmelt vm bùichtgeving die vot
gens hem nepnieuws of ìmipulatie is.
De Ra,ad voor Cultuur wãarschuwt ,Ibdien ON! pe¡sisteertin de conseqûente
diskwâlificatie vÐ de NOSaIÉ betouwba¡e nier¡wsvocnziening &eigt de omroep het bestel als gebeel

æienlilke

schâde toetebreng€ni Eu.ook;,¡¡et
knelt d.aarom des te eeer dat e*emings.
aanvfagen van aspiraff-oEroepen met
het huidíge toêt5iDgskader ¡¡iet ondubbelzinoigop dergeliike belâng¡iße waarden beoordeeld tunnen wûrdsn.'

vw uak ls àhslpenry høt hoogþoutlctt
ttûn ilejoumnsttalæ lowlld.t bil ile publieke omfoepen", Ve¡t ttlt ile *a¡nst

O¡¡,umeÌvt?€,?

tm

vind hêt i.dteiessa¡t. Ik ben biisondêr
beûleuwdwat ze gaan toevocgèn aan hel
bestel. Officieei ka¡ ik pa6 ièts vi¡lden van
de prodücties m een omoep als die er
z¡jn, Overigens heeft Amold Karskens ai
eeß zestien klachten over de NOS op
mijn bord gelegd. Zo wrlde hij de Ombudsman am zijn kmt krijgen. Mail er
zat werkêlijk niets bij wat hout snijdt."
,,¡k

er zijn rol

in Goedemorgen Nederl¿nd: dat kan jn

mijn ogen nietj'

))

gezien onoogelijk om orroepên te weiçre,n die daaraan aft reuk doen.
Daarnaàst zleD de advi6eur6 nog ærgên
en aandadltspuEten als het om de twæ
nieûweoúroepsn gaât. Zo stelt de Raad
dat Omoep Zwart .alert öent te blljven
op jomalistieke waardê¡z, Ðe Raad
heeft ,,met beøorgdheid kenaisgenomen,
van een .recent incid{t wailbii een vaî
de opdchters vm Oroep Zwaft een EOjoumâIist op onamvaardbare wijze ondet
drukheeÊ gezet om materiaal teverwli-

Wü leze¡¿l'trale drie adtñamtussen de
rege|n de betrokkentttstantlæ zlen ale
komst v dn OM niet o''r',etuleel¡l tlrþrL
,,Dât is jullie lezing. Je kunt wel zien dat a.l
die adviesorgmen worstelen met de criteria. Als ik ééú boodschap zou mogen
meegeven au de toekomstige minister
vã¡ Media? kíjkgoed nâu die toetsingscriteria, want blijkbar is er geen goed instn¡¡íerltadum om te oordelen ove¡ omroepo Ð de vmag of ze een toevoegi¡g

ziin voûhetbestel.
,,Het bestel is nu als €m gÐs die üan
boven volgestopt wordt, et komen telkens niewe otroepen bij, mae de uit.
gmg is niet te vinden. Er gaat wijwel
nooit eo omoep weg. Alleen de grens
50.O0O leden is een had criteriun.
Dat is niks, al6 ik hier de mârkt op loop
heb ik die al bií elkâa¡."

ru

Consultee?t de fünister tær zijn beslls.
slng oveî de to€'trd,tnt lan de níeuve
omroepen ook da ombudsmdn?
ik diets zeggen- Wat ik wel
"Daüoverkm
kan zeggen: in alle drie de addezen is
toegevoegd dat de nieuwe omoepen beloven zich te zullen houden am de jou-

naìistieke code vu de NPO. Ðat is niet
voor niks gebeud."
Ire mlnì.ctet

næt nogbesluiten øld2 om-

rcepenvotden to<8elaten. k ¡lít het mozwm, íkmØkr¡re gìote

ment om tc

zorgen?
dat kÐ det. tli kÐ alleen achterâf
"Nee
oofdelen. Dat is het nadeel van ombudsmæ zijn. Ik stuit op de grenzen vm bet

instituut."

