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Samenvatting – Panelgesprek “racisme op sociale media en online haatspraak” voor een publiek van 
medewerkers van de Vlaamse overheid. Collega-panelleden kaderen en definiëren, duiden opgang 
en schetsen de grens tussen vrije meningsuiting en online haatspraak. Vertrekkende vanuit 
meldingen, situeert de Vlaams Ombudsman het Vlaams beleid. Voorts een inbreng rond de wijze 
waarop medewerkers Vlaamse overheid ermee kunnen omgaan. Vaststellingen: 
 

1. Online haatspraak  momenteel niet erg prominent in beeld binnen de Vlaamse alternatieve 
geschillenbeslechting. Het betreft immers een horizontale aangelegenheid, met weliswaar 
raakpunten met enkele Vlaamse aangelegenheden, maar in de kern wordt er vertrokken van 
de vrije meningsuiting en voorts het strafrecht en eventueel het aansprakelijkheidsrecht. 
Aangelegenheden buiten de eigen directe bevoegdheidssfeer van de Vlaamse overheid. 
 

2. Overzicht van de meldingen in de Vlaamse bemiddelingsboeken, met vooral de VRT-
beslissing om niet langer reacties mogelijk te maken op VRTNWS, als voorbode van het 
weinige animo om haatpredikers een platform te bieden. Veel liever investeren we in onze 
eigen kanalen als vlaanderen.be of de infolijn 1700 of mijnburgerprofiel, die volkomen vrij 
zijn van eender welke haatspraak dan ook.  

 
3. Wel werken we stalkersprocedures uit en wapenen we medewerkers wanneer ze 

persoonlijk geconfronteerd worden met stalkers online of elders. 
 

4. Thema heeft wel zijn plaats in de mozaïek rond onvrede en dus bij het warm onthaal (zie 
concepten jaarverslag 2021 Vlaamse Ombudsdienst) en waarbij het toch vooral de 
betrokken sociale mediabedrijven zelf zijn die veel meer zouden kunnen doen. 
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21 maart 2022 – Eerst. Dank aan de dienst Diversiteitsbeleid van het Agentschap Overheidspersoneel 
en aan MOZAIKO, het netwerk van personeelsleden van buitenlandse herkomst van de Vlaamse 
overheid, om de jaarlijkse sensibiliseringscampagne voor de collega’s van de Vlaamse overheid in het 
teken te plaatsen van ‘racisme op sociale media en online haatspraak’. Dank ook aan de collega-
panelleden aan wiens ervaringsdeskundigheid en expertise ik het graag laat om te kaderen, te 
definiëren, de opgang te duiden en de grens te schetsen tussen vrije meningsuiting en online 
haatspraak.  Zelf zal ik vooral een inbreng doen rond de vraag hoe de collega’s binnen de Vlaamse 
overheid ermee kunnen omgaan en ik ook vertellen over de het beleid van de Vlaamse overheid. Ik 
begrijp dat van mij een ruimer beeld verwacht wordt vanuit het zicht op (de omgang met) meldingen.  

Mijn betoog start bij de Vlaamse Ombudsdienst, dat is de ombudsman van de Vlaamse overheid. Dat 
betekent heel concreet dat eender wie bij mijn team terecht kan met onvrede over onder andere 
online haatspraak rondom lokale en Vlaamse bestuursinstanties in brede zin. Ik verwijs zeker ook 
graag naar het werk van ombudsvrouw Gender dr. Annelies D’Espallier, Vlaams Gelijkheidsorgaan 
inzake geslacht, genderidentiteit en genderexpressie en die dus potentieel ook werkt rond online 
haatspraak in deze aangelegenheden en van zodra er een link is met Vlaanderen, ook wanneer de 
Vlaamse overheid zelf op geen enkele wijze betrokken partij is.  

Op het inhoudelijke vlak, staat Vlaanderen daarbij voor een aanpak die beseft dat slachtoffers en 
gedupeerden in alle mogelijke domein van het samenzijn, en dus ook slachtoffers die digitaal belaagd 
worden, tot ons spreken op vele tonen. Soms fluisteren zij stil, kwetsbaar en fragiel. Weer anderen 
zwijgen of spreken in tal van andere mogelijke toonaarden, soms tot de hoogste tonen toe.  

Naast slachtoffer, zijn ze ook gewoon mens, precies zoals u en ik.  Naar het beeld van de zorgzame 
samenleving die Vlaanderen wel degelijk is, staat de Vlaamse Ombudsdienst voor het voeren van een 
zorgzaam gesprek met hen allen en waarbij we slachtoffers laten voelen dat we achter hen staan. We 
maken hen wegwijs en ruimte om zelf aan te geven welke bijstand ze verlangen. Ruimte geven 
inderdaad, want Vlaanderen laat zich geen procescultuur aanpraten. We moedigen mensen op die 
manier dus aan om zelf hun vraag om bijstand af te bakenen en zelf hun conflicten samen op te 
lossen, waar dat mogelijk is uiteraard.  

Dit alles zo gesitueerd zijnde, voeg ik er echter maar meteen aan toe dat online haatspraak  
momenteel niet al te prominent in beeld is binnen de huidige stand van de Vlaamse alternatieve 
geschillenbeslechting – ik benadruk dat ik het heb over  de “huidige stand van zaken” ik kom er 
straks nog op terug.   

Die weinig prominente aanwezigheid in het klachtenbeeld verbaast niet. De talrijke Vlaamse 
bestuursinstanties waar ik de ombudsman van ben, zijn zelf erg actief online, maar staan uiteraard 
zelf vanzelfsprekend geenszins bekend als online haatsprekers, noch is het heel vanzelfsprekend voor 
de Vlaamse overheid (en voor overheden tout court) om in deze horizontale beleidsaangelegenheid 
op te treden tegenover haatpredikers of hun fora.  

Het is met racisme op  sociale media en online haatspraak namelijk zoals het is met nog heel wat 
andere horizontale aangelegenheden, denk aan verkeersdoden, denk aan grensoverschrijdend 
gedrag of denk aan de drie prioriteiten van de Vlaamse Justitie, te weten het intrafamiliaal geweld, 
het Lik-op-Stuk-beleid en de aanpak van de ondermijnende criminaliteit. Men kan ze telkens 
proberen te vatten binnen de Belgische bevoegdheidsverdeling, maar dat lukt nooit echt helemaal 
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omdat ze zich zo niet laten vatten en dwars snijden door bevoegdheidsverdelingen heen en 
daarnaast vaan ook dwars door het traditionele overheidsinstrumentarium heen.  

Zo is er, wat racisme op sociale media en online haatspraak betreft, weliswaar het Vlaams 
mediabeleid van minister Dalle, maar dat blijft in de kern toch eerder gericht op de meer traditionele 
media; en de sociale media blijven tot nu toe grotendeels vrij ongrijpbaar buiten schot bij dit beleid.  

Voorts is er ook het Vlaams gelijkekansenbeleid van minister Somers met zeker veel aandacht en 
voluntarisme rond alle mogelijke vormen van gelijke kansen, waaronder de mogelijkheid om op een 
beschaafde manier met mekaar van mening te blijven verschillen in de democratie. Maar dit beleid 
wordt toch eerder gevoerd via zachte en preventieve maatregelen als campagnes bijvoorbeeld en 
minder via de harde kant van ingrijpende handhaving.  

En er is, sedert kort, uiteraard ook het Vlaams Agentschap Justitie onder de hoede van minister 
Demir. Hier neemt Vlaanderen verantwoordelijkheid op voor de organisatie van de rechtshulp 
(vooral bekend via het systeem van de pro deo advocaten en de zitdagen van de balie in de 
arrondissementen) en de bijstand aan slachtoffers.  

Maar dat alles kan toch niet verhelen dat belangrijke aspecten van een mogelijk beleid rond online 
haatspraak vertrekt vanuit de vrije meningsuiting en voorts het strafrecht en eventueel het 
aansprakelijkheidsrecht, mijn collega-panelleden hebben het al gesitueerd. Het betreft 
aangelegenheden die buiten de eigen directe bevoegdheidssfeer van de Vlaamse overheid liggen en 
die overigens ook zelf, op hun beurt, worstelen met ontoereikend instrumentarium: zo kan men 
relatief makkelijk en zichtbaar van een wegpiraat-doodrijder de wagen en het rijbewijs afpakken, 
maar het is geenszins even eenvoudig om de actiemogelijkheden van een online haatprediker te 
beperken.  

Dit alles gezegd zijnde, wil dit natuurlijk daarom nog niet zeggen dat de Vlaamse alternatieve 
geschillenbeslechting helemaal niet geadieerd zou worden door het thema van de online haatspraak.   

Zo is in het recente Vlaams bemiddelingsboek 2021 (p. 452 en volgende) de aantijging die het dichtst 
in de buurt komt van online haatspraak, de klacht dat VRT-journalist Chris Van den Abeele zich 
bezondigd zou hebben aan online haatspraak toen de VRT-website najaar 2021 een open brief van 
zijn hand publiceerde en waarbij Chris Van den Abeele zich tot de niet-gevaccineerden richtte naar 
aanleiding van het uitstellen van zijn eigen prostaatoperatie.  

Hoeft het veel betoog dat het vanuit strafrechtelijk oogpunt geen online haatspraak betrof? Tegelijk 
wil dan nu ook weer niet zeggen dat er geen opmerkingen waren. Zo vindt de VRT-
nieuwsombudsman het, om voor de hand liggende redenen die te maken hebben met journalistieke 
deontologie en het bewaren van een zekere afstand tot de onderwerpen, duidelijk geen goed idee 
wanneer VRT-journalisten open brieven schrijven.  

Nog bekeken van de kant van “het zich bedienen van online haatspraak van de kant van de 
overheidsinstanties zelve of onder verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid”, is er voorts hier 
en daar een aantijging dat een overheidsmedewerker (chauffeur De Lijn, VDAB-consulent, …) zich van 
haatspraak bedient of zich ongepast gedraagt in de sociale media.  
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Twee voorbeelden die raken aan haatspraak in het bemiddelingsboek 2021 situeren zich voorts in de 
sfeer van het ombudswerk in de ziekenhuizen (aantijging dat een medepatiënt op een 
tweepersoonskamer zich van haatspraak bediende) en bij het klachtenmanagement in de sociale 
huur (klachten over buren die mekaar racistisch bejegenen).  

Af en toe duikt er ook onvrede op over stereotypering bij Vlaamse overheidscommunicatie. 
Uitzonderlijk zal de Vlaamse Ombudsdienst dan tot en met een bemiddelingsgesprek organiseren.  
Maar nogmaals: het betreft klachtenbeelden die niet al te prominent aan bod komen bij de Vlaamse 
alternatieve geschillenbeslechting, zoals die momenteel vandaag nog in de steigers staat.  

En ook eerder (ik ben bij 12 jaar Vlaams ombudsman) kwam online haatspraak toch vooral in beeld 
wanneer de VRT nog reacties toeliet onder bijdragen op de eigen website en er gemodereerd diende 
te worden. Uiteindelijk liep één en ander, ook op het vlak van haatspraak, dermate de spuigaten uit 
dat de VRT besliste dat het plaatsen van reacties en moderatie niet langer zijn plaats had op de 
voorloper van VRTNWS [wie herinnert zich nog hoe die website ook heette? Juist ja “deredactie.be” - 
en even wikipedia-en leert ook dat we het hier hebben over dingen die nog geen twintig jaar 
bestaan, ook daar kom ik zo dadelijk nog even op terug].  

De beslissing om te stoppen met de commentaarsectie vond ik terecht, hoezeer men dit ook kan 
betreuren vanuit het standpunt van de grote meerderheid van forumbezoekers die wel op een 
fatsoenlijke manier met mekaar in discussie gaan.  

Het brengt me bij de observatie dat er bij mezelf en breder bij de Vlaamse overheid, na een kleine 
twee decennia sociale media dus, weinig animo is om haatpredikers een forum te bieden. Het is ook 
één van de redenen waarom de Vlaamse overheid een eerder koude minnaar is van sociale media.  

Tussendoor een anekdote-getuigenis over sociale media bij mijn eigen werk. Toen minister Demir 
eind 2020 een medeburger blokkeerde op twitter, vonden sommige twitteraars dat ik me daarmee 
hoorde te moeien. Ik heb daarvoor gepast – net zoals ik er eerder voor heb gepast om me te moeien 
met een politieke facebookpagina van toenmalig milieuminister Joke Schauvliege. Mijn analyse was 
namelijk telkens dat de betrokken sociale mediakanalen (het twitteraccount van Zuhal Demir en ook 
dus die facebookpagina van Joke Schauvliege) buiten de reguliere overheidscommunicatie vielen.  

Ik laat de politieke strijd graag de politieke strijd en dus buiten mijn ombudswerk en ik maak een 
duidelijk onderscheid tussen dergelijke communicatie en overheidscommunicatie waar ik me wel 
mee moei, denk bijvoorbeeld aan minister Weyts die op een coronazondagavond, einde 
herfstvakantie 2021, de scholen sloot via TV en een gekleurde advertentie, om pas daarna een 
officieel communiqué te posten.  

Maar laten we niet al te ver afdwalen en dus terugkeren naar de online haatspraak.  

Een les die ik dus mee trok uit onder andere die twitterdiscussie rond Zuhal Demir was dat de sociale 
media geen plekken zijn voor klachtenbehandeling of ombudswerk. Voor mezelf en ook voor het 
overgrote deel van de Vlaamse bestuursinstanties zijn de sociale media fenomenen die niet meer 
aandacht dan nodig verdienen en daar handelen we dus ook naar. Veel liever investeren we in onze 
eigen kanalen als vlaanderen.be of de infolijn 1700 of mijnburgerprofiel, die volkomen vrij zijn van 
eender welke haatspraak dan ook. Het brengt me bij een volgende vaststelling.  



5 
 

Terugblikkend op bijna 12 jaar ombudsman, heb ik in essentie toch vooral gewerkt hebt aan een zeer 
specifieke aparte invalshoek op zij die zich bedienen van online haatspraak. Niet zozeer het offensief 
aanpakken van de haatpredikers en hun fora staat centraal (mijn mandaat schiet daarvoor trouwens 
ook tekort), maar wel met het uitwerken van stalkersprocedures en het wapenen van 
overheidsmedewerkers wanneer ze persoonlijk geconfronteerd worden met stalkers online of 
elders.  

Inderdaad, wanneer ik denk terug even mijn institutionele pet opzet, bevoegdheidsgewijs hebben we 
het dan over een bestuurszaak en dus over een kerntaak van dit Agentschap Overheidspersoneel. 
Daarbij gaat het dan wel vooral om haatspraak in e-mails en aan de telefoon, denk aan een man met 
onvrede over dienstverlening van een sociale huisvestingsmaatschappij en compleet door het lint 
gaat omdat de dienstverlening door vrouwen gebeurde en duidelijk uit dat het daardoor was dat hij 
niet kreeg waar hij recht meende op te hebben; of iemand die klaagt over racisme van de kant van de 
VDAB en dan in het telefoon gesprek opwerpt dat de ombudsdienst niet zo'n toontje tegen hem 
moest aanslaan, terwijl hij ondertussen al 50 keer fuck you had gebruikt om zijn verhaal te vertellen, 
… 

Vaak is het daarbij een kwestie om de haatspraak te begrijpen als een roep om aandacht en dat is het 
best om 1) dit dan ook zo te benoemen en te parkeren; en (2) het gesprek vervolgens aan te gaan 
over de achterliggende verzuchting bv "ik sta al 10 jaar op de wachtlijst en begrijp niet meer waarom 
het nu nog niet aan mij is".  Breder is het uiteraard een kwestie van het verzamelen van nog veel 
meer data om haatspraak gemakkelijker te kunnen weerleggen en zo het achterliggende gesprek met 
haar burgers te kunnen openen. (al zal er door die data soms blijken dat er wel een probleem is waar 
de overheid mee aan de slag moet, maar ook dat kan best gewoon openlijk benoemd worden).  

Daarnaast is het vooral ook de kunst om sociale media te relativeren, om zelf kalm te blijven en goed 
en op behoorlijke wijze de eigen grens aan te geven en vervolgens het gesprek te beëindigen. Zelf 
heb ik ook een heel persoonlijke taak daarbij. In die zin dat ik over de jaren heen enkele honderden 
burgers heel persoonlijk de wacht heb aangezegd. En ook in een aantal heel specifieke gevallen de 
overheid gesteund heb wanneer die besloot dat het welletjes was en in de juridische tegenaanval 
ging via het samenstellen van een gerechtelijk dossier (voor een voorbeeld, zie Lokaal 
Bemiddelingsboek 2021, p. 897, laatste alinea).  

Die aanpak is een weinig bekend aspect van mijn werk, dat ik erbij neem omdat ik dankbaarheid 
terugkrijg van de kant van hen die ik bescherm. Bij de vele dreigementen en online haatspraak die ik 
zo ook heel persoonlijk over mezelf afroep, bedenk ik doorgaans dat ik me maar laat raken door wie 
echt dichtbij me staat en dat ik doorgaans enkel maar als een tijdelijke bliksemafleider fungeer. Mijn 
echte deernis gaat naar mensen die moeten samenleven met stalkers en haatpredikers of er 
langdurig het slachtoffer van zijn.  

Kortom, de Vlaamse Ombudsdienst probeert goed het eigen werkterrein af te bakenen, maar onder 
mijn mandaat proberen we ook om de Vlaamse alternatieve geschillenbeslechting op professionele 
wijze van de grond te krijgen. Daarbij wil de Vlaamse Ombudsdienst een centraal aanspreekbaar 
steentje zijn bij een mozaïek van instanties die werken rond onvrede en dat kan dus zeker ook gaan 
over alternatieve geschillenbeslechting  bij onvrede naar aanleiding van online haatspraak.  
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Concreet betekent dit dat de Vlaamse Ombudsdienst zelf, in het kader van zijn warm onthaal bij 
concrete vragen, zal inschatten en vrijmoedig adviseren op basis van de laatste stand van het recht 
en de rechtspraak. Maar dat betekent dus ook dat we steeds open staan voor instanties die zouden 
bereid zijn om met ons samen te werken. Ik richt hier vandaag een uitnodiging tot alle aanwezigen in 
al hun hoedanigheden om onze alternatieve geschillenbeslechting dienaangaande te versterken.  

Zelf denk ik namelijk dat we best vermijden dat al teveel meldkanalen en instanties, elk vanuit hun 
eigen specifieke invalshoek, apart werken en soms te operationele excuusinstanties worden voor 
andere instanties die beter geplaatst zijn om op te treden. Wat racisme via de sociale media en 
online haatspraak betreft, denk ik dan natuurlijk in eerste instantie aan de betrokken sociale 
mediabedrijven zelf.  

Zij zouden zelf veel meer zouden kunnen doen, bijvoorbeeld door in hun moderatie zich veel beter te 
laten omringen door deskundigen op het terrein. De Vlaamse Ombudsdienst bijvoorbeeld heeft een 
goed zicht op de onvrede die leeft binnen de nederlandstalige publieke opinie en de alternatieve 
geschillenbeslechting van die onvrede. Breder gaat het er daarbij ook om dat verschillende instanties 
zorgen voor vlottere overgangen tussen operationele processen, communicatie, omgaan met 
onvrede, alternatieve geschillenbeslechting, en uiteindelijk handhaving en justitie. Resultaten zullen 
we daarbij maar boeken wanneer ganse ketens mee zijn en wanneer we evidence based werken. 
Centraal daarbij staat onze geloofwaardigheid en heel belangrijk voor die geloofwaardigheid is onze 
openheid over onder andere onze sancties.  Ze zijn de benchmark voor allen, of zij ons beleid nu 
steunen of bekritiseren. Even goed natuurlijk, moeten we daarbij durven communiceren over 
inhoudelijke en technische redenen om in een bepaald geval beperkt te handhaven. In het geval van 
racisme via sociale media en de online haatspraak heb ik hiervoor al wat aangegeven wat overheden 
en justitie wel en niet kunnen of vermogen te doen. 

Moge mijn interventie dat al wat fatalistisch overkomen, ik wel zeker echter wel graag afsluiten met 
een positieve noot. Bij eender welke uitdaging, en dus ook bij racisme via sociale media en online 
haatspraak is alternatieve geschillenbeslechting mee sluitstuk en startpunt van het beleid. “Sluitstuk” 
omdat effectief beleid nu éénmaal ook alternatieve geschillenbeslechting (en justitie en handhaving) 
veronderstelt; “startpunt” omdat alternatieve geschillenbeslechting mee feedback opleveren voor 
beter beleid. Laat ons allemaal constructieve partner zijn en samen de polsslag van het samenleven 
voelen én ons eigen vak beheersen. Samen met de mensen rond mij zal ik graag mee blijven werken 
aan die taak, die nooit af is. Dit werk is en blijft zinvol en heeft ook impact. Maar vooral: graag nodig 
ik u allen uit, om samen deel te willen zijn van een aanpak, die we zorgzaam zullen laten groeien ten 
dienste van 6 en een half miljoen Vlamingen. 


