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5.2.

BESTUURSDIRECTIE INFORMATIE

Het jaar werd gekenmerkt door de aflossing van de wacht aan de top van 
het tv-journaal, door de verslaggeving over de ramp met de Herald of 
Free Enterprise en de verwerking van de besluiten die er voor onze sector 
behoorden uit getrokken te worden, door het aantreden van een nieuwe lichting 
weersvoorspellers en door de voorbereiding van het zondagmiddagprogramma 
De zevende dag, ter vervanging van Confrontatie en Ieder zijn waarheid, 
waar duidelijk sleet op gekomen was. Het crisisplan dat na Zeebrugge, 
in samenwerking met het Coordinatie- en crisiscentrum van de regering,, 
werd goedgekeurd, moet de BRT in staat stellen in voorkomend geval binnen 
de kortste keren betrouwbare informatie te verstrekken aan de bevolking.

Een ander markant feit was de Doorlichting. Ze leverde voor onze sector 
geen fundamentele kritiek op maar gaf bij de radio wel de stoot tot de 
terugkeer naar het eenhoofdig hoofdredacteurschap. Zulks beantwoordde 
aan het verlangen van de betrokken groep journalisten, in tegenstelling 
tot hun collega's van de televisie. Ook werd de journalisten gevraagd 
zich over de eventuele afschaffing van de bestuursdirectie uit te spreken.
Ze kozen voor het behoud van de bestaande toestand.

Werden de opvolgers van weerman PIEN in het tv-journaal opgenomen, dan 
is de sportjournalist eruit verdwenen, o.m. omdat de sport nu eenmaal 
over flink wat zendtijd beschikt daarbuiten.

Een geregeld terugkerend mediagebeuren is de verkiezingsuitzending. Bij 
de parlementsverkiezingen van 13 december was de opkomst voor de tradi
tionele verkiezingsshow in studio 5 groter dan ooit. Dit deed problemen 
rijzen voor de opvang van gasten en confraters van de schrijvende pers. 
Tegen de volgende uitgave zal hiervoor een passende oplossing gevonden 
worden.

Hondertentien aanvragen voor beeldmateriaal werden ingewilligd voor een 
totaal bedrag van 432.965 fr.

Van de voetbalcassette 1987 werden 2.400 exemplaren afgezet. Dit leverde 
een netto-winst van om en nabij de drie miljoen op.

Het conflict met het agentschap Belga over een aanzienlijke verhoging 
van de abonnementsprijs spitste zich naar het einde van het jaar toe.
Op de valreep kwam het tot een vergelijk zodat de Belga-telexen uiteinde
lijk toch niet stil vielen. Al met al een overgangsjaar als aanloop naar 
de verbetering van het eerste en de invoering van een volwaardig, klokvast 
tweede journaal.

Tot besluit een woord over de personeelsbezetting die samen met de beschik
bare financiele en materiële middelen de grondslag van onze werking vormt.
Op het einde van het jaar waren bij de radio 7 van de 8 betrekkingen van 
redactiesecretaris bezet waarvan 1 ad interim. Daarentegen waren er maar
19 van de 27 journalistieke functies effectief bezet, zulks wegens de 
overplaatsing van mevr. Lea CORNELIS naar de Wereldomroep, het onslag 
van de Hr. Daniël Buyle, het ziekteverlof van de Hr. Filip DECOCK, het 
politiek verlof van de Hr. Hugo van Dienderen en het verlof met inhouding 
van wedde dat aan mevr. Siel VAN DER DONCKT was toegestaan.



Bij de tv ging de hoofdredacteur van het tv-journaal, de Hr. Lucien Boussé, 
per 1 december met pensioen, na ons aanbod in ondankbare omstandigheden 
met teletekst uitgebreid te hebben.
Op laatstgenoemde datum ging de benoeming van zijn opvolger, de Hr. Kris 
BORMS, in. Deze benoeming bracht het aantal redactiesecretarissen terug 
tot 3 op 7 .
Van de 22 betrekkingen van tv-journalist bleef er 1 onbezet na de toeken
ning van verlof met inhouding van wedde aan de Hr. Johan RAL.

K. HEMMERECHTS 
Bestuursdirecteur Informatie.



5.4.

Overzicht van de uitzending :

Nieuwsbulletins :

- op werkdagen om : 5.30u,., 6u. , 6.30u., 7u 7., 30u., 8u., 9u., lOu., llu
12u., 13u., 14u., 15u., I6u.,, 17u.,, 18u., 19u., 20u.,
21u., 22u., 23u., 24u.,

- op zaterdagen om: 5.30u,., 6u. , 7u., 8u., 9u., lOu., llu., 12u., 13u.,
14u., 15u., I6u., 17u., 18u.,, 19u.,, 20u., 21u.,
22u., 23u., 24u.,

- op zon- en
feestdagen om : 6.30u., 7u., 8u., 9u., 10u., llu., 12u., 13u., 14u.,

15u., 16u., 17u., 18u., 19u., 20u., 21u., 22u., 23u., 24u.

Extra-nieuwsuitzendineen : 11 (7 in 1986)

Buitenlandse correspondenties Nieuws + Actueel : 1.464 (1.281 in 1986) 

Per land geeft dat :
Australië 5 Kenia 2
Azië 19 Libanon 1
Brazilië 23 Nederland 199
Centraal-Amerika 13 Nicaragua 16
Denemarken 2 Oostenrijk 22
Filippijnen 23 Portugal 8
Frankrijk 180 Sovjet-Unie 23
Griekenland 14 Spanje^ 23
Groot-Brittannie 200 Tunesië 12
Hongarije 4 Verenigde Staten 225
Ierland 1 West-Duitsland 137
India 10 Zuid-Afrika 66
Israel 41 Zuid-Amerika 14
Italië 97 Zweden 39
Joegoslavië 1 Zwitserland 43

Binnenlands persoverzicht

Op alle dagen dat binnenlandse kranten verschenen na het nieuws van 7 en 8u. op 
BRT1 en na het nieuws van 9u. op BRT3 en op zaterdag om 8 en 9u. op BRT3.
Duur : ± 6>'

Buitenlands persoverzicht

Op alle dagen, behalve zon- en feestdagen, na het nieuws en actueel van 13u. 
Duur : + 5'
Geen Buitenlands persoverzicht van 29/6/87 tot 31/8/87.



Actueel

- Normale edities : op elke werkdag 3 (na het nieuws van 13, 18 en 19 uur,
waarbij 18 en 19 uur meestal identiek of bijna).
Van 20/7/87 tot en met 30/8/87 geen uitzending om 13 uur.

- Geen extra-edities in 1987.

Wel op 14.10.87 13u. : Actueel geheel gewijd aan de vele vragen van luiste
raars over de Sovjet-Unie van Gorbatchov gericht aan 
onze Russische collega's Marina Toptygina en Kyril 
Bratsey.
Reporters : D. Huwé, D. Tieleman, B. De Craene,

U. De Becker 
Duur : + 50'

14.12.87 13u. : De voorzitters van de vijf Vlaamse partijen debat
teren rechtstreeks in de uitzending over de verkie
zingsuitslag.
Deelnemers : A. Neyts (PVV), M. Aelvoet (Agalev),

K. Van Miert (SP), J. Gabriels (VU),
F. Swaelen (CVP).

Reporters : D. Huwé, J. Bouveroux, U. De Becker 
Duur : + 50'



5.6.

TV-JOURNAAL

Ondanks een verminderd personeelsbestand en beperkte technische middelen kon 
het tv-journaal inhoud en presentatie verbeteren. Het journaal kreeg een nieuw 
kleedje : een nieuwe, elektronisch getekende titels en een nieuw decor.
Zo kon in maart een al te lang gewenste vernieuwing van start gaan, met name het 
uitnodigen van een studiogast, die door zijn aanwezigheid een onderwerp uit de 
actualiteit een extra betekenis geeft. Dank zij een bescheiden uitbreiding van 
het aantal ENG-camera's werd niet alleen de eigen binnenlandse maar ook buiten
landse garing verbeterd. Zo kon de dagelijkse verslaggeving uitgebreid worden 
en konden belangrijke gebeurtenissen meer in de verf gezet worden.
Zo werd bijvoorbeeld een reeks gemaakt n.a.v. de sociale verkiezingen (6 onder
werpen). En in het vooruitzicht van de parlementsverkiezingen werd voor het 
eerst tijdens de maand voor stembusdag dagelijks tenminste één onderwerp over de 
verkiezingscampagne gebracht (37 onderwerpen). Ook in het buitenland werden meer 
eigen reportages gemaakt. Uitschieters waren 30 jaar EG (3 onderwerpen), de 
Portugese verkiezingen (3 onderwerpen), de Belgische mijnenvegers naar de Golf 
(7 onderwerpen), de bisschoppensynode (3 onderwerpen), 20 jaar na de Zesdaagse 
OOrlog (6 onderwerpen), de top Reagan-Gorbatsjov (5 onderwerpen).

Al die verbeteringen werden, spijtig genoeg, overschaduwd door de gebrekkige 
verslaggeving n.a.v. de ramp met de Herald of Free Enterprise. Naast een aantal 
eigen fouten en slordigheden is toen het gebrek aan adequate voorzieningen pijn
lijk tot uiting gekomen. Sedertdien heeft de nieuwsdienst een rampenscenario 
uitgewerkt om gebeurtenissen van uitzonderlijke omvang te kunnen opvangen.
Voor het eerst werd een eigen produktiekern uitgebouwd.

1988 wordt een scharnierjaar : de invoering van ENS (computergestuurde redactie), 
nieuwe camera's, nieuwe montagefaciliteiten en, het belangrijkste van al, een 
nieuwe lichting journalisten.

Een nieuwe start, hopen we.

K. BORMS,



TV-NIEUWS

Programmatitel en 
aantal uitzendingen

1) Journaal (1)

- Ie : 365
- 2e : 363 (4)

2) Weerman (5)

3) Extra-journaal

4) Teletekst : 365

Uitzendingsdatum

Elke dag om 19.45 uur 
+ 22.30 uur

Dagelijks

6.3.87 om 21.19 uur
6.3.87 om 23.56 uur
7.3.87 om 10.02 uur
7.3.87 om 13.00 uur
3.7.87 om 21.54 uur

Dagelijks

Net

1+2 (2) 
1

1+2

Duur

25' (3) 
+  1 0 '

± 3'

2'
4'

1 2 '

1 0’
2’

Gemiddeld 
10 u/dag

Waar
dering

4,1
4,0

4,0

4,0
4,2
3,6

Kijk
dichtheid

46.4
2.7

35.4

4.8
4.8
8.8 

10,1 
10,8

Gemiddelde
kostprijs

600.000

100.000

5) Teletekst-nieuws : 365 Dagelijks 4,3 1,6

(1) Eindredacteur : H. De Prins (124) - D. Lesaffer (105) - T. Van Wallendael (36) - G. Van Istendael (33) -
G. Polspoel (18) - K. Borms (15) - L, Stoops (9) - W. Braeckman (8) - D. Sterckx (8) - 
M. Tanghe (8) - B. Claes (1)

(2) Geen tweede net op zaterdag en zondag

(3) Op zondag 15'

(4) Geen tweede journaal op 24.12 en 31.12

(5) Elke dag weerman in het journaal - Op vrijdag A. Pien na het le journaal (+ 8')



TELETEKST

In de loop van 1987 kon het aanbod ondanks het krappe personeelsbestand gevoelig 
worden uitgebreid, door het aansluiten van de teletekstcomputer op het videotex- 
bestand van de RTT en de installatie van een intern netwerk binnen de BRT.

De link van videotex kwam tot stand in mei, zodat het bestand kon worden aange
vuld met de vluchtgegevens van Zaventem, die worden toegeleverd en continu 
aangepast door de Regie der Luchtwegen.

Het intern netwerk werd in gebruik genomen in oktober. Via dit netwerk krijgen 
diverse BRT-diensten door middel van een eigen terminal rechtstreeks toegang 
tot de centrale teletekst-computer en kunnen ze zelf informatie invoeren.
In een eerste fase werden 4 invoerstations geinstalleerd, bij de tv-programmatie, 
de radio-programmatie, de Instructieve Omroep en de Wereldomroep (News in English 
en ligging van de zeeschepen). Op 31 december werd News in English afgevoerd, 
omdat de redactie Engels onvoldoende bemand is.

De ondertitelingsredactie voorzag maandelijks gemiddeld 25 Nederlandstalige 
BRT-programma's van voettitels ten behoeve van doven en slechthorenden. In de 
loop van het jaar werden nog eens bij wijze van proef enkele tv-journaals onder
titeld.

Teletekst was nadrukkelijk aanwezig op FTI in Gent en op Audio Video en Made in 
Belgium. Op die drie beurzen was een intik-eenheid geinstalleerd, waarmee nieuws 
en andere informatie live werden ingevoerd.

Het aantal tv-toestellen met teletekst-decorder in Vlaanderen werd eind april 
1987 door de studiedienst van de BRT op 340.000 geschat. Dit komt neer op 16,6% 
van alle tv-toestellen, een gevoelige stijging van zo'n 4% in vergelijking met 
1986. In de veronderstelling dat die stijging zich doorzet, beschikten eind 
1987 naar schatting 400.000 Vlaamse gezinnen over een teleteksttoestel.

De kijkers nemen steeds minder vrede met het late en vaak wisselende aanvangsuur 
van BRT-teletekst. Het zou wenselijk zijn dat teletekst elke dag (ook in het 
weekend) om 10 uur in de ether komt, maar dat kan moeilijk zonder extra man
kracht. De krappe bezetting staat trouwens nu al de verdere verbetering en uit
breiding van het aanbod in de weg.

K. BORMS,



5.9.

Programma-aanbod in 1987

Pagina Inhoud Aanpassing

100 Algemene inhoud

101 Inhoud nieuws

102 Nieuwsoverzicht permanent
103-119 Binnenland
120 Binnenland kort
121-139 Buitenland
140 Buitenland kort
170 Randnieuws dagelijks
199 Ondertitelingspagina tv 1

201 Inhoud sport

202 Sportoverzicht (weekend) 
Selectie :

203 Atletiek volgens aanbod
207 Autosport
213 Basket
216 Biljarten
230 Handbal
234 Judo
240 Motorsport
245 Paardesport
253 Schaken
257 Skien
263 Tennis
269 Voetbal
280 Volley
285 Wielrennen
291 Zwemmen
295 Afgelastingen
299 Ondertitelingspagina tv 2

301 Inhoud weer en verkeer

302 Weerkaart binnenland elke dag 12 en 18 uur
303 Waarnemingen binnenland elke dag 12 en 18 uur
304 Luchtgesteldheid elke dag 12 en 18 uur
310 Zeilsport volgens aanbod
311 Zeevaart volgens aanbod
312 Tuinbouw volgens aanbod
313 Fruitteelt volgeHS aanbod
314 Bouwbedrijf volgens aanbod
315 Hooikoorts volgens aanbod
316 Bietenteelt volgens aanbod
320 Vooruitzichten Europa elke dag 18 uur
321 Waarnemingen buitenland elke dag 18 uur



5.10.

350
351 
355 
360 
370

374
380

Wegen binnenland 
Wegenbulletin binnenland 
Verkeer Europa 
Spoorwegen
Zaventem:lijnvluchten:aankomst

vertrek 
charters:aankomst & vertrek 
extra info 

Meteo luchthavens 
Ligging zeeschepen

dagelijks 
4 maal per dag 
dagelijks 
volgens aanbod 
volgens aanbod

401 Inhoud tv - radio - tt

402-408 Speelfilm op tv volgens aanbod
409 Nieuw feuilleton op tv volgens aanbod
410 tv vandaag elke dag
411-417 tv maandag-zondag elke dag
421-425 tv-maandoverzicht wekelijks
431 tv-info vandaag elke dag
441 Radio BRT 1 elke dag
442 Radio BRT 2 elke dag
443 Radio BRT 3 elke dag
444 Radio Studio Brussel elke dag
445 Radio Wereldomroep elke dag
446 Radio-frequenties elke dag
447 Adressen omroep permanent
451 Radio-info elke dag
460 tt^info elke dag
461 tt-techniek wekelijks
462 tt-adres permanent
465 tt-grafiek volgens aanbod
470 Attentiesein
475 Tijd in beeld
480 Instructieve omroep volgens aanbod
498-499 Testpagina's

501 Inhoud financieel

502 Wisselkoersen elke werkdag 15 uur
505 Goud- en zilvernotering elke werkdag 15 uur
510 Termijnmarkt elke werkdag tss. 12u30 en 14u30
520 Contantmarkt (selectie) elke werkdag tss. 12u30 en 14u30
540 Beleggingsfondsen elke werkdag täs. 12u30 en 16u30
550 Wall Street : opening en slot elke werkdag om 16 en 22 uur
590 Lotto : uitslag zaterdag 19uur

winst maandag 17 uur
591 Nationale loterij woensdag 21 uur
593 Tiercé/quarté/top 5 :

uitslag + winst woensdag, zaterdag en maandag



5.11.

601 Inhoud Vrije tijd

602 Speelbuis elke dag
605 Kapoentje elke dag
610 Schaken maandag en donderdag
611 Dammen dinsdag en vrijdag
612 Scrabble woensdag en zaterdag
615 Tafeltip dagelijks
620 Bacchusvreugde maandag
625 Toerisme : tip voor een trip volgens aanbod
626 Toerisme : kalender volgens aanbod
640 Pop : lp-tip en agenda maandag
641 Pop : hitparade:top-30,top-10-top-5 woensdag
642 Lijsttrekkers studio Brussel weensdag
645 Jazz : lp-tip en agenda maandag
650 Klassiek : lp-tip en agenda donderdag
661 Video-top 20 volgens aanbod
670 Theater dinsdag en vrijdag
675 Kunst : expo volgens aanbod

701 Inhoud consument - doven

702 Consument : dossier dinsdag en vrijdag
703 Consument : actueel elke werkdag
704 Brandstofprijzen permanent
705 Posttarieven Permanent
706 Groenten- en fruitprijzen woensdag en vrijdag
710 Indexcijfer maandelijks
730 Vacatures elke dag
740 Hulpdiensten permanent
741 Vrijwilligerswerk elke dag
750 Doven-info : kalender ondertiteling permanent

activiteiten-agenda permanent
nieuws permanent
sport permanent

770 Vormingscursussen BRT volgens aanbod

801 Inhoud dag- en weekbladen

802 Het Belang van Limburg elke dag 20.30 uur
803 Financieel Economische Tijd
804 Gazet van Antwerpen/Mechelen
805 Het Laatste Nieuws
806 De Lloyd
807 De Morgen
808 De Nieuwe Gazet
809 Het Nieuwsblad - De Gentenaar
810 De Standaard
811 Het Volk - De Nieuwe Gids
820-843 Weekbladen
850 BRT-publikaties volgens aanbod



5.12.

TV-DUIDING

1. Algemeen

De sector duiding kreeg dit jaar één bijkomende medewerker, een zogenoemde 
auxiliaire journalist. Hij werd oorspronkelijk ingezet als "stringer" voor 
Panorama. Van november af werd hij afgedeeld naar De Zevende Dag. Voor het 
overige blijft de onderbezetting wat ze was.

2. Panorama

69,5% van de produkties waren eigen werk. Dit betekent een daling met onge
veer 4% . In 1985 was er een stijging met 5,6%, in 1986 met 1,6%.
In het jaarverslag 1986 schreef ik "bij gelijkblijvende middelen is de limiet 
van de eigen produktie wellicht bereikt". Ongeveer 80% van de eigen produk- 
tie had betrekking op binnenlandse toestanden (t.g.o. 74,6% vorig jaar).

De gemiddelde kijkdichtheid blijft uitzonderlijk hoog. Hoogtepunten werden ge
noteerd op 15.1.87 met 2.225.000 kijkers en op 3.12.87 met 1.975.000 kijkers. 
In dit laatste geval werden zelfs het journaal en hoger-lager met lengten 
geklopt.

Anderzijds doen zich oók wel enkele inzinkingen voor (tot onder 1 miljoen) 
tengevolge van filmprogrammatie op BRT2 of Nederland.

3. Confrontatie

Dit jaar stond in het teken van de uitbouw in de zichting van De Zevende Dag. 
Dit gebeurde zonder enige bijkomende journalistieke mankracht.

Tengevolge van de verkiezingen werden ook nog 5 extra-politieke debatten 
georganiseerd.

J. SCH0DTS,



TV-DIHDING

Programmatitel en 
aantal uitzendingen

1. Panorama

Gewone uitzendingen : 41

Extra uitzendingen : 11

- Zomeredities
- 1 mei programma
- Rerum Novarum

2. Confrontatie (1) : 36

- 1 politicus t.o.v. panel 
journalisten : 6

- Extra Confrontatie
- De Eerste Ronde
- Kiezen of Delen
- Kiezen of Delen
- Kiezen of Delen
- De Laatste Ronde

- Geen Confrontatie (periode 
8.11 t/m 6.12.87)

3. Rechtstreekse reportages : 6

- 30 jaar Verdrag Rome
- Berging Herald of Free Enterprises
- Toespraak Koning Eur. Parlement
- 21 juli défilé
- Mijnvegers naar Golfstaten
- Parlementsverkiezingen

Uitzendingsdatum

Elke donderdag om 
20.50 uur

juli - augustus
1.5.87
28.5.87

Telkens zondag 11

Telkens zondag 11
14.12.87
06.12.87
07.12.87
08.12.87
10.12.87
11.12.87

25.03.87
07.04.87
08.04.87
21.07.87
21.09.87
13.12.87

uur

uur

(!) Modereren de debatten : E. Van den Bergh (36) - D. Sterckx (5)
G. Janssens (2) - G. Polspoel (2) - G.

Net Duur Waar- Kijk- Gemiddelde 
___  ____  dering dichtheid kostprijs

1 50' 4,1 28,7 376.877

1 50' 4,1 22,2 124.562
1 60' 3,9 27.914
1 49' 3,9 17,7 74.753

1 60' 4,2 4,0 6.723

1 60'
2
1 lul5' 3,4
2 lul5' 3,9 8,8
2 lu20' 3,8 8,8
2 lu 4,1 5,7
1 2u05' 4,0 13,2 84.766

1 lul9' 0,0 43.180
1 lOu 4,4 10,9 1.434.710
1 37’ 0,2 7.939
1 lu36' 4,4 5,3
2 lul7' 1,0 81.949
1 3u56' 3,9 26,2 829.298

J. Bouveroux (4) - T. Van Wallendael (3) 
in Istendael (1)



DIENST : tv-duiding

(REEKS) TITEL : Panorama v

Programmatitel (of onderwerp (en)) Auteur(s)

Discofreaks P. JAMBERS

Armoede X. WATERLOOS

Polisario W. VAN LAEKEN

Brusselse politie J. DEPOORTERE

M. Wathelet D. MAMPAEY

Duitsland W. VAN LAEKEN

Crack T. VERBIEST

R. Murdoch BBC

Iran-Irak J. DEPOORTERE

Molenbeek J. DEPOORTERE

Milieu X. WATERLOOS

Geluidshinder P. MUYS

Groene gordel D. MAMPAEY

Prisons profit BBC

Topmanagers T. VERBIEST

Zuid-Afrikaanse goudmijnen GRANADA

Moskou Ant. 2

Aids P. JAMBERS

Reddingsaktie WATERLOOS/DEPOORTERE

Aids Afrika RTBF

Kind gevangenis W. ZINZEN

(Gemiddelde) kostprijs : 376.877,-

Uitzen- Net Duur Waar- Kijkdicht- Kostprijs
dings- of dering heidscoef-
opnamedatum ficient

01.01.87 1 30'20" 4,1 31,1 751.604

01.01.87 1 17'20" 507.381

08.01.87 1 52'32" 4,1 33,8 787.269

15.01.87 1 23’ 4,3 44,5 346.067

15.01.87 1 21'59" 301.717

22.01.87 1 22'12" 4,1 32,1 627.613

22.01.87 1 13'30" 252.981

29.01:8? 1 35'22" 4,1 26,3 128.690

05.02.87 1 20'45" 4,1 39,2 571.189

05.02.87 1 25'22" 381.064

12.02.87 1 24'15" 4,1 37,9 376.518

12.02.87 1 24'14" 540.624

19.02.87 1 25'42" 4,1 34,5 494.957

19.02.87 1 17'10" 74.901

26.02.87 1 23'10" 4,2 34,3 241.115

26.02.87 1 18'15" 83.710

05.03.87 1 40'17" 4,2 32,1 100.136

12.03.87 1 34'lln 4,2 37,6 398.953

12.03.87 1 17'23" 220.346

19.03.87 1 14' 4,2 34 40.210

19.03.87 1 21'35" 272.421 5.1
4.



DIENST : tv-duiding

(REEKS) TITEL : Panorama

Programmatitel (of onderwerp(en)) Auteur(s)

Mijnen Limburg

Chili 2

BBI

Files

Post

Staking Doel 

Libië

Tsjernobyl

900

Tomorrow's famine

Zuid-Afrika

Strips

Kempische steenkool 

Klaus Barbie 

Wapenhandel 

China

Verkeersleiders 

Dit was Belgisch 

Koopvaardij 

Ethiopie

Britse verkiezingen

P. JAMBERS 

J. DEP00RTERE 

P. MUYS 

X. WATERLOOS 

D. MAMPAEY 

DEPOORTERE/MAMPAEY 

J. BALFOUR 

NHK

X. WATERLOOS 

CAMERAFIX 

THAMES TV 

J.P. COPPENS 

P. JAMBERS 

BBC

W. ZINZEN 

CBC

D. MAMPAEY 

T. VERBIEST 

J. DEPOORTERE 

RTBF/BRT 

P. MUYS

(Gemiddelde) kostprijs : 376,877,-

Uitzen- Net Duur Waar- Kijkdicht- Kostprijß
dings- of dering heidscoéf-
opnamedatum ficiënt

26.03.87 1 25'35" 4,1 28,2 374.693

26.03.87 1

02.04.87 1 31'55" 4,2 29,9 536.847

02.04.87 1 17'20" 387.734

09.04.87 1 42'47" 4,2 31,7 460.761

16.04.87 1 23' 4,2 28,2 254.999

16.04.87 1 24'30" 81.427

23.04.87 1 51'32" A,3 26,4 166.523

30.04.87 1 19'40" 4,2 26,4 489.278

30.04.87 1 20'10" 79.040

07.05.87 1 21'30" 4,1 29,8 35.550

07.05.87 1 23'30" 398.251

14.05.87 1 21'30" 4,1 27,5 416.617

14.05.87 1 22'35" 91.048

21.05.87 1 28'15" 4,1 29,6 453.603

21.05.87 1 15'52" 16.413

28.05.87 1 19'30" 4,2 21,1 291.512

28.05.87 1 22'57" 387.330

04.06.87 1 22' 4,1 25 345.712

04.06.87 1 21'

11.06.87 1 31'05" 4,0 21,6 876.348 5
.
1
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DIENST : tv-duiding

(REEKS) TITEL : Panorama

Programmatitel (of onderwerp(en)) Auteur(s)

Vlaamse opera

Gewetensbezwaarden

Burundi

Herald

Tamils

Congoriver

Paperclip

Guatemala

Assign. Africa

Tokio

Bombay hotel 

Marcos 

Playbackshow 

Hooligans + Gol 

Belastingen 

Intercommunale 

USA kerk 

Doel 5

Huishoud afval

Transnuclear

Kermis

P. JAMBERS 

D. MAMPAEY 

W. ZINZEN 

BBC

TEMPS PRESENT

BBC

BBC

F. DIAMOND 

J. BALFOUR 

FMI/AZ

GRIFFIN PROD. 

CS ASSOC.

X. WATERLOOS 

BBC

P. JAMBERS 

J. DEPOORTERE 

T. VERBIEST 

D. MAMPAEY 

X. WATERLOOS 

J. DEPOORTERE 

T. VERBIEST

(Gemiddelde) kostprijs : 376.877,-

Uitzen- Net Duur Waar- Kijkdicht- Kostprijs
dings- of dering heidscoef-
opnamedatum ficiënt

25.06.87 1 22'10" 4,0 23,3 690.762

25.06.87 1 22'40" 361.729

02.07.87 1 26'43" 4,2 21,4 837.509

02.07.87 1 20'58" 83.375

09.07.87 1 41'58" 4,1 21 123.571

16.07.87 1 48'58" 4,2 21,6 126.941

23.07.87 1 44' 4,2 23,4 132.789

30.07.87 1 41*03" 4,0 20,2 138.710

06.08.87 1 44'27" 4,0 20,2 119.380

13.08.87 1 44'50" 4,1 21,2 100.610

20.08.87 1 40'50" 4,1 23,1 125.150

27.08.87 1 47'20" 4,2 27,5 129.344

03.09.87 1 44'50" 4,1 37,6 647.153

10.09.87 1 27'45" 4,1 23,2 38.061

10.09.87 1 27' 257.726

17.09.87 1 18'25" 4,1 26 287.143

17.09.87 1 21'14" 737.976

24.09.87 1 16'57" 4,2 . 14,7 297.968

24.09.87 1 22'50" 587.010

01.10.87 1 22'28" 4,1 23,7 237.466

01.10.87 1 22'40" 454.426

5
.
1
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DIENST : tv-duiding

(REEKS) TITEL : Panorama

Programmatitel (of onderwerp(en)) Auteur(s)

DDR

Mozambique

Suykerbuyk

Serviceclubs

Navo-taken

Raket Florennes

Boeren

Vlaams Blok

Aleoeten

Home-banking

Oostenrijk

Dopen

Onderwijs

Rechtsgang

Daklozen

Racisme jongeren 

Haïti

Plakploegen

Vanunu

Jaaroverzicht

W. VAN LAEKEN 

W. ZINZEN 

J. DEPOORTERE 

T. VERBIEST 

P. JAMBERS 

D. MAMPAEY 

X. WATERLOOS 

P. MUYS 

BBC

T. VERBIEST 

W. VAN LAEKEN 

P. JAMBERS 

D; MAMPAEY 

W. ZINZEN 

CAMERAPIX 

J. DEPOORTERE 

D. MAMPAEY 

P. JAMBERS 

7th HEAVEN FILMS 

T. VERBIEST

(Gemiddelde) kostprijs s 376.877,-

Uitzen- Net Duur Waar- Kijkdicht- Kostprijs
dings- of dering heidscoëf-
opnaraedatum ficient

08.10.87 1 24'30" 4.0 25,4 617.744

08.10.87 1 20' 1.033.442

15.10.87 1 19’34" 4,0 25,7 252.456

15.10.87 1 33'06" 310.730

22.10.87 1 31'55" 4,1 24,4 538.620

22.10.87 1 19' 192.839

29.10.87 1 17'05" 4,1 29,5 499.317

29.10.87 1 29'07" 406 .'666

05.11.87 1 20' 4,0 23,8 97.327

05.11.87 1 21'46" 354.418

12.11.87 1 44'12" 4,0 23,8 701.798

19.11.87 1 26'40" 4,0 36 484.668

19.11.87 1 19'22" 282.104

26.11.87 1 34' 4,2 31,5 397.686

26.11.87 1 13'50" 80.885

03.12.87 1 42'20" 4,2 39,5 756.865

10.12.87 1 23'30" 4,1 26,1 506.720

10.12.87 1 22*30" 343.159

17.12.87 1 38' 116.210

26.12.87 1 94'50"

5
.
1
7



5.18.

TV-SPORT

Innovaties waren het opstarten van het zondagmiddagprogramma Stadion,het op
splitsen van Extra Time in 2 x 30' op maandag en vrijdag en de presentatie van 
het sportnieuws in het journaal door de nieuwsdienst.

Het was een wat gewaagde onderneming om in 1987 te beginnen met een wekelijks 
zondagmiddagprogramma van minimum 3 uren.
Bedoeling was de thuisblijvende sportliefhebber rechtstreeks één of meer gebeur
tenissen uit binnen- en buitenlantf/Taten beleven en hem op de hoogte houden van 
wat er voor de rest nog aan de gang is.
Vaak moesten we hét beeldaanbod beperken tot evenementen waar geen groot kijkers- 
potentieel voor bestaat. Toch bleek de belangstelling voor die minder populaire 
sporten groter binnen Stadion dan we vroeger noteerden voor gelijkaardige repor
tages.
Succesedities met kijkcijfers tussen 500.000 en een miljoen vormden de recht
streekse wielerreportages en, op de openingsdag, het voetbalduel Arsenal-Tottenham.

Stadiof?is alles bij elkaar een goed initiatief gebleken dat ons benijd wordt door 
RTBF en dat vlug navolging zou kunnen krijgen in Nederland. Met de routine en iets 
meer armslag moet het programma nog gevoelig kunnen verbeteren door meer variatie 
en minder kwantiteit per evenement. Merkwaardig is wel dat er blijkbaar geen voet
balpubliek voor het scherm zit tussen 17.30 en 18u.

Extra Time werd begin 1987 opgedeeld in 2 programma's van elk 30 minuten op maan
dag en vrijdag. De maandageditie werd gevoelig drukker gevolgd met pieken tot bo
ven de 16%. Dit heeft beslist te maken met het feit dat die aansluit op de week- 
endactualiteit. De idee om ook tijdens de zomermaanden een half uur duiding en 
documentaire te brengen kende maar matig bijval.

Het woensdagvoetbal, nationaal en Europees, rechtstreeks of samengevat, werd nog 
vaker verpakt in een Sport-Extra, wat ons ertoe in staat stelde met eigen pre
sentatie het geheel beter in te kleden en te stofferen.

Sport op zaterdag haalt gemiddeld ruim 60% van het totale kijkvolume (zo goed als 
het eerste journaal) met een waardering die vrijwel nooit onder de 4,0 ligt. Om 
behoorlijk te kunnen optornen tegen het nieuwe "Match 1" van RTBF zou het begin- 
uur van Sport op Zaterdag steeds moeten liggen tussen 22.15u. en 22.30 en zou 
de duur zo haast mogelijk tot 30' dienen te worden opgevoerd.

Sportweekend blijft, wat aantal kijkers betreft, onbedreigd de nummer één van de 
sportprogramma's.
Indien 1 uur als duur geen haalbare kaart blijft, wens ik hier toch een lans te 
breken voor een verlenging tot drie kwartier. Dan zullen we niet geregeld genood
zaakt zijn de toegemeten duur te overschrijden en zal het allemaal voor hetzelfde 
geld minder gecomprimeerd en rustiger kunnen.

Rechtstreekse reportages uitgezonden buiten Stadion golden vooral voetbal, het 
WK-Atletiek in Rome, de EK-Zwemmen in Straatsburg, het EK-Volleybal, het ECC en 
natuurlijk ook de Ronde van Frankrijk.



5.19.

Internationaal gezien was 1987 een kalm jaar. Voor ons:, evenwel werd het erg druk 
vanwege Stadion. Dit had o.m. tot gevolg dat de Sportdienst in dat jaar voor 559 
uren televisie heeft gezorgd.

D. MORTIER, 
Hoofdredacteur.



TV-SPORT

Programmatitel

1. Dagelijkse sport- 
actualiteit

2. Sport op zater- 
DAG (1)

3. Extra Time (2)

4. Sportweekend (1)

5. Stadion

6. Sport Extra

7. Ronde van 
Frankrijk

Dag en Net
uur

na het 1 + 2
journaal

ts. 22.15 1
en 23u.

ma. 20.20
vr. ts. 20.20 1 of 2

en 21.20

zo. 20.05 1

zo. 15.00 2

1 + 2

1

(1) samenstelling : H. Pauwels

(2) samenstelling : M. Stassijns, H'. Pauwels, I. Sonck

Duur Totaal Gemid.
Waard.

Gemid. 
KDH

± 5' 26.05u. cf.journaal

+ 20' 17.43u. 4.0

+ 33' 45.54u. 4.0

+35' 30.28u. 4.1

+211' 137.30u. 4.1

273.07u. 4.1

27.30u. 4.2

559.23u.

cf. journaal

14.6

ma.9 .4 

vr.6.5

32.7 

4.5 

8.7 

5.5.

5
.
2
0



Buitenopnamen Eurovisies Tot duur in Tot duur Gemid. Gemid.

RR NR RR NR minuten in uren Waard. KDH

Atletiek 4 _ 20 . 3.875 64.35u. 4.3 3.3
Autosport 3 - 4 - 727 12.07u. 3.9 4.6
Basket 8 1 2 1.032 17.12u. 4.3 3.3
Biljart 2 - 3 - 686 11.26u. 4.0 3.2
Badminton 1 - - - 50 0.50u. 3.9 3.9
Handbal 2 1 - - 246 4 ,06u. 2.5 2.6
Judo - - 2 4 187 3.07u. 3.4 1.7
Korfbal - - - 1 26 0.26u. 1.4 1.4
Motocross 2 1 - - 251 4.llu. 4.3 6.3
Paardesport 6 - - - 860 14.20u. 4.1 2.4
Rolschaatsen 1 - - - 39 0.39u. 1.0 1.0
Rugby - - - 2 105 1.45u. 3.3 3.2
Skien - - 7 - 160 2.40u. 4.2 5.7
Tennis 15 - 16 - 7.040 117.20u. 4.2 2.4
Turnen - 1 4 - 747 12.27u. 4.2 5.5
Voetbal 7 115* 16 1 2.872* 47.52u.* 4.0* 17.4*
Volleybal 8 - - - 958 15.58u. 4.1 3.4
Wielrennen 13 - 33 - 3.998 66.38u. 4.2 6.5
Zwemmen 2 - 6 - 658 10.58u. 1.0 0.7
Diversen — — — — 394 7.34u. 4.1 4.5

TOTAAL 74 119 113 8 24.901 415.llu.

* 115 voetbal in uitgesteld relais : deze zijn verwerkt voor uitzending in Sport op Zaterdag, Sportweekend en
Stadion en werden bijgevolg niet meegerekend bij de duur in uren en minuten, 
gem. waard, en gem. kdh.

Ln
ïo



RADIOSPORT

De sportredactie-radio heeft in het afgelopen jaar hoog gescoord met het Ronde 
van Frankrijk-programma "Radio-Tour" dat zeer levendig was gebracht, en vele 
positieve reacties heeft opgeleverd. De reportageflitsen wisselden in snel tem
po af met de studiogesprekken en de vaste rubrieken zoals het (originele) 
persoverzicht door de Panorama-redactie, de Tourkwis en Teletour. De co-produk- 
tie met de dienst Kleinkunst en Amusement verliep heel vlot.

Ook het WK-atletiek in Rome kreeg ruime aandacht, via reportages en gesprekken 
met 2 reporters ter plaatse.

In de "Sportmarathon" (elke zondag) en "Zie zo zaterdag sport" werd grotere af
wisseling nagestreefd in de aanpak van interviews en reportages. De snelheid 
van uitvoering is een handige radio-troef gebleken. De laatste Sportmarathon 
van het jaar was grotendeels gewijd aan een specifiek radiofonisch jaarover
zicht, geheel gebaseerd op uitgelezen klankfragmenten.

De rubriek "Wat is er van de sport?" handhaaft zich op niveau, inhoudelijk se
rieus, minder gericht op entertainment, maar wel soepel gepresenteerd.

In de bijdragen voor het Nieuws is de illustratie ruimer aan bod gekomen, in 
de trend van het algemene nieuws. Er ontbreekt wel een vaste lijn in de verwer
king van het sportnieuws door de verschillende (eind) redacteurs van het alge
meen nieuws, en dat leidt al eens tot strubbelingen.

Het sportnieuws lijkt ook alsnog uitbreiding te nemen. Het verzoek van^de 
sportredactie om 1 extra-redacteur in dienst te nemen, werd door de hierarchie 
gesteund, en ook goedgekeurd door de A.G., maar de vertegenwoordiger (verant
woordelijke) van het Ministerie van Financiën, gaf geen toestemming.

Jan WAUTERS, 
Redactiesecretaris.



Concrete programma-gegevens

1. Sportmarathon, met reportageflitsen, interviews, montages van de sport-
actualiteit.

Uitzenduur : 14.30u. - 18u.
Frekwentie : elke zondag.

2. Reportages, veelal in de vorm van reportageflitsen.

Deels in bestaande programma's "Neem je tijd" (16 - 18u.); Zie zo zaterdag 
sport" (19.15 - 22u.); of speciaal in "Sport en Muziek" (20 - 22.30u.).

- Ronde van Frankrijk (1 - 26/7/87) reportageflitsen in het zomerprogramma 
"Radio-Tour" (13.30 - 18u.), geheel afgestemd op de Tour, met vaste ru
brieken ook en reacties van luisteraars.

- WK-Atletiek in Rome (29/8 - 6/9/87);

- voetbalwedstrijden (binnen- en buitenland);

- wielerwedstrijden (binnen- en buitenland);

- diverse andere.

3. Nieuws, vaak met illustratie

Uitgebreide sportbulletins in de weekend.
Beperkte berichtgeving op andere dagen.
Sporadische bijdragen in andere programma's zoals "Het vermoeden", "Actueel" 
"Neem je tijd" en Studio Brussel.

4. Wat is er van de sport?, met commentaar en interviews.

Uitzenduur : 17.45u.
Duur : _+ 10 minuten
Frekwentie : 5 maal per week, van maandag t/m vrijdag.



5.24.

FILMOTHEEK-NIEUWSDIENST

1. Op 12 oktober 1987 schakelde de filraotheek over van unidas-software naar 
basis qua software; een duidelijke vooruitgang bij de computergestuurde ver
werking van de archief gegevens.

2. Statistieken :

De vorige jaren was de rekeneenheid het aantal filmrollen of eng-cassettes. 
Vanaf dit jaar wordt met effectieve onderwerpen gerekend.

Journaalitems
EVN-onderwerpen
Panorama-onderwerpen
Confrontaties
NSA-items

4.266
8.879

104
36

333 (dit zijn of niet uitgezonden stock-shots, of 
ruw materiaal bij uitgezonden onderwerpen).

3. Ontleningen : 

BRT-RTBF-BRF

Gastprogramma's

± 3.000 (doordat de redactie ook tijdens het week
einde ontleent zonder dat hier een boekhou
ding wordt van bijgehouden is dit een 
schatting).

442 (178 of 67% meer dan vorig jaar).

4. Bewaring van oude film :

De film uit de periode 1965 - 1972 verkeert in slechte staat doordat de kleef- 
band waarmee de lassen zijn gemaakt het laat afweten, gevolg : de film breekt 
en de lijm verspreidt zich over de film. Deze film moet dringend hersteld 
worden. Dit kan tijdelijk en voorlopig ondervangen worden door de hulpfilmo- 
thecaris, maar op lange termijn is dit het werk van meerdere mensen, waarvan 
één met monteursopleiding (herstellen van het synchronisme).

Lucas VEREERTBRUGGHEN, 
Hoofd-filmothecaris.



5.25.

ALGEMENE BIBLIOTHEEK

Aantal aanwinsten 
Verwerking oude collectie

684 (198 giften inbegrepen) 
756

1.440

Aantal aanwinsten handbibliotheken 450
Aantal lezers 1.648
Aantal gebruikers van de leeszaal 880
Aantal uitleningen (interbibliothecair

leenverkeer inbegrepen) 7.050
Aantal abonnementen op

tijdschriften 24

De uitleningen (6.328 in 1986) en het aantal lezers (1.475 in 1986) blijven nog 
steeds stijgen.

Opvallend is dat de handbibliotheken hun aankopen (240 in 1986) bijna verdubbelden.

De verwerking van de oude collectie is verminderd omdat naast de boeken begonnen 
met het excerperen van de oude tijdschriftencollectie : 11 jaargangen van 
Spiegel Historiael.



5.26.

DOCUMENTATIEDIENST

1. Abonnementen

Jaar Binnenl. 
kranten

Buitenl.
kranten

Binnenl.
weekbl.

Buitenl. 
weekbl.

Andere Bin. 
public.

Andere Buit. 
public.

Totaal

1986 7 6 8 25 87 62 195

1987-
88

9 11 10 25 92(1) 61(2) 208

(1) Waarvan : 18 Parlementaire uitgaven
+ 16 naslagwerken of losbladige referentiewerken

(2) Waarvan : 21 naslagwerken.

2. Boeken en naslagwerken :

1987 : 117 boeken
1986 : 35 boeken

3. Vragen :

a) aantal

Jaar J F M A M J J 

MAAND

A S 0 N D TOTAAL

1986 243 224 216 203 175 210 166 167 262 249 199 210 2.534

1987 226 337 295 258 232 235 207 192 320 267 300 256 3.125

Dit betekent een stijging t.o.v. 1986 met 23.3%.

Voor het eerst overschrijden we de kaap van de 3.000 vragen.

b) aard der vragen

opsplitsing per onderwerp : Binnenland : 51,9%
55,2%

Bio/binnenl. : 3,3% 

Buitenland : 26,0%
28,7%

Bio/buitenl. : 2,7%



5.27.

Algemeen : 9,3%

Ondernemingen : 6,8%

Rekening houdend met het feit dat bijna alle ondernemingen eigenliik 
binnenlandse onderwerpen betreffen en "Algemeen tot het buitenland be
hoort, kunnen we stellen dat + 38% van de vragen betrekking hebben op bui
tenland en + 62% op binnenland.

Hoever gaan onze vragen terug :

Na een steekproef werden de volgende resultaten bekomen :

tot 1 maand 
I maand tot 1 jaar 
1 tot 5 jaar 
meer dan 5 jaar

35,5%
52,0%
11,7%

2 , 8%

We mogen besluiten dat 87% van de vragen betrekking heeft op feiten die 
in het afgelopen jaar gebeurd zijn.

Opsplitsing per dienst :

Radionieuws + Aktueel : 33%
Nieuwsdienst : 54%

TV + Pano : 21,6%
Informatiesector :+75%

Wereldomroep : 20,5% van de vragen

Van de "andere" diensten nemen enkel de Filmotheek en de service-maga
zines (Van Mensen en Dingen + Kraaienest) elk 5% van de vragen voor hun 
rekening.

4. Leespakket :

De voornaamste gebeurtenis op de DD in 1987 was ongetwijfeld de aanwerving van
2 full-time lezers. Voor het eerst sinds 1979 kan daardoor gedacht worden aan 
de verdere uitbouw van de Documentatiedienst.

Mede door de uitbreiding van het aantal vaste lezers werd een poging gedaan om 
kwaliteit van het krantenpakket te verbeteren. We hebben een bijkomend abonne
ment op : The Independent, La Libre Belgique en Het Belang van Limburg. Deze 
nieuwe abonnementen betekenen echter geen verhoging van het budget, omdat een 
aantal dubbele abonnementen werden afgeschaft. Ook in 1988 zullen we door 
onderzoek van nieuwe publicities proberen de kwaliteit van het leespakket te 
blijven verbeteren.

Een ander belangrijk project zal de invoering van de informatica zijn. Er werd 
reeds gestart met de voorbereiding en hoewel we nog geen duidelijk zichtheb- 
ben op dit project is het toch duidelijk dat er veel tijd en energie in het 
opstarten van de informatisering zal moeten gestopt worden. Hierbij mogen de 
zo noodzakelijke herstructurering en uitzuivering van het archief echter niet 
verwaarloosd worden.



5.28.

GELUIDSARCHIEF

1. Evaluatie van het gepresteerde werk :

a) Naast de vaste leveranciers als Aktueel, Sport, BRT-1 cultuur en
BRT-3 woord, worden nu ook de belangrijkste interviews uit "Het Vermoeden" 
gearchiveerd.
Bovendien werden ongeveer 200 geluidsfragmenten van de BBC over Wereldoor
log II aan het archief toegevoegd.

b) Kopieren oude platen : ongeveer 200 platen (13 dozen) werden definitief op 
band overgeschreven én gedetailleerd beschreven. De platen uit 51 dozen 
zijn momenteel beschikbaar op band. Bovendien werden 189 platen (9 dozen) 
van de BNRO-Londen op band gezet. Het gaat om de periode 9 februari 1943 -
4 september 1944.

c) Bezoeken : het belangrijkste bezoek was ongetwijfeld dat aan het Centrum 
voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, waar een overeenkomst werd 
bereikt i.v.m. het kopiëren van de platen van Sender Brussel.
Van een 30-tal platen die zich in het ARchief en Museum van het Vlaams Cul
tuurleven in Antwerpen (AMVC) bevinden werden opnames gemaakt.
Een bezoek aan de platenfirma Baltic in Wilrijk leverde alvast ongeveer 
200 fragmenten over WO II op (importeur van BBC-platen).
Tenslotte was er de kennismaking met de Cinematografische dienst van het 
Belgisch leger, tot nu toe zonder concreet resultaat.

2. Statistieken :

Aangroei van het aantal archief-opnames :

Januari 58

Radio- en T 

103
Februari 69 141
Maart 81 271
April 62 210
Mei 47 221
Juni 39 189
Juli 38 82
Augustus 53 31
September 87 142
Oktober 88 209
November 73 168
December 72 147

BBC-WO II 200
TOTAAL 1.914

AMVC 30

TOTAAL 997

De eerste kolom betreft de definitief gearchiveerde fragmenten.



5.29.

De tweede kolom verwijst naar fragmenten die dagelijks verzameld worden uit 
het radionieuws en het eerste tv-journaal. Dit klassement is enkel toeganke- 
op datum en dient vooral voor Actueel.

b) Ontleningen :

Januari 44
Februari 82
Maart 49
April 55
Mei 48
Juni 37
Juli 21

• Augustus 5
September 35
Oktober 33
November 31
December 84

Totaal 524

Dit is 150 minder dan vorig jaar. Dit cijfer daalt of stijgt spectaculair 
naarmate er minder of meer grote reeksen worden gemaakt (in vooral Actueel).

Piet MERTENS,



BESTUURSDIREGTIE INSTRUCTIEVE OMROEP



BESTÜURSDIRECTIE INSTRUCTIEVE OMROEP

Doorlichting

Reacties

Eén van de markantste feiten voor de Instructieve Omroep in 1987 was onge
twijfeld de conclusie, van de door Peat Marwick uitgevoerde doorlichting, 
om de huidige multimediale structuur onder één leiding op te heffen. Het 
multimediaal karakter van de instructieve programma's was de doorlichters 
volkomen ontgaan. Het woord "multimediaal" kwam in het verslag van 424 blz 
zelfs niet voor. In de tekst werden 77 paragrafen aan de Instructieve Om
roep gewijd, maar ze bevatten 27 onjuistheden, onnauwkeurigheden en tegen
strijdigheden. In 8 personeelsvergaderingen werd het rapport ontleed en 
werden de conclusies unaniem of met grote meerderheid afgewezen, 
een aantal bedenkingen uit het doorlichtingsverslag werd positief onthaald 
Dit was zeker het geval voor de vraag naar decentralisatie en versoepeling 
van procedures, waar ook de Bestuursdirecteur zeer voorstander van is.

Conclaaf Ysermonde

Tijdens het zogeheten conclaaf Beheer-Bestuur te Ysermonde/Nieuwpoort op 
8 en 9/5/1987 werden beleid en toekomstmogelijkheid van de educatieve 
sector door Bestuursdirecteur uiteengezet. Kort samengevat kwam zulks 
hierop neer :

De BRT ontleent haar educatieve opdracht aan het omroepdecreet. Het 
beleid inzake Volwassenenvorming stoelt op de prioriteiten die in 1974 
door de Raad van Beheer werden vastgelegd; de Schooluitzendingen van 
hun kant wensen niet de leerkracht te vervangen maar zijn bedoeld als 
een hulpmiddel. De aandacht werd er op gevestigd dat de doorlichters 
geen oog hebben gehad voor belangrijke aspecten.

Radio en televisie dringen zonder extra kost voor de consument of zon
der dat hij zich moet verplaatsen ongehinderd door in alle huiskamers 
en bereiken dus een veel ruimer publiek dan de traditionele onderwijs- 
kanalen. Van de educatieve radio- en televisieprogramma's kan ieder 
individu dat er behoefte aan heeft of er belangstelling voor voelt, ge
bruik maken. Om evenveel mensen te bereiken, om ze ook te motiveren, 
om hun horizon te verruimen zou via de traditionele kanalen een veel 
grotere investering vereist zijn.

Het recht op educatie wordt in onze samenleving erkend. Onder educatie 
wordt echter niet langer verstaan het schoolse leren tijdens een beperkt 
aantal jaren en afgesloten met het verwerven van een diploma of het af
breken van de studies. Lifelong education, permanente educatie : in onze 
snel evoluerende maatschappij is er een levenslange behoefte aan vorming 
en bijscholing. De klassieke curricula en onderwijsmethoden zijn niet
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zonder meer bruikbaar voor volwassenen met levens- en praktijkervaring. 
Voor hen werden nieuwe onderwijsvormen bedacht. Radio en televisie zijn 
daar een belangrijk onderdeel van. Misschien zelfs een essentieel onder
deel voor deze volwassenen die in het audiovisuele tijdperk zijn opge
groeid.

Kijkers en luisteraars die besluiten op een educatief programma af te 
stemmen besteden er hun beschikbare vrije tijd aan.
Wordt educatie van het open net verwijderd en vervangen door video (cas
sette of plaat), satelliet- of betaaltelevisie, dan duikt er naast de 
factor tijd ook een factor geld op. Die dreigt bij de minstbedeelden de 
kansen op een betere opleiding in het gedrang te brengen. Waar de groot
ste behoeften bestaan aan opleiding en vorming zal door het verdwijnen 
van de open netfunctie een nieuwe oorzaak van achterstand worden gescha
pen. Mensen met een hogere opleidingsgraad zullen er minder hinder van 
ondervinden omdat zij reeds meer gemotiveerd zijn, beter thuis zijn in 
de onderscheiden opleidingsmogelijkheden en bereid zullen zijn om voor 
die opleiding te betalen.

Het rapport geeft geen antwoord op de vraag hoe een programmamaker alle 
gewenste media zal kunnen inzetten of zelfs maar de inhouden op elkaar 
afstemmen of bewaken wanneer de Instructieve Omroep wordt afgeschaft.
Men moet de gevolgen van de uitsplitsing duidelijk onder ogen durven 
zien : het betekent op termijn het verdwijnen van de instructieve pro
gramma's uit radio en televisie. In Nederland, waar RVU en Teleac - 
gedurende vele jaren -, de ene een radio-omroep, de andere een televi- 
sie-organisatie waren is men een vijftal jaren geleden tot dfeconclusie 
gekomen dat beiden over de twee media moesten kunnen beschikken.. Dat is 
nu ook zo. Intussen wordt de definitieve edacatieve omroep daar verder 
voorbereid.

Omroep versus open en afstandsonderwijs

Eind 1986 en begin 1987 werd de Bestuursdirecteur Instructieve Omroep 
verzocht een studie te ondernemen over de rol die de openbare omroep kan 
spelen in het open en afstandsonderwijs dat momenteel wordt voorbereid. 
Wegens gebrek aan logistieke steun kon het onderzoek slechts in maart
1988 worden aangevat.

Open hoger onderwijs

De Ministeriële Werkgroep- Open Hoger Onderwijs die in september 1986 was 
opgericht overhandigde op 22/6/1987 zijn advies aan de opdrachtgevers, 
de nationale Minister van Onderwijs, D. Coens, en de Gemeenschapsminis
ter van Onderwijs, T. Kelchtermans. In dit advies werd de rol van de BRT 
expliciet erkend. Dit was het geval in het Concept (blz. 3, 2.1.2.6). 
Concreet werd verwezen naar : de locomotief-functie die de BRT wordt 
toebedacht (Concept, blz. 15, 3.3); de rendements-bevorderende functie 
van de omroep (onderwijstechnologische middelen, blz. 10, 45, 47, 48,
51, 52). Van de BRT wordt ook verwacht dat zij een kennismakingspakket 
produceert (blz. 8, 2.4.2). De Bestuursdirecteur Instructieve Omroep 
maakte deel uit van de Werkgroep en zat tevens de Commissie onderwijs
technologische middelen voor.
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Open School

Door de Gemeenschapsminister voor Onderwijs en Vorming werd - in navolging 
van Groot-Brittannie - een open afstandsonderwijs op secundair niveau 
overwogen. Be Bestuursdirecteur Instructieve Omroep werd hierover her
haaldelijk geraadpleegd.

Dienst Volwaasenenvorming

De produktieleider van de dienst Volwassenenvorming heeft in zijn overzicht 
de nieuwe projecten vermeld die in 1987 door zijn dienst werden geprodu
ceerd.

Dienst Schooluitzendingen

Over de activiteiten van de dienst Schooluitzendingen wordt uitvoerig ver
slag uitgebracht in het door de bevoegde produktieleider opgesteld over
zicht .

Produktiekern W.O. U

Ingevolge de langdurige afwezigheid wegens ziekte van de produktieleider- 
programmamaker trad vertraging op in de planning van de uitzendingen.
Eind 1987 liet het zich aanzien dat een gedeelte van de achterstand zou 
worden goedgemaakt. In 1987 werd ook een aanvang gemaakt met de voorbe
reiding van "50 jaar geleden", een herdenkingsreeks over mei 1940.

Dienst Gastprogramma * s

Tijdens het jaar 1987 deden zich geen noemenswaardige evenementen voor. 
Een overzicht van de gebeurtenissen kan worden gevonden in het aan deze 
dienst gewijde hoofdstuk.

Begeleiding

Als begeleiding bij de programma's van de dienst Schooluitzendingen wer
den in 1987 zevenendettig verschillende items geproduceerd 
(affiches, programmagids, handboeken voor leerkrachten en leerlingen, 
diareeksen, audiocassettes, computer-software voor tien verschillende 
systemen). In opdracht van de Gemeenschapsminister voor Onderwijs en 
Vorming werden bovendien 2 handboeken voor leerkrachten en 3 leerlingen- 
brochures geproduceerd (Technologie, je toekomst). Zonder rekening te 
houden met de stockwaarde kon het jaar 1987 worden afgesloten met een 
batig saldo van 3.507.298 fr. De stockwaarde bedraagt 8.674.594 fr. 
Slechts één rubriek, "diareeksen", was verlieslatend (13.914 fr.).

De toestand is echter minder rooskleurig voor de dienst Volwassenenvor
ming, waar in 1987 slechts 6 nieuwe uitgaven, waarvan 2 overnamen van 
Teleac, werden geproduceerd evenals (gelukkig) evenveel herdrukken.
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De Franse taalcursus "Bonjour la France" mocht zijn 11de druk beleven, met 
een totale oplage van 39.000 exemplaren. In de dienst Volwassenenvorming 
bleek alleen de videoverkoop winstgevend te zijn (341.749 fr.). De boeken 
vormden de grootste verliespost (1.305.754 fr.). De voorraadwaarde is 
gestegen tot 7.331.630 fr. ingevolge de traag op gang komende verkoop 
van nieuwe produkties zoals "Mijn stem in de gemeente" (de uitzendingen 
werden afgebroken ingevolge de parlementsverkiezingen van 13/12/1987) 
en "Thuiszorg". Andere uitgaven blijven het echter goed doen zoals blijkt 
uit de noodzaak tot herdrukken. Om de afdeling Volwassenenvorming op
nieuw rendabel te maken zal qua onderwerpen op een ruimer publiek dienen 
te worden gemikt.

Globaal bekeken blijft het resultaat van de afdeling Begeleiding positief : 
2.272.224 fr. ; de voorraadwaarde bedraagt 15.193.331 fr. Het aandeel van 
de boekhandel in de verkoopcijfers zal in 1988 worden opgedreven door ge
bruik te maken van de diensten van distributiefirma’s.

Van actieve deelneming aan salons en beurzen werd praktisch geheel afge
zien wegens de hoge kostprijs. Promotiemateriaal van de Instructieve Om
roep werd ter beschikking gesteld voor verspreiding in de algemene promo- 
tiestand. Aan de Antwerpse boekenbeurs nam de Instructieve Omroep deel 
als uitgever en kon daar een omzet verwezenlijken van 234.990 fr. (School- 
uitzendingen 41.275 fr. ; Volwassenenvorming 193.715 fr.).

In 1987 kon de teletekstinformatie voor programma's en begeleidend materi
aal gevoelig worden verhoogd tot 44 blz. dank zij de toename van het totaal 
aantal blz. en de uitbreiding van de hardware. Hierdoor werd het mogelijk 
de informatie rechtstreeks in te tikken en uit te zenden.

Personeel

In het personeelsbestand vallen slechts beperkte wijzigingen te noteren :

Zoals reeds gemeld in het Jaarverslag 1986 werd een gedetacheerd hoofdpro- 
ducer van de dienst Volwassenenvorming niet vervangen.

Het realisatorsbestand van de dienst Volwassenenvorming werd in december
1987 opnieuw voltallig.

Internationale contacten

De Gemengde Commissie Instructieve Omroep N0S-BRT vergaderde in 1987 slechts 
één keer (Brussel, 23/3/1987) om zich te beraden over het gebruik van nieuwe 
technologieën, het EBU-educatief computernetwerk, teletekst, coproduktie- 
voorstellen, raigrantenprogramma’s en de voorbereiding van de jaarlijkse 
viewingdag Feduco-Instructieve Omroep. Deze viewing-session van educatieve pro
gramma's had plaats te Hilversum op 14/10/1987. Van BRT-zijde waren er 12 
deelnemers.
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In internationaal verband werd verder door medewerkers van de Bestuurs- 
directie deelgenomen aan vergaderingen te Helsinki (produktie taalcur
sussen), Parijs en Brussel (TV-Tel, Educatief Computernetwerk), Oslo 
(Hanzeatic project), het 25ste EBU-Basel Seminar voor Schooltelevisie, 
en de 18de EBU-Viewing Session voor Volwassenenvorming te Mainz.
Deze laatste twee belangrijke manifestaties werden, gedeeltelijk in het 
eerste en volledig, in het tweede geval, bijgewoond door de Bestuurs- 
directer. Vergezeld van de produktieleider Schooluitzendingen woonde 
de Bestuursdirecteur de jaarlijkse EBU Working Party For Educational 
Programmes bij te Zurich waar zij tot ondervoorzitter werd verkozen 
voor de periode 1/4/88 - 31/3/1990.

Coprodukties

Tijdens het jaar 1987 kwamen onderstaande coprodukties tot stand : 

Schooluitzendingen

- Mens en Bedrijf (in samenwerking met het Verbond van Belgische Onder
nemingen (V.B.O.) en het Instituut van de Onderneming (I.V.O.)

- Mens en omgeving (in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting)
- Technologie, je toekomst )
- Stellen met Media )
- Krachttoeren )
- Elektrische Energie )
- Experimentele Fysica)(in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, 

Ministerie van Onderwijs en Vorming en de Dienst Media en Informatie
technologieën)

- Huishoudelijk afval (in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afval
stoffenmaatschappij (O.V.A.M.)

- Azteken (in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap).

in voorbereiding :

- Denken in kwaliteit (in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, Rijks
dienst voor Arbeidsvoorziening)

- Informatica en Onderwijs : Bijscholingsprogramma voor Leerkrachten
(in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en de Vlaamse Gemeen
schap, Ministerie van Onderwijs en Vorming)

- Bouwmaterialen^
- Elektriciteit/(in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, Ministerie 

van Onderwijs en Vorming)

Volwassenenvorming

- Democratie en Burgerschapsvorming (in samenwerking met het Gemeente
krediet van Belgie)

- Energie (in samenwerking met het Staatssecretariaat voor Energie)
- Andiamo en Pronto (in samenwerking met Teleac)
- Europa van het Gulden Vlies (in samenwerking met N.O.S. en R.T.B.F.+ (xx)
- Nederlands voor Franstaligen (in samenwerking met de Stichting Radio 

Nederlandse Wereldomroep)
- Angst (in samenwerking met het Ministerie van Financiën, Nationale 

Loterij van België en de BRT-Dienst Wetenschappen)

(xx) Franse Omroepen
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- Boer en Tuinder (in samenwerking met het Ministerie van Landbouw)
- Aardappelcultuur (in samenwerking met de Nationale Dienst voor Afzet 

van Land- en Tuinbouwprodukten)
- Handel en Wandel (in samenwerking met het Economisch Instituut van de 

Middenstand).

Wereldoorlog : nihil

Behaalde onderscheidingen

Twee programma’s van de Schooluitzendingen behaalden een eervolle vermel
ding van de Japan Prize : Hortense et Germain (Radio) en Surrealisme 
(Televisie)

Bij de dienst Volwassenenvorming behaalde de reeks "Als een Wereld zo 
groot, waar uw vlag staat geplant" de prijs van de TV-kritiek.

Lea Martel 
Bestuursdirecteur
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Schooluitzendingen

Schoolradio

In het tweede semester van het schooljaar 1986-1987 is voor de basisschool het 
wekelijkse aktualiteitsmagazine Radio Tam Tam de absolute topper geworden. Heel 
wat scholen doen aan het project mee en sturen schriftelijke reacties op.
Daarnaast waren er nog andere, nieuwe reeksen die heel wat succes kenden. Voor 
de eerste graad ging onder de titel "Kijk een sprookje" een selectie niet-europese 
sprookjesverhalen. De tweede graad ging mét "De dagelijkse dingen" op verkenning 
in de eigen leefwereld. Speciale aandacht werd pok opgewekt voor nieuwe jeugd
boeken.
De hoogste klassen van de basisschool kregen meer inzicht in het verleden door 
de reeks "Mensen in hun tijd" en de radiovisie over de Oostenrijkse invloed in 
Mechelen n.a.v. Europalia.
Voor het eerst werd een uitgewerkt pakket, met klankbanden en software, ter 
beschikking gesteld van het basisonderwijs als introductie tot de informatica 
"Gebruik je computer".
Het uitgebreide muzikale aanbod werd zeer gewaardeerd als hulp bij de zanglesjes. 
Het voortgezet onderwijs kreeg eveneens een omvangrijk muzikaal aanbod zowel 
Muziektheorie, Aspecten van de popmuziek als Zingen met Vlaamse zangers.
Een blijvende waarde vormen de taallessen voor Frans, Engels en Duits. Er wordt 
heel wat gebruik gemaakt van geregelde correspondenties. In enkele miniseries 
wordt wat dieper ingegaan op een onderwerp, een schrijver of een landstreek in 
rubrieken als "Matter of debate", "Deutscher Kulturspiegel", of "Exploring Wales" 
of "La Suisse romande".
In het eerste semester van het schooljaar 1987-1988 kwam er voor de basisschool 
nog een merkwaardige radiovisie bij. Claudia en Marcellus leiden de kinderen 
van nu via radio en dia's rond in het Galloromeinse Belgie.
In het kader van Europalia wordt in de Duitse lessen voor het voortgezet onderwijs 
tijd ingeruimd voor "Blickpunkt Oesterreich".
Vrome en wereldse liederen komen aan bod in een ontdekkingstocht doorheen de 
Middeleeuwse latijnse literatuur.

Schooltelevisie

De basisschool kreeg in het tweede semester van het schooljaar 1986-1987 heel wat 
nieuwe programma's op het scherm. De meeste opgemerkte waren : voor de eerste 
graad "Alles op z'n tijd" een verkenning van de seizoenen en "Speel je mee met 
ABC ?" een uitnodiging voor de beginnende lezertjes.
De tweede graad werd vooral bedacht met een boeiende reeks van vijf documentaires 
over de eigenschappen en leefgewoonten van enkele diersoorten.
De esthetische opvoeding van de leerlingen van de derde graad werd een handje 
toegestoken met programma's als "De kleren maken de man" en "De uil die op de 
pereboom zat".
Het nieuwe schooljaar 1987-1988 werd voor de eerste graad ingeluid met "Een nieuw 
begin".
Zowel voor basis- als voor voortgezet onderwijs werd, in coproduktie met de 
Koning Boudewijnstichting, een heel project over ruimtelijke ordening uitgewerkt. 
Het aanbod voor het voortgezet onderwijs was zeer omvangrijk. We vermelden alleen 
de belangrijkste projecten.
De reeks Bouwstenen van de Chemie, in 29 afleveringen, werd voltooid.
Rond allerlei aspecten van de elektrische energie werd een serie gebouwd van 
5 delen.
De eeuw van Pericles was het thema van 4 televisie- en 6 radioprogramma's maar 
ook van een prachtig boek en een handleiding voor de leerkrachten.
Met de Vereniging Vlaamse Leerkrachten werd een opmerkelijke reeks, met publikatie, 
gemaakt over het Surrealisme.
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In coproduktie met V.B.O. en I.V.O. werd in 4 afleveringen van Mens en Bedrijf 
de overgang onderzocht tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Met "Inleiding tot de beeldcultuur" werd de start gegeven voor een systematische 
aanpak van mediakunde.
Op het gebied van de positieve wetenschappen en technologie zijn te melden 
"Experimentele fysica", "Industriële lasertechnologie" en natuurlijk het multi
mediale project n.a.v. Flanders Technology met 3 uitzendingen, handboeken en 
werkbladen onder de titel "Technolgie, je toekomst..."
Voor de verrijking van de Engelse lessen werden bij de BBC de interessante reeksen 
"An inspector calls" en "Television English" aangekocht.
Andere waardevolle coprodukties en aankopen waren "Mens en Ontwikkeling" (Only 
one earth) en "Het einde van een imperium" als bijdragen voor mundiale vorming 
en recente geschiedenis.

Chris Cleeren 
Produktieleider
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SCHOOLRADIO

Basisonderwijs

Schooliaar 
1986-1987

Schooliaar 
1987-1988 TOTAAL

1 + 2

Moedertaal 14 10 24

Muziek 6 6 12

36

3 + 4

Moedertaal 7 - 7

Wereldorientatie 10 3 13

Muziek 6 4 10

30

5 + 6

Moedertaal 15 9 24

Muziek 5 5 10

Frans 8 - 8

Aardrijkskunde 4 4 8

Geschiedenis 6 5 11

Natuurkennis 14 1 15

Aktualiteit 15 10 25

101

TOTAAL B.O. 110 57 167

In dit overzicht werden alleen opgenomen de programma's uitgezonden in het tweede 
semester van het schooljaar 1986-1987 en in het eerste semester van het schooljaar 
1987-1988.
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SCHOOLRADIO

Voortgezet Onderwijs

Schooliaar 
1986-1987

Schooliaar 
1987-1988

TOTAAL

Aardrijkskunde 10 6 16

Frans 15 7 22

Engels 15 8 23

Duits 7 4 11

Nederlands 15 - 15

Klassieke Oudheid 14 10 24

Economie 5 - 5

Geschiedenis 2 4 6

Muziek 18 12 30

Biologie 8 8

TOTAAL V.O. 109 51 160

In dit overzicht werden alleen opgenomen de programma’s uitgezonden in het tweede 
semester van het schooljaar 1986-1987 en in het eerste semester van het schooljaar 
1987-1988.
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SCHOOLTELEVISIE

Basisonderwijs

Schooliaar 
1986-1987

Schooliaar 
1987-1988

TOTAAL

1 + 2

Moedertaal 1 - 1

Wereldorientatie 6 10 16

3 + 4

Wereldorientatie 7 9 16

Esthetische Vorming 3 - 3

5 + 6

Moedertaal 2 - 2

Frans 5 - 5

Aardrijkskunde 4 - 4

Geschiedenis 2 4 6

Natuurkennis 9 4 13

Esthetische Vorming 2 - 2

Wereldoriëntatie — 2 2

TOTAAL 41 29 70

In dit overzicht werden alleen opgenomen de programma's uitgezonden in het tweede 
semester van het schooljaar 1986-1987 en in het eerste semester van het schooljaar 
1987-1988.
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SCHOOLTELEVISIE

Voortgezet Onderwijs

Schooljaar 
1986-1987

Schooliaar 
1987-1988

TOTAAL

Nederlands 4 2 6

Frans 2 4 6

Engèls 4 4 8

Duits: 5 - 5

Aardrijkskunde 4 - 4

Esthetische Vorming 6 3 9

Aktualiteit 5 - 5

Economie 5 3 8

Fysica 3 2 5

Milieuleer 4 4 8

Biologie 3 3

Muziek 5 - 5

Klassieke Oudheid 4 4 8

Chemie 9 30 39

Informatica 5 - 5

Sociale Vorming 6 - 6

Mediakunde 4 4 8

Mundiale Vorming - 6 6

Technologie - 7 7

Geschiedenis — 6 6

TOTAAL 78 79 157

In dit overzicht werden alleen opgenomen de programma's uitgezonden in het tweede 
semester van het schooljaar 1986-1987 en in het eerste semester van het schooljaar 
1987-1988.
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Qien_st Volwassenenvorming

Inleiding

Voor de dienst Volwassenenvorming stond het jaar 1987 in het teken van een duide
lijker profilering van zijn opdracht binnen de Instructieve Omroep.
Rekening houdend met de beperkte middelen waarover deze specifieke sector beschikt 
werd evenwel getracht een aantal specifieke doelgroepen te bereiken.
In eerste instantie denk ik dan aan het project "Luister met je ogen" dat gericht 
was op gehoorgestoorden en ouderen die te kampen hebben met een afnemende hoorcapa- 
citeit. Met alle beschikbare moderne electronische middelen is daarmee een resul
taat bereikt dat boven de verwachtingen lag. De kijkcijfers gaven ook een meer dan 
bevredigend resultaat (gem. 160.QOQ kijkers op donderdag 18.45 op TV2]. Ook reek
sen als "Thuiszorg", "Mijn Stem in de Gemeente" en de cursus Italiaans kenden heel 
wat belangstelling. Een korte reeks, binnen het kader van de Geschiedenis van de 
Actualiteit, gewijd aan Zuid-Afrika mocht zowel intern als extern gunstige kritiek 
ontvangen.
Het programma "Zestig-Plus" werd in het najaar 1987 duidelijker in overeenstemming 
gebracht met de opdracht van de Instructieve Omroep. Het ietwat oubollige karakter 
van deze programma’s werd omgevormd tot discussieuitzendingen in verband met speci
fieke problemen rond de derde en vierde leeftijd waarbij vertegenwoordigers van de 
doelgroep aktief participeren.
Deze koerswijziging heeft na een korte aanpassingsperiode haar vruchten afgeworpen 
en het is gebleken dat niet alleen de doelgroep bereikt werd maar ook de familie 
en de vormingswerkers.
De Steek-er-wat-van-op-Show werd duidelijker gericht op maatschappelijke problemen 
die in andere programma’s niet aan bod komen. Het model van talkshow blijkt hier
bij aan te slaan ondanks het feit dat de onderwerpen uiteraard niet ten gronde 
kunnen uitgegraven worden. Dit programma blijkt ook een goede introductie te zijn 
voor andere programma's van de dienst.
Wat Teletekst betreft werden grote inspanningen geleverd om deze bijkomende informa
tiebron optimaal te laten functioneren. Dank zij een medewerker-gewetensbezwaarde 
werd dit medium-aspect ten volle benut als begeleiding van de programma’s.

Een delicaat punt echter blijven de uitzenduren van onze programma’s. Er werden 
ernstige inspanningen gedaan om boeiende onderwerpen op meer kijkdichte uren te 
plaatsen maar een aantal noodzakelijke herhalingen Ceen conditio qua non voor een 
Volwassenenvorming] op zaterdagnamiddag bleken vrijwel geen belangstelling op te 
wekken. Dit probleem zou terdege moeten bekeken worden voor de toekomst.

Ludo Bekkers, 
Produktieleider.
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JAARVERSLAG 1987

t
À

Evenals de vorige jaren was 1987 voor de dienst Gastprogramma's een druk 
jaar.

Op de dienst werd een beroep gedaan voor :

1) de uitzendingen door Derden op de televisie;

2) de gastprogramma1s op de radio;

3) het uitzenden van de regeringsmededelingen;

4) het uitzenden van de toespraken van Z.M. De Koning;

5) het uitzenden van extra-politieke tribunes op de radio en de tele
visie n.a.v. de parlementsverkiezingen van 13 december 1987.

Samen genomen was de dienst betrokken bij meer dan 500 uitgezonden pro
gramma ' s.
Nagenoeg iedere werkdag werd er een T.V.-programma door Derden uitgezonden. 
Op de radio kon welhaast elke dag, met uitzondering van de zaterdag, een 
gastprogramma beluisterd worden.
In vergelijking met 1986 steeg het aantal mededelingen van de Nationale 
Regering en van de Vlaamse Executieve.

1. TELEVISIE-UITZENDINGEN DOOR DERDEN

1.1. Erkende verenigingen en stichtingen

In 1987 was er geen wijziging van de bestaande toestand. In 
totaal bléven er 16 organisaties erkend om televisieprogramma's 
uit te zendan.

- zes politieke verenigingen en stichtingen :

- Christen-Democratische Omroep (CDO);
- Socialistische Omroepvereniging (SOM);
- Liberale Radio- en Televisie-Omroep (LIBRADO);
- Vlaams-Nationale Omrcepstichting (VNOS);
- De Groene Omroep (GROM;;
- Nationalistische Omroepstichting (NOS).
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- vier levensbeschouwelijke verenigingen en stichtingen :

- de Katholieke Televisie- en Radio-Omroep (KTRO);
- Het Vrije Woord (HVW);
- de Protestantse Omroep (PRO);
- de Israëlitisch-godsdienstige uitzendingen (IGU).

- zes sociaal-economische verenigingen en stichtingen :

- A.C.V.-informatief;
- Televisie en Onderneming (TELEON);
- Stichting Syndicale Omroep (STISO);
- Agrarische Televisie- en Radio-Omroep (ATRO);
- Middenstandstribune;
- Liberale Syndicale Omroepvereniging (LISOV).

1.2. Zendschema en zendtijd van de erkende "Derden"

a. Zendschema

Het zendschema van de T.V.-uitzendingen door Derden, goedge
keurd door de Raad van Beheer na advies van de Gastprogramma- 
raad, zag eruit als volgt :

- maandag en woensdag : levensbeschouwelijke Derden

alle programma's werden uitgezonden op het eerste net, 
drie programma's op vier in de vooravond, één programma op 
vier in de laatavond;

- dinsdag en vrijdag : politieke Derden

het programma van de dinsdag werd uitgezonden op net 1 in de 
laatavond met mogelijkheid rechtstreeks te gaan; 
het programma van de vrijdag werd uitgezonden op net 1 in de 
vooravond;

- donderdag : Serv-Derden 

telkens in de vooravond op net 1.

De programma's varieerden in lengte van 10 tot 60 minuten.



6.16.

b. Zendtijd

Bij Besluit van 23 september 1987 kende de Vlaamse Executieve 
122 u. zendtijd toe aan de erkende Derden. Vergeleken met
1986 is de zendtijd met 1 uur gestegen. (De Groene Omroep 
kreeg dat uur zendtijd toegewezen).
In de loop der jaren werd volgende zendtijd toegekend : 1981 : 
S6.30 uur, 1982 : 92 uur, 1983 : l2l uur, 1984 : 120 uur, 
1985 : 120 uur, 1986 : 121 uur, 1987 : 122 uur.

Wat de politieke Derden betreft, werd de zendtijd in functie 
van de uitslag van de parlementsverkiezingen van oktober 1985 
toegewezen (cfr. bijlage l).

De zendtijd die aan de sociaal-economische Derden, de zgn. 
Serv-Derden, werd toebedeeld, werd niet gewijzigd (cfr. even
eens bijlage l) .

De levensbeschouwelijke Derden kregen in 1987 evenveel zendtijd 
a.ls in 1986. De verdeling van die zendtijd over deze Derden 
onderging geen wijzigingen (cfr. nogmaals : bijlage l).

1.3. Financiën

De financiering van de uitzendingen door Derden werd geregeld bij 
Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 september 1987.

Het bedrag dat in het B.R.T.-krediet 1987 voor Derden werd gere
serveerd bedroeg 60.651.070 F.

4.600.000 F. vertegenwoordigt de vaste basistoelage ;

56.051.070 F. vertegenwoordigt de toelage voor programma- 
en personeelskosten voor 122 uur zendtijd.

De toelagen worden door de 8.R.T. uitbetaald.

1.4. Rechtstreekse en semi-rechtstreekse uitzendingen

In 1987 werd het experiment, waarbij de zgn. politieke Derden in 
staat werden gesteld rechtstreekse en semi-rechtstreekse uitzen
dingen te realiseren, verder gezet. De keuring van de aldus uit
gezonden programma's gebeurt post-factum door de dienst Gastpro- 
gramma's, die de hiërarchie verwittigt als er inbreuken worden 
vastgesteld» Ernstige moeilijkheden i.v.m. deze uitzendingen 
waren er in 1987 niet.



1.5. Gostprogrammaraad

In 1987 vergaderde de Gastprogrammaraad zesmaal, nl. op 28 janu
ari, 25 februari, 27 mei, 30 september, 28 oktober, 10 november. 
Tijdens de vergadering van 25 februari werden de mandaten van de 
heren R. BÜ0S0N en A. PELtMAN, respectievelijk als voorzitter en 
als ondervoorzitter# vernieuwd.

1.6. Verkiezingen

Gedurende de vier weken die de parlementsverkiezingen van 13 de
cember 1987 voorafgingen, werd de zendtijd van de Derden geschorst 
Aan de politieke partijen die voldeden aan de voorwaarden door de 
beheersorganen van de B.R.T. gesteld, werd de mogelijkheid gebo
den tijdens die periode politieke tribunes uit te zenden (cfr. 
bijlage 3). Daar de verkiezingen onverwachts en op het einde van 
het jaar plaatshadden, werd door de beheersorganen beslist dat de 
zendtijd, die tijdens de carentieperiode was weggevallen, door de 
Derden in 1987 niet meer kon gerecupereerd worden.

GASTPROGRAMMA'S OP DE RADIO

De zendtijd die voor het uitzenden van gastprogramma's ter beschikking 
staat, werd in vergelijking met 1986 niet gewijzigd (cfr. bijlage 2). 
Gedurende de vier weken die de parlementsverkiezingen van 13 december
1987 voorafgingen, werden de politieke tribunes geschorst. Aan de poli 
tieke partijen die voldeden aan de voorwaarden door de beheersorganen 
van de B.R.T. gesteld, werd de mogelijkheid geboden tiidens die periode 
extra-politieke tribunes uit te zenden (cfr. bijlage 3).
In 1987 werd geen wijziging aangebracht aan de toelage die de B.R.T. 
voor het uitzenden van de levensbeschouwelijke gastprogramma1s ter be
schikking stelt. Die toelage bedraagt, evenals in 1985 en in 1986 :

3.750 F. voor uitzendingen tot 20 minuten;

4.500 F. voor uitzendingen van meer dan 20 minuten.

REGERINGSMEDEDELINGEN £N MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE

Het aantal van die mededelingen vertoont in 1987 een stijgende trend. 
Er waren er 34, 9 meer dan in 1986 ondanks het feit dat 1987 een 
verkiezingsjaar was en er derhalve een carentieperiode in acht genomen 
diende te worden.
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De voorbije zeven jaar zag het aantal mededelingen 
uit :

- 1981 : 16

- 1982 : 30

- 1983 : 24

- 1984 : 36

- 1985 : 21

- 1986 : 25

- 1987 : 34

Het overzicht van

4. TOESPRAKEN VAN DE KONING

De Koning heeft in 1987 tweemaal via de radio en de 
boodschap tot de natie gericht.

-oOo-

er als volgt

4.

televisie een
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T E L E V I S I E

I. POLITIEKE DERDEN : op dinsdag- en vrijdagavond

UITZENDINGEN DOOR DERDEN 1987 Bijlage 1

1986 1987

1. CDO 16 u. 30' 16 u. 45'

2. SOM 12 u. 3 0’ 13 u. 15’

3. LIBRADO 11 u. 15’ 10 u. 4 5’

4. VNOS 9 u. 45' 9 u. 15'

5. GROM 3 u. 00' 4 u. 00'

6. NOS 1 u. 00' 1 u. 00'

II. LEVENSBESCHOUWELIJKE DERDEN : op maandag en woensdag

1. KTRO 25 u. 0 0’

2. HVW 25 u. 00'

3. PRO 2 u. 30’

4. IGU 2 u. 00'

III. 3ERV-DERDEN : op donderdag

1. TELEON 3 u. 45'

2. ACV-inform. 3 u. 15'

3. STISO 2 u. 30'

4. ATRO 1 u. 15'

5. MIDDENSTANDS- 
TRIBUNE 1 u. 15'

6. LISOV 0 u. 30'



GASTPROGRAMMA'S 1987 

R A D I O  (8RT 1)

POLITIDCE^JRIBtNES og_dond«rda£

1. C.V.P. •
• 1 u. 20* 8 bourton van 10’

2. P.V.V. • 1 u. 20' 8 bourton van 10'

3. S.P. : 1 u. 20' 8 bourton van 10’

4. v.u. • 1 u. 20* 8 10*

5. agalev • 0 u. 20* 2 beurten van 10'

6. VLAAMS
SLOK 0 u. 10’ 1 bourt van 10’

STANDPUNTEN VAN 0€ BELGISCHE ONOEBNEHINGEN : oo din»dao

V.B.O. 5 bourton von 10'

V.E.V. 2 bourttn von 10'

V.K.W. (UNIAPAC) : 1 bourt von 10’
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UI. agROEPSBELANGSN VAN OE MIXENSTANO : oo diradca

• Nationaal Chri»t«lijk Midd«nstand»verbond : 6 baurtan van 10'

- Alg«ao«n Varbond van do Z«lfständig« Arb«id«rs : 1 baurt van 10'

- National« P«d«rati« d«r Uni«» van do Middontt. : 2 b«urt«n van 10'

- Nationaal Vorbond "Oo Z«lfständig« Arboidors 
van Solgiü* : 1 b«urt van 1C'

• National« Uni« van d« Vrij« «n Intallaetual« 
3«ro«p«n van Bclgitf : 1 baurt van 10’

- Fadaratia voor Vrij« «n Intallaetual« 3«ro«p«n : 1 baurt van 10'

IV. VAK30N0SKR0NIEKEN : oo dinsdoo

- A.e.V. : 10 b«urt«n van 10'

- A.8.V.V. : 10 baurtan van 10'

- A.C.L.V.3. : ó baurtan van 10'

V. UWO- EN TUINSqjWKRONIEK : oo »condoq

• 0« 3oar«nbond 6 baurtan van 10'

- Hat 3oar«nfront 1 b«urt von 10'

- H«t 8o«r«n»yndicaat 1 b«urt van 10'

VI. 8CN0 VAN GROTE EN JONGE GEZINNEN : oo vriidoo

• 12 baurtan van 15'
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VII. L£VEW BESCHOUW S. IJKE UITZENOINGEN

*  Katholiak-aodsdienetiqe uitzendinqen : 58 beurten van 30'

(zondag) (52 zondagen, 6 hoogdagen,

-  0« Protestants* uitzendingen . 43 beurten van 15'
(Oe Protestants« 5tem)

3 beurten van 30'
(woensdag)

• Israëlitisch-qodsdienstiqe uitz. 3 begrten van 30'

(dinsdag en donderdag)
3 beurten van 20'

2 beurten van 15'

« Lekenmoraol en filosofie : 52 b«urten van 30'

(maandag)
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Bijlage 3

EXTRA politieke tribunes véór de parlementsverkiezingen van
13 december 1987

Televisie

CVP 3 X 5 minuten

P W 2 X 5 minuten

SP 2 X 5 minuten

vu 2 X 5 minuten

AGALEV 1 X 5 minuten

VLAAMS BLOK 1 X 5 minuten

KPB 1 X 3 minuten

PVDA 1 X 3 minuten

SAP 1 X 3 minuten

Radio

CVP 1 X 5 minuten

P W 1 X 5 minuten

SP 1 X 5 minuten

VU 1 X 5 minuten

AGALEV 1 X 5 minuten

VLAAMS BLOK 1 X 5 minuten

KPB 1 X 3 minuten

PVDA 1 X 3 minuten

SAP 1 X 3 minuten
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Bijlage 4

REGERINGSMEDEDELINGEN EN MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE EXECUTIEVE 1987

3 januari De heer M. EYSKENS, Minister van Financiën 
"Derde-leeftijdssparen"

8 ' 22"

5 januari De heer L. TINDEMANS, Minister van Buitenlandse
Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings
samenwerking
"Het belang van het Europese Voorzitterschap voor 
het land"

6 ' U "

8 januari De heer G. VERHOFSTADT, Vice-Eerste Minister en 
Minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en het 
plan
"Begrotingsresultaten 1986"

3 '18"

20 februari De heer F. AERTS, Staatssecretaris voor Energie 5'44" 
"Energiebesparing"

22 februari De heer J. LENSSENS, Gemeenschapsminister van 
Volksgezondheid en Leefmilieu 
"Anti-doping campagne"

5 '34"

1 maart Mevrouw R. STEYAERT, Gemeenschapsminister van
Gezin en Welzijnszorg 
"Vrijwilligers Signaal in onze tijd"

6 ' 57 '

20 maart Mevrouw M. SMET, Staatssecretaris voor Leefmilieu 7'40"
en Maatschappelijke Emancipatie 
en
de heer J. LENSSENS, Gemeenschapsminister van Volks
gezondheid en Leefmilieu

"Jaar van het leefmilieu"
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21 maart De heer M. EYSKENS, Minister van Financiën 
"ECU"

6'49"

29 maart De heer J. PEDE, Gemeenschapsminister van 
Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke 
Ordening
"De wet op de stedebouw"

4 ’26"

2 april De heer T. KELCHTERMANS, Gemeenschapsminister 
van Onderwijs en Vorming
"Vormingsmogelijkheden bij de R.V.A. en bij de 
Middenstands- en Landbouworganisaties"

5 ’41"

24 april De heer J. LENSSENS, Gemeenschapsminister 
van Volksgezondheid en Leefmilieu 
"D'à vooravond van de 14-daagse van het Rode 
Kruis"

5 ’33"

26 april Mevrouw W. DEMEESTER, Staatssecretaris voor 
Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid 
"Informatiecampagne AIDS"

40"

1Ü mei De heer G. GEENS, Voorzitter van de Vlaamse 
Executieve
"Flanders Technology International - Week 
van de Hoop"

6'23"

14 mei De heer L. OLIVIER, Minister van Openbare 
Werken
"150 jaar Ministerie van Openbare Werken"

15'19"

17 mei De heer D. COENS, Minister van Onderwijs 
en
Mevrouw M. SMET, Staatssecretaris voor Leef
milieu en Maatschappelijke Emancipatie 
"Campagne 'studiekeuze voor meisjes van 
12 jaar"'

5 ’27"

4 juni De heer Ph. MAYSTADT, Vice-Premier en Minister
van Economische Zaken
"Verbruik bewust, verbruik gerust"

4 ’40"
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15 juni De heer J. GOL, Vice-Eerste Minister en 5'49"
Minister van Justitie en Institutionele 
Hervormingen
"Start van de 'anti-drug' campagne in 
België"

23 juni De heer J. MICHEL, Minister van Binnenlandse
Zaken
"Militie"

8'43"

24 juni De heer H. DE CROO, Minister van Verkeers
wezen en Buitenlandse Handel 
"Veilig Verkeer"

5 ’35"

25 juni 
en

De heer H. DE CROO, Minister van Verkeers
wezen en Buitenlandse Handel

6 ' 57"

26 juni en
de heer E. KNOOPS Staatssecretaris voor 
Buitenlandse Handel
"Het jaar van de Buitenlandse Handel"

6 ' 2 ó "

30 juni De heer F. AERTS, Staatssecretaris van 
Energie
"Campagne energiebesparing/Voorstelling 
brochure Energie in België"

6 '34"

10 juli De heer G. GEENS, Voorzitter van de Vlaamse 
Vlaamse Executieve
"11 juli; de officiële feestdag van de 
Vlaamse Gemeenschap"

5'30"

20 juli 
en

21 juli

Z.M. De Koning 
"Nationale Feestdag"

12'10"

11 augustus De heer W. MARTENS, Eerste Minister 
"De resultaten van het begrotingsberaad"

6'56"

19 augustus De heer J. GCL, Vice-terste Minister en 4'56"
Minister van Justitie en Institutionele 
Hervormingen
"40ste verjaardag van het Memorial-gedenk- 
teken van Breendonk"
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31 augustus De heer D. COENS, Minister van Onderwijs 5'07"
"Goed maar veilig beginnen is half gewonnen”

12 september De heer M. EYSKENS, Minister van Financiën 
"Fiscale hervorming"

9'46"

17 september De heer T. KELCHTERMANS, Gemeenschapsminister 
van Onderwijs en Vorming 
en
De heer D. COENS, Minister van Onderwijs 
"Studiemogelijkheden en studiekeuze na de 
middelbare school"

ó '54"

21 september De heer J. GOL, Vice-Eerste Minister en 
Minister van Justitie en Institutionele 
Hervormingen 
"Eénmansvennootschap"

3'30"

25 september De heer J. MICHEL, Minister van 3innenlandse 
Zaken
"Week van de veiligheid"

7 '25"

27 september Mevrouw R. STEYAERT, Gemeenschapsminister van
Gezin en Welzijnszorg
"De wereld van de pleegzorg"

6'10"

2 oktober De heer J. MICHEL, Minister van Binnenlandse 
Zaken, Openbaar Ambt en Decentralisatie 
en
De heer L. BRIL, Staatssecretaris voor Open
baar Ambt
"Het statuut van het personeel van de Rijks
besturen (50-jarig bestaan)"

8'58"

3 oktober De neer J. LENSSENS, Gemeenschapsminister 
van Volksgezondheid en Leefmilieu 
"Week van het bos"

5'21"

8 oktober De heer A. KEMPINAIRE, Staatssecretaris voor 6'24"
en Ontwikkelingssamenwerking

15 oktober en 9'02"
De heer P. DE KEERSMAEKER, Staatssecretaris 
voor Europese Zaken en Landbouw 
"Meer kansen voor kleine boeren, voedsel 
voor iedereen"
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18 november ) 4'37"
19 november ) Mededeling van de Nationale Regering 4'35"
20 november ) "Made in Belgium" 4'31"
21 november ) 4'26"

25 december j Kerstboodschap van Z.M. De Koning 9'17"

-oOo-
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Produktiekern Wereldoorlog II.

1. In 1987 uitgezonden projecten - met gebruik van televisie

Het Verzet : - een reeks programma's over de partijen en het Verzet, het Onaf- 
hankelijkheidsfront, de Partizanen, de Joden en het Verzet.

- 8 x gemiddeld 75 minuten, wekelijks vanaf 17 april 1987, TV1
- auteurs : Herman Van De Vijver, Rudi Van Doorslaer, Guido Martens, 

Walter Ooms, Remonde Panis.
- gemiddelde kijkdichtheid : 5,8
- gemiddelde waardering : 4,1

2. In 1987 geproduceerde projecten, bestemd voor 1988 - met gebruik van televisie

a) De Collaboratie : een reeks van acht programma's van telkens + lu30' over re-
pressailles door verzets- en collaboratiebewegingen tijdens 
de tweede wereldoorlog onder de titel : "De Tijd der Vergel
ding".

auteur : M. De Wilde, met medewerking van E. Verhoeyen, Ph. Van Meerbeeck,
H. Eeckels en R. Panis.

b) Het Verzet : een reeks van zes programma's van telkens +75' over het Geheim
Leger, de Belgische Nationale Beweging, de sabotagegroepen, Londen 
en het Verzet, het Verzet en de bevrijding. 

auteurs : H. Van De Vijver, G. Martens, W. Ooms, met medewerking van R. Panis.

M. De Wilde, 
Produktieleider,

«7
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Onderscheidingen 1987
RADIO

Pieter Andriessen , producer BRT 3 : Derde Prijs van de 
Innsbrucker Radio 1987 voor "Het Nederlandstalige 
meerstemmige lied"

"De walsmachine " radioreeks van Omroep Brabant n.a.v. 
Europalia Oostenrijk ,door Edwin Brys en Bert van Molle : 
Prijs van de Radio en Tv-kritiek : De Gouden Klokke Roeland

Dienst Luisterspelen : Hippoliet van Peene - Virginie Miry 
prijs van de VTB-VAB

TELEVISIE

Jan Keymeulen , regisseur Dienst Jeugd : Prijs van de 
Vlaamse Gemeenschap voor de beste regie op het 
Internationaal Filmfestival te Brussel , categorie 
Korte films voor de jeugdfilms "Christa en Christophe" en " 
Madi"
Der Preis des Ministers von Kultur der DDR op de 
Kurzfilmwoche in Leipzig voor "Christa en Christophe"

"De Tachtigers" : Glimp van een generatie BRT-bijdrage 
aan de co-produktie met IKON : Prix Danube .
Producer : T.Huybrechts , regie : Rita Goossens .

"Meester hij begint weer " : 8-delige reeks van de dienst 
Jeugd : Prijs van de Radio-en Tv-kritiek

INFORMATIE

Bavo Claes , tv-journalist : Ha van Humo 

"Panorama" : Humo's Poppol 1987

"Vogelvangst" : Tv-reportage van Xavier Waterloos :
Prijs van Prins Rainier van Monaco op het Festival van 
Montecarlo

"Vogelvangst" én "Playbackshow" , Tv-reportages van Xavier 
Waterloos : Prijs van de Vlaamse Joumalistenclub

Tv-reportage over Ingrid Berghmans van C.Huybrechts : Silver 
Shot op het Festival van Portoroche , sectie documentaires
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INSTRUCTIEVE OMROEP

"Inleiding tot de beeldcultuur 4-delige 
televisiereeks van de dienst Schooluitzendingen : Bert 
Leysenprijs 1987. Producer : Paul Bottelberghs ,regie :
Luc Coghe .

"Surrealisme " van de dienst Schooltelevisie : vermelding op 
de Japan-prijs voor Educatieve Uitzendingen te Tokio 
Producer : Jos Haentjes , regie : Mark Hermans

"Hortense et Germaine " van de dienst Schoolradio : 
vermelding op de Japan-prijs voor Educatieve programma's te 
Tokio

*  *  *  *  *



SAMENWERKING BRT/TV - NEDERLANDSE OMROEPEN

8.1.

OVERZICHT 1987

I .BESTUURSDIRECTIE INFORMATIE

Over het algemeen is de samenwerking tussen het BRT-TV-journaal 
en de NOS-journaals vrij intens.
Ofwel gebeurt zulks via EVN of unilateraal, ofwel worden wederzijds 
onderwerpen uit de nieuwsuitzendingen gepikt (BRT neemt meestal 
onderwerpen uit het Half Zes Journaal). Deze uitwisseling ge
schiedt "met gesloten beurs".

Regelmatig, zij het minder vaak, worden ook - wederzijds - tech
nische faciliteiten (archief, montage, ...) geleverd.

Er wordt ook gecoproduceerd, bv. de Belgische en Nederlandse 
mijnenvegers naar de Golf. De BRT-reporter (B. Claes) werkte 
met een NOS-ploeg in Kairo en aan het Suezkanaal, de NOS-ploeg 
in de Golf maakte mede voor de BRT 3 onderwerpen over "onze 
jongens". Alleen in het laatste geval werden de kosten gedeeld.

Op het gebied van de sportuitzendingen beperkte de samenwerking 
zich tot het uitwisselen van nieuwsonderwerpen (unilaterales,
EVN) .

In totaal werden - sport inbegrepen - ± 80 onderwerpen van de NOS 
overgenomen.

I I . BESTUURSDIRECTIE INSTRUCTIEVE OMROEP

A.De dienst Schooluitzendingen en de produktiekern W.O. II werkten 
in '87 niet samen met Nederlandse Omroepen. Het experiment "Reken
werk" wordt in het voorjaar '88 geëvalueerd, misschien zit er
een coproduktiemogelijkheid in met de N.O.T.

B.Wat de dienst Volwassenenvorming betreft, ziet het overzicht er 
als volgt uit :

1 . Teleac/BRT :

- Radio- en Televisiecursus Italiaans

a. - opstapcursus "Andiamo" - uitgezonden voorjaar 1987
b. - cursus "Pronto ?" start uitzending najaar 1987
c. - documentair sluitstuk "De teloorgang van het Belcanto" -

gepland najaar 1988.
d. - herhalings- en vervolmakingscursus radio - gepland najaar

1988.
e. - begeleidingspakket
f. - teletekst
g. - follow-up via telefoon, studie-bijeenkomsten en zomercursus
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Commentaar :

Dit project werd ontwikkeld in een behoorlijk samenwerkingsverband. 
Deskundigen op het gebied van de Italiaanse taal werden uit beide 
landen aangetrokken en hadden gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
van zowel de r a d i o - programma's , de t e l e v i sie-programma's en het 
begeleidend materiaal. De presentaties op radio en op televisie 
gebeurden door een Nederlander en een Vlaamse kracht. Nederland 
zorgde voor de vrouwelijke charme en Vlaanderen voor de gedegen 
grammaticale toelichtingen. (Prof. Dr. Walter Geerts was, ook 
in Nederland een revelatie qua verschijning en uitspraak zowel 
van het Nederlands als het Italiaans.)
Grote moeilijkheden hebben zich bij deze co-produktie niet voorge
daan en dat heeft veel te maken met de strakke manier waarop de 
BRT-producer de produktie in handen heeft gehouden en ook met 
de loyauteit van alle medewerkers langs beide kanten van de grens.

2. BRT/Teleac :

- Geschiedenis van de Grootmachten : U.S.S.R.

a. - 9 televisieprogramma's - gepland najaar 1988
- voorjaar 1989

b. - 9 radioprogramma's - idem
c. - handboek
d. - teletekst

Commentaar :

Na de overname van het eerste luik van dit project over de V.S.A. 
heeft TELEAC zijn belangstelling voor de serie over de U.S.S.R. 
laten kennen.
Het ligt in hun bedoeling (het contrac't wordt opgesteld) om ook 
deze serie in Nederland uit te zenden-en het begeleidend boek 
voor verspreiding in Nederland aan te kopen. (Teleac bestelde 
bij de BRT voor de serie U.S.A. 5.000 boeken.)
Een eigenlijke co-produktie kan men deze samenwerking niet noemen 
al werden een aantal Nederlandse universiteitsmedewerkers (slavis
ten) aangetrokken voor de redactie van de basisteksten. De produk
tie berust uitsluitend bij de B.R.T. maar er wordt wel overleg 
gepleegd zowel voor de radio- en televisieprogramma's als voor 
de redactie van het begeleidend boek.

3. R.N.W.O./BRT :

- "Doet u mee ?" - Le Néerlandais à la portée de tous.

a. - 13 radiolessen Nederlands voor franstaligen - gepland voorjaar
1988 (produktie 1987)
Uitzending via BRT, Wereldomroep, R.N.W.O. en RTBF.

Commentaar :

Op een voorstel van de Nederlandse Taalunie om een radiocursus 
Nederlands voor franstaligen uit te werken werd ingegaan door 
Radio Nederland Wereldomroep en de BRT.
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De kern van iedere les bestaat uit een hoorspel in 13 afleveringen 
waarvoor de Nederlandse auteur Dick Walda werd aangetrokken.
Deze teksten werden op hun gemeenschappelijke taaicorrectheid 
nagekeken door de B R T r t a a l r a a d s m a n .
De Vlaamse neerlandici Ludo Beheydt en Joost de Geest leverden 
de grammaticale teksten zowel voor het begeleidend boek als voor 
de uitzendingen.
De aanvankelijke afspraak luidde : produktie van de radiolessen 
via de R.N.W.O. i.s.ra. de BRT.
Produktie van het boek : BRT.

Moeilijkheden van allerlei aard hebben meegebracht dat uiteindelijk 
de boekproduktie in Nederland is gebeurd.
De hoorspelen zijn in Nederland en bij de BRT opgenomen waarbij 
de BRT s t u d i o’s ter beschikking heeft gesteld en Vlaamse en F r a n s 
talige acteurs inschakelde. De afspraak dat de uiteindelijke 
afwerking door de R.N.W.O. zou geschieden is niet uitgevoerd.
In extremis (december 1987) heeft de BRT op zich genomen het 
grammaticale deel uit te werken en de eindproduktie te realiseren. 
Dit is slechts mogelijk geweest door de inzet van een aantal mensen 
tijdens de eindejaarsperiode.

Deze produktie is een schoolvoorbeeld van minder goede samenwerking 
te wijten aan gebrek aan communicatie vanwege onze partner en 
spijtige nalatigheden die de afspraken in de war stuurden.
Het was een avontuur dat de BRT tot een goed einde heeft moeten 
brengen om onze verplichtingen t.o.v. de RTBF te kunnen naleven.
Het was geen prettige ervaring.

4. BRT/R.V.U. :

- "Angst, Vriend en Vijand"

a. - 6 televisieprogramma's
b. - 6 radioprogramma's
c. - handboek.

Deze BRT-produktie die in het voorjaar 1988 zal worden uitgezonden 
werd aangekocht door R.V.U. - Educatieve Omroep. In samenwerking 
met de B .R .T .-producer zullen de programma's van 40' ingekort 
worden tot 3 0 '.
Het gaat hier om een aankoop van een BRT produktie zonder inhou
delijke samenwerking.

5. BRT/KRO 
Taalunie :

- "Het Verhaal van een Taal"

Op initiatief van de Nederlandse Taalunie zijn in 1987 BRT en 
KRO principieel akkoord gegaan om gezamenlijk een project op te 
zetten over de geschiedenis van het Nederlands.
Het zou zowel om televisie- als om radioprogramma's gaan.

Na enkele werkvergaderingen bestaat er nu al een optie waarover 
alle partijen het eens kunnen zijn.

In 1988 wordt intensief verder gewerkt en de bedoeling is om in
1989 de produkties aan te vatten en te beëindigen.
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DIRECTIE CULTUUR

A .Dienst Wetenschappen

De samenwerking met Nederlandse Omroepen bleef in '87 "beperkt" 
tot het opzetten van enige coprodukties (met afname van de 
resp. C o p r o d uktiefondsen).
Met KRO : de s p iegelprogramma's "God in Vlaanderen" en "God 
in Nederland", waarbij elke omroep zijn eigen programma over 
de situatie over de landsgrenzen heen produceerde. Bedoeling 
was om met andere onderwerpen in dezelfde zin tot een serie 
te komen.
Eveneens met KRO werden, en worden besprekingen gevoerd om 
evt. tot de coproduktie te komen van een "Damiaan"-documentaire 
(1988 : Damiaanjaar ) .

Met de TROS werd de coproduktie opgezet van "Anne Frank, de 
laatste 7 maanden".
Deze documentaire van een uur wordt toevertrouwd aan een Neder
lands (gedelegeerd) producent (A.V.A.) en de kosten worden 
verdeeld als volgt : 2/3 TROS - 1/3 BRT. (met gebruik van de 
Coprodukti e f o n d s e n ) .

B .Dienst Vrije Tijd

In 1987 werd met de Nederlandse Omroepen weliswaar van gedachten 
gewisseld over samenwerking, maar concreet viel er niets te 
melden. (Over een "open-monumenten-dag" gingen de besprekingen 
met de AVRO vrij ver, maar problemen i.v.m. uitzendingsmoment 
maakten concretisering alsnog onmogelijk.).

Voor 1988-89 zijn er vooruitzichten op samenwerking met AVRO- 
televisie inzake uitwisseling van .afleveringen "Ontdek je plek
je" en toeristische portretten uit "Boeketje Vlaanderen". An
derzijds wordt onderzocht of er dit jaar toch een gezamenlijk 
"Open Monumenten-weekend" kan komen.

C .Dienst Jeugd

In 1986/87 heeft de dienst Jeugd samen met IKON de coproduktie 
opgezet van "De T a c h t i g e r s " m e t  inkomsten uit de Coproduktie- 
fondsen in een 50/50 - verdeling. Beide omroepen zorgden ook 
hier weer voor het "eigen programma" (BRT : "Glimp van een 
generatie", bekroond met de persprijs op de "Prix Danube"), 
dat werd overgenomen door de andere.

Op basis van de goede ervaring werd tot een nieuwe coproduktie 
besloten van 5 programma's van 40' "This is not a lovesong" 
(produktie '88), eveneens in 50/50 - verdeling, met gebruik
making van de C o p r o d uktiefondsen.

Andere samenwerkingsvormen, met andere Zendgemachtigden bleven 
of bevinden zich nog in het stadium van de besprekingen.
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D .Dienst Kunstzaken

1 . Statistisch overzicht van de samenwerking met de Nederlandse 
Omroepen

a. Aanvragen van de dienst Kunstzaken voor uitzending bij de BRT

06/05/87 : voor "Eiland” bij NOS fragmenten van het Nederlands 
Danstheater (± 5')
(Svadebka - Stamping Ground - l'enfant et les 
sortilèges - Silent Cries) - rechten bij NCV-Arts 
te London

23/09/87 : voor "Kunst-Zaken" van het NOS-journaal
tentoonstelling "Berlage" in de beurs van Amsterdam 
(± 3')

28/11/87 : voor "Kunst-Zaken" uit het programma "Wie, Wat, 
waar ..." van NOS
tentoonstelling "Van Gogh in Brabant" (± 3')

b. Aanvragen van de Nederlandse omroepen bij de dienst 
Kunstzaken

03/04/87 : aanvraag van NOS afdeling Kunst
Festival van Avignon - item "Mahabarata" van 12" 

14/08/87 : aanvraag van KRO Brandpunt
Kopie BVU - Ten huize van Wies Moens 

30/09/87 : aanvraag van VARA - Hans Jakobs
visiecassette Ten huize van Jan Tinbergen 

sept. 87 : aanvraag van NOS
uit Kunst-Zaken "Macbeth" van het gezelschap "De 
Tijd", regie Ivo Van Hove

+ Nederlands Theater Instituut (Culturele Hoofdstadzender 
Amsterdam) :

25/10/87 : Warum wir Männer Die Technik zo lieben 
06/09/87 : Fragment uit programma "Kunst-Zaken"

- Need to know/Need Company
- Who's afraid of V. Woolf/N.V. Kunstzaken Ant

werpen (mocht op het allerlaatste moment niet 
worden uitgezonden i.v.m. de Nederlandse rechten 
op het werk van E. Albee)

c - In de loop van 1987 heeft "Culturele Hoofdstad Zender 1987" 
volgende B R T - p r o g r a m m a 1s uitgezonden

19/07/87 : Boulevard of broken dreams : impressie van dit 
theaterspektakel in Antwerpen, 1985 

25/10/87 : Warum wir Männer die Technik so lieben :
regie Stefaan Decostere, Chris Dercon, 1985
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06/09/87 : Fragment uit het programma "Kunst-Zaken" :
- Need to know/Need Company
- Who is afraid of Virginia Woolf/N.V. Kunst-Zaken 

Antwerpen *
29/11/87 : De langste dag : montage van de BRT-marathonuitzending 

over de opening van "Chambres d'Amis", Gent, Belgie

Fragment uit het programma "Kunst-Zaken" :
- Alie, de 1001 nachtmerrie / Tie 3.

Uitzenddatum nog niet bekend : "Het gerucht" : Wat drijft Jan 
Fabre ?"
BRT, 1986.

d. Coprodukties NOS-BRT

uitgezonden in dezelfde periode bij NOS en BRT

1) Multatuliiaar

27/09/87 : - Multatuli-dokumentaire (deel 1) (copro d u k t i e )
(heru i t z .) 5 1 '
01.12.87 : "Het leven bestaat uit tussenzinnen, het mijne 

althans"
- "Saidjah en Adinda"

47 '
Uitgewerkt tot muzikaal TV-sprookje (N0S-bijdrage) 

04/10/87 : - Multatuli-dokumentaire (deel 2) (coproduktie)
(heru i t z .) 52 1
08/12/87 : "Ik ben slechts bij ongeluk artiest"

- "De Japanse Steenhouwer"
33'
Uitgewerkt als een modern beeldverhaal zonder dialogen 
( B RT-bijdrage).

2) Overmeer

BRT-N0S programma over het Nederlandstalig cultuurleven

- 18/11/87 "Literatuur als thema" (47')
- 23/12/87 "Lifestyle" als thema (46')

2. Commentaar bij de samenwerking met de Nederlandse Omroepen

a. De uitwisseling van programma's en onderwerpen gebeurt in beide 
richtingen uiterst vlot.

b. De coprodukties.
De aanvragen vanuit Nederland zijn intenser en frekwenter, 
waarschijnlijk omwille van een sterkere behoefte van Nederland 
aan "Vlaamse inbreng" dan wel omgekeerd. Er zijn overigens

* Het fragment van de voorstelling "Who is afraid of Virginia Woolf" 
mocht op het allerlaatste moment niet worden uitgezonden in ver
band met de Nederlandse rechten op het werk van Edward Albee.
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ook meer voorstellen tot samenwerking van "Noord" ; de Neder
landse omroepen hebben trouwens een veel beperkter "eigen" 
produktie aan documentaire, culturele en kunstprogramma's dan 
de BRT ; derhalve kunnen zij aan de c o produkties meer tijd 
besteden en een groter aantal mensen en middelen ter beschik
king stellen. Het voorbije jaar is de samenwerking heel cor
rect verlopen ; de BRT-Kunstzaken heeft totale inspraak en 
medezegging gehad, op gelijk niveau dus als NOS in de copro- 
d u k t i e s .

1. Het Multatuli-jaar

- Tweedelige documentaire gerealiseerd door NOS met logistieke 
steun en medezeggingschap van de dienst Kunstzaken.
Financiële inbreng BRT : 900.000 BF voor de 2 afleveringen.
- Twee gedramatiseerde werken :
"Saidjah en Adinda" (45') - volledige bijdrage NOS
"De Parabel van de Japanse steenhouwer" (36') - volledige
bijdrage BRT.
Financiele inbreng BRT : 2.200.000 BF

Beide programma's werden uitgewisseld voor programmatie in 
Noord en Zuid en werden telkens bij een documentaire aflevering 
u i t g e z o n d e n .
De directe kosten voor de hele coproduktie bedroeg ± 10,6 
miljoen BEF, waarvan meer dan 2/3 van Nederlandse zijde werd 
ingebracht en iets minder dan 1/3 lastens de BRT.
Beide omroepen deden een beroep op de coproduktiefondsen ;
NOS kreeg ook nog ± 50.000 gulden van de Taalunie toegewezen. 
(N.B. : de totale financiële inbreng van de BRT komt van haar 
coprod u k t i e f o n d s ) .

2) Over Meer

Een reeks van 3 programma's vanuit het Vlaamse Cultureel Cen
trum "De brakke grond" te Amsterdam. Door middel van inter
views, korte discussies en filmimpressies worden actuele ont
wikkelingen in het Nederlandstalige cultuurleven aan de orde 
g e s t e l d .
Thema's zijn : literatuur, lifestyle en theater.
De NOS is uitvoerend producer.
De inbreng van de BRT gebeurt op drie vlakken :
- financieel : 400.000 F per aflevering (toelage volledig 

van het c o p r o d uktiefonds)
- redactioneel : Vlaamse gasten worden door de producer van 

Kunstzaken aangebracht : de opbouw van het programma gebeurt 
in een gemengde redactie Noord-Zuid.

- presentatie : de Vlaamse presentator Martin Coenen werd 
door de BRT aangezocht.
(N.B. : De Nederlandse presentatrice is Leonie Jansen).

P.S. : De derde uitzending "Theater" komt begin maart 1988 
op antenne.
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3) Frans Hals van Antwerpen : produktie in voorbereiding

De titel wijst er al op : een biografie van de meester uit 
Haarlem met bijzondere aandacht voor zijn Vlaamse "roots".
De BRT brengt een bedrag van 100.000 gulden in (toezegging 
van het coproduktiefonds) op een totaal budget van 260.000 
g u l d e n .
Het scenario wordt door de NOS geleverd in samenwerking met 
de BRT die een groot deel van de research op zich neemt.

4) Het gevoel Cox : produktie in afwerking

Deze coproduktie zal een 3-tal maanden vertraging oplopen. 
Uitzending voorzien voor de herfst 1988.
Hier is de BRT één van de talrijke coproducenten, naast de 
NOS. Uitvoerend producent is het produktiehuis CinéTé.
Het gaat om een uitvoerige biografie van de Nederlandse Ant
werpenaar Jan Cox.
Inbreng : directe kosten van de BRT : 500.000 F.
De materiële inbreng van de BRT beloopt :

- terbeschikkingstelling van opnameleider tot een bedrag van 
50.300 F

- ter beschikking stellen van faciliteiten als archiefmate
riaal, v i d e o f aciliteiten, meubels en kostuums, studio- en 
k a n t o o r o p n a m e , etc ... voor een totaal bedrag van ± 300.000 
fr .

5) Produktie in afwerking : COBRA

Een coproduktie met de NOS en de-DR (Denemarken). De NOS 
is uitvoerend producent. De film brengt een subjectieve be
nadering van een tijdgenoot van het C o b r a - a v o n t u u r . Aan de 
uitzending in november ’88 wenst de NOS een schakelprogramma 
te koppelen over de evolutie van de plastische kunsten sinds 
C o b r a .
N.B. : Producer Rik Sauwen verleent zijn logistieke steun

en heeft het project in samenwerking met RTBF (weten
schappelijk advies) begeleid.

[V. DIRECTIE ONTSPANNING

A.Dienst Muziek

In 1987 was er geen samenwerking met de Nederlandse Omroepen.

B.Dienst Amusement-Woord

Idem. Weliswaar werden o.m. besprekingen gevoerd om in '88 "Klas
genoten" te coproduceren.
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C.Dienst Drama

Aan het BRT-NOS-Adviescollege van november '87 werd onderstaand 
overzicht bezorgd van de samenwerkingsprojecten :

1 . Met N O S  :

- "B r e u k e n " (NOS) : - tv film 60'
- scenario : P. van de Waterbeemd
- Vlaams regisseur (Guido Henderickx)
- BRT-coproduktie-inbreng : 110.000 fl.

- "Zonderlinge Z i e l e n " (BRT) : (ex-"Poverello" )

- tv-film van 60' naar een
- scenario van René Verheezen
- regie J.P. De Decker
- produktie BRT (J. Geldof)
- NOS-inbreng : 110.000 f1 .

- "Het b e g e r e n " (BRT) : - tv film (EFP) van 60'
- naar het gelijknamige werk van Piet 

Van Aken
- voor tv bewerkt door Guy Beernaert
- Nederlands regisseur : Jan Keja
- produktie BRT (J. Geldof)
- NOS-inbreng : 110.000 fl.

Ter bespreking liggen : - "De bossen van Vlaanderen", "Sarah, 
Sarah", "De Prins" van BRT-zijde

- "Belle van Zuylen" van NOS-zijde

2. Met KRO •:

- "Tot nut van het a l g emeen" (BRT) :

- tv-film 80'
- scenario Walter Van den Broeck
- regie Lode V e r s t r a e t e / R . Verpooten
- produktie BRT (G. Weemaes)
- KRO-inbreng : 100.000 fl.

- "Villa des R o s e s " (BRT) : - 3-delig tv-feuilleton
- naar W. Elsschot
- produktie BRT (L. De Vel)
- KRO-inbreng : 200.000 fl. 

(in o n d e r h a n d e l i n g )

- "De b r u g " (KRO) : KRO-voorstel dat ter studie ligt
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3. Met VARA :

- "Langs de k a d e " (BRT) : op 4.11 : bespreking in Breda
(aankoop reeks + andere projecten)

4. Met TROS :

- Voorstel cofinanciering van de reeksen
"Klein Londen, klein Berlijn" (BRT) en "Ziekenhuis W e s t " 
(TROS)

5. Met NCRV :

- "Het zilveren H o e kske" (BRT) van Pierre Platteau

In grote trekken is er sedertdien niet zoveel beweging te signa
leren.

1. Met NOS : "Lise" (in produktie)
"Zonderlinge Zielen" (in p r eproduktie)
"Het begeren" (in p r eproduktie)

De dossiers zijn rond.

OP 18.2 worden met de NOS-ploeg de ter studie liggende projecten 
besproken.

2. Met KRO : "Tot nut van het algemeen" is in produktie ;
"Villa des Roses" in p r e p r o d u k t i e .

Op 25.1 hadden we met KRO een bespreking over nieuwe projecten.

3. Met VARA : "Langs de kade" (+ eventueel vervolg) en
"een krimi-reeks" (voorstel VARA) blijven ter studie.

4. Met TROS : De cofinanciering van de reeksen "Klein Londen,
klein Berlijn" (BRT) en "Medisch Centrum "West"
(TROS) is rond.

5. Met NCRV : "Het zilveren Hoekske" (BRT) blijft ter studie.
Regisseur Bram Van Erkei (NCRV) kwam eind januari 
p r a t e n .

6. Met AVRO : Ter studie ligt het project "Beppie" van de hand
van Annie M.G. Schmidt, een 13-delige s T t - c o m - s e r i e .

Onze commentaar op de samenwerking kan kort zijn : er is (van 
beide zijden) in de eerste plaats zakelijk-financiële interesse 
en dito management m.o.o. de toegang tot de "fondsen".

De relatie en samenwerking verloopt hartelijk ; de besluitvorming 
ligt wat aan de trage kant ; produktioneel en dramaturgisch heeft 
het Noorden wel consideratie voor onze dossiers en onze methodiek.
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D.DIENST VARIETE

Geen gegevens ontvangen

V. DIRECTIE PROGRAMMERING & DIENSTVERLENING 
DIENST PROGRAMMERING &  EUROVISIE

Statistisch overzicht : zie map in bijlage. 

Bijlage : 01
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B R T  - R A D I O  

PROGRAMMAPLANNING

SAMENWERKING BRT-RADIO / NEDERLANDSE OMROEPEN 1987

B R T  1

In 1987 is de samenwerking tussen de Produktiekern Cultuur, Luister
spelen en Jeugdprogramma's en de CIRAD (Culturele Informatie en Radio- 
Drama) verder uitgediept :

- er is een voortgezette informatie-uitwisseling ;
- de Nederlandstalige luisterspelauteurs worden samen gepromoot bij 

buitenlandse omroepen ;
- in het kader van de ERU-werkgroep radio-drama wordt samen opgetre

den voor het Nederlands taalgebied.

Hoewel de derde gezamelijke Hoorspelweek begin 1988 werd uitgezonden, 
werd ze in 1987 voorbereid en aan de pers voorgesteld.

Louis Houet (KRO) regisseerde voor rekening van zijn omroep en de BRT 
"Het Tijdperk van de Vissen", een luisterspel naar een roman van 
Odon von Horvath.

Ad Lobler (VARA) werd voor twee gastregies door de BRT uitgenodigd. 

B R T  2

Omroep Limburg nam samen met de Regionale Omroep Zuid Maastricht en de 
Nederlandse Omroep Brabant deel aan de organisatie van de liedjes- 
wedstrijd "Een nieuw liedje".

Omroep West-Vlaanderen heeft op 28.2.87 technische assistentie verleend 
aan de V.P.R.O. voor de opname van een concert op de "Reismarkt" in 
Brugge.

B R T  3

- Van de co-produktie met de V.P.R.O. "Furtwängler" werden tijdens de 
Ie quadrimester van 1987 15 afleveringen uitgezonden.

- Van de NOS werden op diverse data 13 concerten in uitgesteld relais 
uitgezonden.

- Op 9.10.87 werd het Promenosconcert "Phil Abrahams" (Utrecht) recht
streeks uitgezonden.

- Op 25.12.87 werd het Kerstconcert met het Concertgebouworkest recht
streeks uitgezonden.
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WERELDOMROEP

De heer Marc Lernout, monitor in Kigali (Rwanda) voor de BRT-Wereld- 
omroep, werkt sinds november 1987 ook als monitor voor de Nederlandse 
Wereldomroep.

STUDIO BRUSSEL 

Geen samenwerking.



STATISTISCH OVERZICHT VAN DE SAMENWERKING 

MET DE NEDERLANDSE TELEVISIE IM 19 37

Inhoud

1. Programma's van de Nederlandse TV, overgenomen 
door BRT in Eurovisie

2. Overname BRT-materiaal door AVRO
" Reis om de wereld in 80 vragen"

3. Overzicht Nederlands-Belgische samenwerking 
+ bijdrage : Unilaterales 1987
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1 . PROGRAMMA'S van de NEDERLANDSE TV , OVERGENOMEN door BRT 

in EUROVISIE

13/01 : Kerstconcert door het Concertgebouworkest 

14/02 : W.K. Snelschaatsen - Heerenveen 

07/03 : Eiljarten 3 band - Waalwijk 

16/04 : Paasconcert uit " De Doelen "

25/04 : Amstel Gold Race

Korfbal uit Rotterdam 

09/09 : Voetbal : Holland-België uit Rotterdam 

21/10 : W.K. Gymnastiek uit Rotterdam 

12/12 : W.K. Biljarten uit Valkenburg 

25/12 : Kerstmis uit Woerden

Kerstconcert uit " De Doelen "
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2. OVERZICHT OVERNAME BRT-MATERIAAL door AVRO voor PROGRAMMA 

"REIS OM DE WERELD IN 80 VRAGEN"

1.januari 7 items

2 .maart 20 items

3.april 7 items

4. mei 12 items

5 .juni 13 items

6 .oktober 5 items

7 .november 8 items

72 items : uit volgende programma's :

- VAN POOL TOT EVENAAR

- BOEKETJE VLAANDEREN

- ALLEMAAL BEESTJES

- VEROVER DE AARDE
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3. OVERZICHT UNILATERALES

B R T--- > NOS ' N O S--- > BRT

I. januari : 3 5

2. februari : 6 9

3. maart : 20 5

4. april : 18 1 0

5. mei : 10 9

6. juni : 6 3

7. juli : 9 0

8. augustus : 4 7

9. september : 1 5 4

10. oktober : ■-10 13

11 . november : 11 18

12. december : 20 17

TOTAAL 1987 : 121 1QQ

Totaal 1986 : 135 y
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OVERZICHT NEDERLAND SAMENWERKING BRT-TV 1987

I. BRT - Dienst WETENSCHAPPEN

1) NOS DTP : "Labyrinth"

2) VOO : "Labyrinth"

3) NOS School TV: "Modem"

4) VOO : "Ommekaar"

II..BRT - Dienst DRAMA

1) VPRO : " De lege cel " ( visiecassette)

III. BRT - NIEUWSDIENST + PANORAMA

1) NOS DTP : "Panorama" ( Millets)

2) NOS DTP : "Kersttoespraak Koning Boudewijn"
( visiecassette )

IV. BRT - SPORTDIENST

1) VOO : "Ronde van Vlaanderen 1932"

; V. BRT - Dienst KUNSTZAKEN

1) NOS - afdeling KüNST : "Festival van Avignon"
(item "Mahabarata van 12")

2) KRO - BRANDPUNT : "Ten huize van Wies Moens"

3) VARA : "Ten huize van Jan Tinbergen"
(visiecassette)

4) NEDERLANDS THEATER INSTITUUT { Culturele Hoofdstadzender
Amsterdam)

a ) "Warum wir Männer die Technik
so lieben "

-"zien"(item"omkeerbril")
(item" bidden om te 

genezen" )
(item "moesson") 
(visiecassette)

- " transsexualiteit"
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VI.

VII.

VII.

b) Fragment uit programma "Kunst-zaken"

-Need to know/Need Company 
-Who's afraid of V. Woolf/ N.V. 

Kunstzaken Antwerpen 
( mocht op het allerlaatste moment niet 

worden uigezonden i.v.m. de Ned e r 
landse rechten op het werk van
E. Albee )

c) " D e  langste dag " : montage van BRT- 
uitzending over de opening van "Cham
bres d'Amis" te Gent

d) Fragment uit programma " Kunstzaken":

-Ali , de I00I nachtmerrie 
-Tie 3

e) " Het Gerucht " - " Wat drijft Jan 
Fabre?" ( uitzenddatum nog niet b e k e n d I

BRT - Dienst AMUSEMENT, WOORD S SPEL

1 ) VOO

2) VOO

3) EO

4) KRO

DERDEN

nihil

BRT - Dienst JEUGD

videoclip "Imagine" 

videocassette "Demis Roussos" 

videocassette "Ellv & Rikkert"

"Ivan Heylen" ( item over "bijgeloof")

nihil



IX. BRT - Dienst VRIJE TIJD

1) TR05 "Blikvanger" (item lingerie)
2) TROS "Hoge Vlucht" (Televox)
3) VOO "Terloops"

" Remote Semsing"
(item scholieren) 
(panda's )

4) VPRO "Van Pool tot Evenaar" (visieca s s e t t e )
5) VARA "Terloops" (item Rob de Nijs)
6) NOS "Boeketje Vlaanderen (items)
7) NOS "Allemaal Beestjes" ( i t e m s )

X. BRT- Dienst SCHOOLUI T ZENDINGEN

nihil

XI. BRT - NCR

1) AVRO : "Milieuspot" (water)
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OVERZICHT BRT-TV - SAMENWERKING NEDERLAND 1987

I. BRT- Dienst WETENSCHAPPEN
1) Fragmenten bij IKON,NOS,KRO :

-"God in Nederland"

-"Zeilkamp voor kankerpatiëntjes" 

-"Nieuwslijn" (visiecassette) 

-"Export" (visiecassette)

H . BRT- Dienst DRAMA 
nihil

III. BRT - NIEUWSDIENST + PANORAMA

1) EO : "Tijdsein" (Roemenië)

2) NOS : "Journaal Jaaroverzicht '36"

IV. BRT - SPORTDIENST 
Unilaterales ( zie bijlage)

V. BRT - Dienst KUNSTZAKEN
1 ) fragmenten van het Nederlands Danstheater

2) item uit "de macht der theaterlijke dwaasheden" 
van Jan Fabre bij VPRO gevraagd

3) NOS - afdeling KUNST :

- leader "Overmeer" (unilateraal na EVN-OI)
- "Overmeer" deel 1 ( unilateraal)
- "Overmeer" deel 2 ( unilateraal)
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VI. BRT - Dienst AMUSEMENT WOORD

1) "Terugblik" : items bij IKON,VARA,VPRO,NOS over:
Jules de Corte , Hans Van Deventer, 
Ramses Shaffy , Liesbeth List , Dimitri 
Van Toren , Boudewijn de Groot ,
Elly en Rikkert

2) "NOS-Eindejaarsoverzichten" (geprolongeerd)

3) "ARGUS" :

a) AVRO -Musical "Evenaar" (item G.Hagedoorn)
AVRO -Televisie (item Pieter Menten)

b) SOCUTERA (item Hongersnood Ethiopië)
c) VPRO (item Adriaen Van Dis)
d) EO (item Kinderporno)
e) TROS (item André Van Duin&Prins Bernard)

(item Bananasplit)
f) STER (item Mies B ouwman-pensioenkas")
g) HUMANISTISCH VERBOND

(item Houten Camera)
h) KRO (item "Kleinkunstmarathon")
i) VOO (item klasgenoten-Gerard Reve)
j) VARA (item 2 jaar later-Jan de Hartog)

VII.DERDEN

1) CDOrVPRO visiecassette "Van Kooten en De Bie"

2) PRO:NCRV "Bio-ethiek"

3) KTRO-KRO "Edith Stein"

VIII.BRT-Dienst JEUGD

1 ) VARA videoclip " Los Lobos "

2) Joop Van de Ende produkties:
visiecassette "100 jaar Carré"

IX. BRT - Dienst VRIJE TIJD

1) TROS "Maatjesharing" (visiecassette)

X. BRT - SCHOOLTV

1) MEDIA-NOS items "Vanwege 't experiment"



DIRECTIE TECHNISCHE DIENSTEN



HOOFDSTUK 9 - TECHNISCHE DIENSTEN

1. INLEIDING

Voor de radio-omroep was 1987 het jaar waarbij de jongste BRT-spruit 
"Studio Brussel" volwassen werd : hij zou over gans Vlaanderen uit
gezonden worden. Hiervoor waren in het frequentieplan van Genève 1984 
de nodige frequenties toegewezen aan de openbare omroep. Het uitblij
ven van het K.B. waarmede deze besluiten hier ten lande zouden bekrach
tigd worden, bracht mede dat meerdere niet-openbare radiozenders die 
gestoord werden door deze nieuwe BRT-zenders, een kortgeding inspanden 
tegen de BRT. In enkele gevallen trok de BRT aan het kortste eind 
en zo diende de frequentie in Genk lichtjes gewijzigd te worden en 
moest de zender in Egem tijdelijk stilgelegd. Aan deze problemen zou 
een einde komen bij het verschijnen van het langverwachte K.B. (in 
de loop van januari 1988).

Voor studio Hasselt werd de eerste faze van renovatie beeindigd.
Hiermede beschikt deze gewestelijke omroep over een aangepaste grote 
studio met eindregie en nieuwe inspreekstudio, en kan tevens de volgende 
en laatste faze aangevat worden voor de verdere modernisering.

Na een grondige voorafgaande studie werd de bestelling geplaatst van 
de nodige RDS-coders voor de FM-uitzendingen. Hierdoor zal de BRT 
in Europa mede aan de spits staan voor het verbeteren van de rij-infor- 
matie van de automobilisten.

De TV-kijkers en in-het bijzonder de geinteresseerden in het bankwezen 
kregen een uitbreiding van de Teletekstuitzendingen aangeboden. Hier
mede kan nu de evolutie van de beursnoteringen gevolgd worden. Tevens 
werd de informatie afkomstig van de Regie der Luchtwegen rechtstreeks 
in de Teletekst geschakeld.

Voor het toepassen van stereogeluid voor TV zal een beslissing genomen 
worden bij de vernieuwing van de bestaande TV-zenders.

Alhoewel de BRT in de onmiddellijke toekomst het invoeren van de hoge 
definitie televisie (HDTV) nog niet vooropstelt, neemt zij aktief deel 
aan de werkzaamheden die zowel op nationaal als internationaal vlak 
hieromtrent gevoerd worden.

De gerenoveerde beeldbandcellen werden in gebruik genomen, terwijl 
de grafische mogelijkheden voor de uitzendingen uitgebreid werden door 
de installatie van een "Paintbox", een digitale beeldbibliotheek (DLS) 
en in het AT, een kleine studio voor elektronische trucage en animatie.

De ramp met de "Herald" legde zwakke plekken van de BRT bloot i.v.m. 
de procedure die in dergelijke omstandigheden moet gevolgd worden. 
Hieruit konden nuttige lessen voor de betrokken BRT-diensten getrokken 
worden. Een gevolg was o.a. het bestellen van een radiotelefonienet 
ten behoeve van de ENG en RNG (elektronische en radio-nieuwsgaring) 
en een algemene verbetering van de eigen communicatiemiddelen.



1987 was ook het jaar waarin het Instructiecentrum zijn 5de lustrum 
vierde. Een directie waarmede alle nieuwkomers kennis gemaakt hebben 
en die o.a. buiten de normale opleiding en bijscholing van het eigen 
personeel, ook het technisch imago van de BRT naar buiten brengt op 
de vele tentoonstellingen.

Ingevolge de doorlichting werden de dienst Bewaking en Exploitatie 
Telefonie bij de directie Technische Installaties geintegreerd.

Tenslotte is er opnieuw een sprankeltje hoop gerezen dat het geplande 
belangrijke nieuwe zendstation - ingevolge de in 1983 neergestorte 
mast in Waver - toch van de grond zal komen. Een wedstrijdjury werd 
aangesteld en kandidaten werden opgeroepen om deel te nemen aan een 
wedstrijd voor het ontwerpen van een nieuwe communicatietoren.
Hoop doet leven !

M. GEWILLIG 
Directeur-generaal 
Technische Diensten



DIRECTIE EXPLOITATIE

1. Inleiding

Deze directie exploiteert de produktiemiddelen voor Radio en 
TV. Deze middelen omvatten o.a. de studio's, de reportage- 
eenheden en installaties voor nabewerking van de programma's 
voor de uitzending (voor detail zie bijlage 1).
De cijfergegevens van deze directie die verband houden met 
het aantal uren programma-uitzendingen verschillen met deze 
van de programmadiensten. In deze gegevens worden eveneens de 
duur van de uitzending van het testbeeld en de 1000 Hz-toon 
voor de aanvang van het eigenlijke programma verrekend.

2. Exploitatie Radio

2.1. Evaluatie van de exploitatie radio (zendschema zie bijla
ge 2).

Alhoewel het totale personeelsbestand nagenoeg ongewijzigd 
bleef en het aantal overuren slechts in geringe mate toe
nam, was er een evolutie in het aantal uren gerealiseerde 
programma's .

A. Het totaal aantal uren programma-uitzendingen (zie bij
lage 3) steeg van 31.008 h naar 31.436 h, d.w.z. een 
toename van 1,4 %. Deze toename is te danken aan de wij
ziging van het zendschema van :

a. studio Brussel. Hierdoor steeg het aantal programma- 
uren van 3.325 h tot 3.582 h of een toename van 8 %;

b. de wereldomroep. Het aantal programma-uren steeg van
6.478 h tot 6.670 h of een toename van 3 %.

B. Het aantal reportages daalde over de ganse lijn.

a. In het O.C. liep het aantal reportages terug van 
1.213 naar 1.129 of een afname van 7 % (zie bijlage 
5);

b. In de gewestelijke omroepen liep dit aantal terug van 
266 naar 252 of een afname van 5 % (zie bijlage 6).

C. Het aantal prestaties voor concerten die binnen of bui
ten de BRT opgenomen of uitgezonden werden steeg van
1.077 naar 1.095, hetzij een toename van 2 % (zie bij
lage 7 : 1.2).

2.2. Belangrijkste prestaties in 1987.

- 11 internationale ERU-concerten rechtstreeks uitgezonden 
op BRT 3 : al deze concerten werden voor gans Europa 
gecoördineerd door de Technische Diensten van de BRT.

- 8 reeksen uitzendingen uit salons en beurzen :

- Autosalon
- Ideale Huis

15/1 t.e.m. 25/1 
24/1 8/2
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- Batibouw 27/2 8/3
- Flanders Technology (F.T.I. Gent) 11/5 17/5
- Audio-Video-salon 26/9 27/9
- Voedingssalon 10/10 21/10
- Boekenbeurs 31/10 10/11
- Made in Belgium 9/12 13/12

- verslaggeving "Herald of Free Enterprise"
7/3 t.e.m. 11/3 

29/3 31/3
23/4 28/4

- BRT 2-dag te Lichtaart (Bobbejaanland) op 6/6 
Samenwerking Gewestelijke Omroepen Antwerpen, Limburg, 
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

- BRT 2-dag te Middelkerke 20/6 t.e.m. 21/6 
"BRT 2 aan Zee"
Samenwerking Gewestelijke Omroepen Antwerpen en West-Vlaan
deren .

- Ronde van Frankrijk 1/7 t.e.m. 26/7

- Star Festival Knokke 1/7 t.e.m. 12/7

- Jazz Middelheim 4/8 t.e.m. 16/8 
(2 tenten en 4 reportagewagens SI, S2, S3, S9).

- De FM-LIJN 29/8 
Uitzending voor Studio Brussel vanuit bus (met HF-appara
tuur en via vliegtuig) rijdend door gans Vlaanderen en dit 
ter gelegenheid van de uitbreiding van het FM-zendemet.

- De Gordel 6/9
BRT 2 Gewestelijke Omroep Brabant in samenwerking met Ge
westelijke Omroep West-Vlaanderen.
HF-zendwagen voor reportages over het ganse circuit (met 
reportagewagens S4 en S 7 ).

- Europees volleyball-kampioenschap 25/9 t.e.m. 4/10

- Happening Gent Bijloke 30/9 
Uitzending vanuit 5 zalen m.b.v. de reportagewagens SI, S2, 
S8, S9.

- Hoorspeldag BRT-Nederlandse Omroepen op 17/11

- Parlementsverkiezingen op 13/12

- BRT 2-dag te Oostende op 19/12 
Samenwerking van de vijf gewestelijke omroepen.

2.3. Exploitatie TV

2.3.1. Evaluatie van de exploitatie TV.

Zoals voorgaande jaren waren er wijzigingen in het aantal 
uren uitzending, aantal reportages, enz.

./..
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A. Het totaal aantal uren programma-uitzendingen steeg met
6,8 % voor TV1 en 6,3 % voor TV2 (zie bijlagen 3 punt II 
en 9 ).

B . Het totaal aantal uren studiogebruik liep terug met 
33 %. Dit vond vooral zijn oorzaak in het verminderd 
aantal uren opname ( - 52 % ). Het aantal uren recht
streekse uitzending daarentegen nam toe (+ 17 %) (zie 
bijlage 10 punt I).

C. Niettegenstaande het aantal buitenopnamen terugliep met 
7,6 %, nam de totale duur toe met 10,3 % (zie bijlage 10 
punt II).

D. Wanneer het totaal aantal uren uitzending beeldband toe
genomen is met 12,6 % is dit vooral te wijten aan het 
feit dat films gekopieerd worden op beeldband. Dit ver
klaart dan ook de zogenaamde teruggang van het aantal 
uren uitzending telecinema (zie bijlage 10 punt II).

2.3.2. Belangrijke TV-uitzendingen in 1987.

- Verslaggeving over de ramp met de "Herald" te Zeebrugge, 
vanaf 6/3 tot het rechttrekken (7/4) en wegslepen van de 
boot.
De BRT zorgde tevens dagelijks voor technische bijstand 
ten behoeve van verschillende buitenlandse stations.

- De uitzendingen ter gelegenheid van "Flanders Technology" 
(F.T.I.) te Gent van 10 tot 17/5/1987.

- De reportage over de atletiekmeeting "Memorial I. Van 
Damme" in het Heyzelstadion op 11/9/87. Deze atletiek
meeting was de finale van de "Grand Prix" en genoot zeer 
grote buitenlandse belangstelling. De reportage werd door
25 omroepen rechtstreeks uitgezonden.

- De uitzendingen van het "Diamond Awards"-festival opgeno
men of uitgezonden vanuit het Sportpaleis te Antwerpen op 
24/11, 26/11, 27/11 en 28/11/87.

- De "Verkiezingsshow" (13/12) in studio 5.

- De afleveringen van "Het Pleintje".

- De reeks van 9 uitzendingen "Pak de Poen" vanuit het Ame
rikaans Theater.

- De reportage van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaande
ren" op 5/4/87 met inzet van de reportagewagens K3, K4, 
K8 en de mobiele volgcamera's met 2 helicopters.

- De reportage van het "Europees Kampioenschap Volleybal" 
dat plaatsvond te Genk en te Gent van 25/9 tot 4/10/87.

- De seizoenuitzendingen "Mike" en "Argus".

- De wekelijkse uitzending "Hoger-Lager".

- Het "Starfestival" te Knokke (7-11/7/1987).

./.
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- Het "Beiaardfestival" te Mechelen van 29/8 tot 31/8/87.

- De technische bijstand aan de ORF, t.g.v. de Wereldkam
pioenschappen Wielrennen te Villach (Oostenrijk) van 31/8 
tot 7/9/87.

- De technische bijstand aan de NOS, t.g.v. de "Amstel Gold 
Race"-wielerwedstrijd op 25/4/87.
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3. DIRECTIE ZENDERS EN STRAALVERBINDINGEN

3.1. Inleiding

Deze directie exploiteert en onderhoudt de middelen nodig 
voor de overdracht en uitzending van de TV- en radioprogram
ma's. Daarbuiten levert zij haar bijdrage in meerdere techni
sche werkgroepen o.a. ERU en CCIR en geeft zij advies voor 
aanvragen (zowel binnen- als buitenlandse) voor wijziging of 
aanvulling van de frequentieplannen vastgelegd ingevolge de 
akkoorden van Stockholm en Genève.
De vaste straalverbindingen verzorgen de overdracht van ener
zijds de nationale TV- en/of radioprogramma's tussen vaste 
punten (parlement, AT en het OC/Zendstations), anderzijds de 
internationale programma's tussen buurlanden onderling en/of 
de BRT/RTBF (zie bijlage 14). De tijdelijke straalverbindin
gen verzorgen de overdracht van programma's tussen de repor- 
tagewagens en het OC terwijl de mobiele straalverbinding de 
programma's realiseert vanaf moto's, helicopters of vliegtui
gen en overdraagt naar het OC of een tussenpunt van de 
tijdelijke straalverbindingen (beschikbare middelen zie bij
lage 11 ).
De dienst Zenders zelf staat in voor het exploiteren en on
derhouden van het zenderpark (zie bij lage 1 2 ).
Wegens het uitblijven van een definitieve oplossing voor de 
vervanging van de zendmast die in Waver-Overijse is gevallen 
in het najaar van 1983, diende verder gebruik te worden ge
maakt van de noodinstallaties van Veltem, Brussegem en Brus
sel (op het Rijksadministratief Centrum, RAC). Daardoor bleef 
ook in 1987 een gedeelte van de dienstzone verstoken van FM- 
en TV-2-ontvangst.

De cijfergegevens van deze directie verschillen met deze van 
de programmadiensten en directie exploitatie omwille van de 
bijkomende Teletekstuitzendingen ten behoeve van de Beursbe- 
richtgeving op TV1 en de industriële uitzendingen.

3.2. Dienst Zenders

3.2.1. Evaluatie :

- Het bestaande TV- en FM-zenderpark, met inbegrip van de 
MG-zender te Kuume, wordt vanuit het OC gecommandeerd en 
bewaakt terwijl de MG- en KG-zenders in Wolvertem en 
Waver ter plaatse geëxploiteerd worden.
36 % van de in dienst zijnde TV-zenders zijn verouderde 
types (ouder dan 16 j.) en vergen meer onderhoud. 
Niettegenstaande het personeelsbestand ongewijzigd bleef 
en het zenderpark uitgebreid werd, scoorden de TV- en FM- 
zenders, die buiten de kantooruren onbemand werken, hoge 
cijfers voor wat de bedrijfszekerheid aangaat.

Voor FM :
totaal aantal bedrijfsuren : 108.218 h waarbij 22 h on
derbreking (0,02 % van de zendtijd). Hiervan waren 5 h 18 
min (0,005 %) veroorzaakt door netspanningsonderbreking.
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Voor TV :
totaal aantal bedrijfsuren (TV1 + TV2) : 20.229 h waarvan 
7 h 42 min onderbreking van programma of industriële uit
zending, hetzij 0,038 % van de zendtijd waarvan 4 h 51 
min wegens netonderbreking of 0,025 %.

- De MG-zenders waren 20.788 h in bedrijf. Het programma 
was gedurende 1 h 01 min (0,005 % van de tijd) onderbro
ken waarvan 21 min (0,0017 % van de tijd) ingevolge de
fecten buiten BRT-installaties (netonderbreking of onder
breking modulatielijn RTT).

- De KG-zenders waren 11.211 h in bedrijf voor de wereldom
roep. Aangezien de zendfrequentie van deze zenders in de 
loop van de dag meerdere malen moet veranderd worden, 
heeft dit ook een weerslag op het aantal onderbrekingen. 
121 onderbrekingen veroorzaakten een totale onderbre- 
kingsduur van 10 h 57 min (0,1 % van de zendtijd) waarvan 
119 (totale duur 8 h 34 min of 0,076 %) wegens defecten 
in zenders en 2 (totale duur 2 h 14 min of 0,024 %) we
gens defecten buiten BRT-installaties.

3.2.2. Wijzigingen aan de zendernetten in 1987 :

- Uitbreiding van het FM-zendemet ten behoeve van "Studio 
Brussel" :
Op 1 september werden 3 FM-zenders officieel in dienst 
genomen : Genk (101,4 MHz), Gent (101,5 MHz) en Schoten 
(100,9 MHz). Op 4 september werd de frequentie van zender 
Genk gewijzigd naar 102,5 MHz, ten gevolge van de uit
spraak van een rechtbank. Zender Egem (102,1 MHz) die 
samen met bovengenoemde zenders bedrijfsklaar kwam, werd 
pas op 1 oktober gestart; op 19 november werd hij voorlo
pig buiten dienst gesteld in uitvoering van de uitspraak 
van de rechtbank.

- BRT-1 (middengolf) :
op 12 september werd het draaggolfvermogen van de midden
golf -uitzending op 927 kHz verhoogd van 150 kW tot 300 
kW.

- TV-l :
vanaf 15 september werden de TV-zenders van het eerste 
net op werkdagen gestart om 12 uur voor het uitzenden van 
beursinformatie via Teletekst.

- Studio Brussel (middengolf) :
van 13 mei tot 9 juli en van 27 oktober tot 24 november 
gebeurde, omwille van de onbeschikbaarheid van de normale 
antenne, de middengolf-uitzending (1512 kHz) met de re- 
servezender (draaggolfvermogen van 25 kW) en de noodan- 
tenne.

- Studio Brussel (100.6 MHz) :
sedert 27 november maakt RTBF geen gebruik meer van de 
BRT-antenne te Brussegem. De zender in Brussegem (100,6 
MHz ) werd sindsdien rechtstreeks verbonden met de 
antenne.
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3.2.3. Werken in 1987 uitgevoerd bij de dienst Zenders.

3.2.3.1. Midden- en Kortegolfzenders (MG-KG)

a. Wolvertem :

- De reservezender van de zendinstallatie 1512 kHz 
werd vernieuwd omdat hij onvoldoende bedrijfszeker 
was geworden wegens veralgemeende sleet en omdat de 
verbruikskosten van elektriciteit en zendbuizen zeer 
hoog opliepen. Deze nieuwe zender is de eerste MG- 
zender van het halfgeleidertype die de BRT in ge
bruik neemt. Hierdoor verminderen vooral de ver
bruikskosten van zendbuizen.
De aankoop werd beperkt tot de levering van de zen
der; de installatie gebeurde met eigen personeel. 
Omdat een halfgeleider-zender voor blikseminslag ge
voeliger is dan een buizenzender diende de bliksem
beveiliging van het hele station te worden herwerkt. 
Dit werd uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de 
zenderfabrikant. De nieuwe zender kwam bedrijfsklaar 
op 3 september.

- De tuien van de 165 m mast moesten uit veiligheids
overwegingen worden vernieuwd. Er werd gekozen voor 
een uitvoering met elektrisch ontstemde tuien zonder 
tui-isolatoren omwille van de hieraan verbonden 
voordelen : minder breekbaar materieel in dienst en 
een gemakkelijker onderhoud. Deze uitvoeringswijze 
maakte het nodig om 6 bijkomende aardstelsels aan te 
leggen, één voor elke tui.

- De aardingen van de 80 m mast en de 40 m mast werden 
verbeterd om atmosferische opladingen van deze mas
ten onmiddellijk naar de grond te doen afvloeien.

- In de hoofdzender van de zendinstallatie 1512 kHz 
werden de stuurkringen van de hoogspanningsgelijk- 
richter gewijzigd volgens de aanwijzingen van de 
zenderfabrikant.

b . Waver :

- Er werd langsheen de gordijnantennes een weg aange
legd die geschikt is voor het transport van zwaar 
jnaterieel; zo zijn onderhoud en herstellingen van 
deze antennes bij alle weer mogelijk.

- De KG-antennematrix werd gewijzigd om elk van de 96 
schakelaars afzonderlijk te kunnen bedienen.

- Er werden 3 UV-detectoren geplaatst om vonkvorming 
in de KG-antenne B' te kunnen detecteren. De hierbij 
horende voeding en telschakelingen werden door eigen 
personeel ontworpen en gerealiseerd.

- De isolatoren van ruitantenne 3 (N-Amerika) werden 
vernieuwd.
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- Wegens de aanwezigheid van een transformator met 
PCB-vulling in een cel onder de zenderzaal werden 
uit veiligheidsoverwegingen volgende wijzigingen 
uitgevoerd :

- het luchtdicht maken met vuurvast materiaal van 
de kabeldoorgangen tussen deze cel en de zender
zaal;

- het verplaatsen van de in- en uitlaten van de 
koellucht van de reserve MG-zender van deze cel 
naar de zenderzaal.

- De impedantie van de MG-antenne B' werd herregeld.

- De maquette van het zendcentrum, opgesteld in de 
ontvangsthall, werd volledig gerestaureerd; alle mi
niatuur antennes werden opnieuw gemaakt; het geheel 
werd herschilderd.

- Er werd een reserve-exemplaar gemaakt van elk van de
22 gedrukte kaarten van de hoofdzender van de MG- 
zender (540 kHz).

- De elektronische stuurschakelingen van de lastscha- 
kelaar van zender KG-8 werden gewijzigd om het aan
tal in- en uitschakelingen te verminderen.

- De stuurschakelingen van de hoogspanningslastschake- 
laar van de MG-zendinstallatie werden eveneens ge
wijzigd om het onderhoud gemakkelijker en veiliger 
te maken.

- De uitlaat van de koellucht van de MG-hoofdzender en 
de zender KG8 werden gewijzigd om de warme lucht 
hetzij naar buiten hetzij in het zendergebouw te 
blazen.

3.2.3.2. FM-zenders

- Het materieel dat in 1986 werd aangekocht voor de uit
bouw van het FM-zendernet van Studio Brussel werd tij
dens de periode maart-augustus voorlopig gekeurd. Het 
blijft onder waarborg tot zijn definitieve keuring in 
1988.

- De opbouw van de zendinstallatie die voor rekening van 
BRF gebeurt te Brussegem werd verder gezet : de anten- 
ne-installatie werd definitief gekeurd; de zender kon 
nog niet voorlopig worden gekeurd omdat een aantal be
langrijke afwijkingen van de bij de bestelling opgeleg
de specificaties blijven bestaan; de instraling van de
2 MG-uitzendingen van Wolvertem in de modulatie-appara- 
tuur te Brussegem kon worden weggewerkt. Tijdens deze 
werken kon de BRF-uitzending zonder noemenswaardige in
cidenten worden verzekerd.

- Na een uitgebreide studie van het internationaal genor
maliseerde "Radio Data System" (RDS) werden 18 RDS-co- 
ders aangekocht. De levering ervan mag worden verwacht 
tegen einde 1988. Daardoor zal dit systeem gelijktijdig 
ingevoerd kunnen worden op de 4 FM-zendernetten.
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- Op dit ogenblik is het mogelijk dat de zwaai van de FM- 
zenders tijdens de modulatiepieken de voorgeschreven 
grenswaarde van + 75 kHz overschrijdt. Om dit risico 
weg te werken werden besprekingen aangevat met de di
recties Exploitatie en Ontwerpen en Onderhoud.

- Er werden een aantal kwaliteitsmetingen uitgevoerd op 
de FM-zenders om in de toekomst kwaliteitsklassen te 
kunnen vastleggen. Op basis van deze klasse-indeling 
zal het onderhouds- en herstellingswerk van de zenders 
worden georganiseerd.

- Nadat in Brussegem werd vastgesteld dat door het openen 
van het hoogspanningsaardingsmes de zendinstallatie 
werd uitgeschakeld, werd de kablering van deze zendin
stallatie zorgvuldig onderzocht. Na veel zoekwerk werd 
er een fout in de kablering gevonden.

- In samenwerking met de directie Technische Installaties 
werd een studie begonnen om de klimaatregeling in het 
station Brussegem te verbeteren.

- In het station Schoten werd de kunstantenne vernieuwd.

- Er werd een ponderatiefilter voor ruismetingen ontwor
pen en gerealiseerd.

3.2.3.3. TV-zenders

- In het station Egem werd in het voorjaar een reeks 
proeven gedaan om na te gaan of de kwaliteitsvermin
dering van teletekstsignalen bij Ball-ontvangst kan 
worden gecompenseerd door de installatie van een data-

• brug bij elke Ball-ontvanger. De resultaten van de 
proeven waren negatief : de kwaliteit van de teletekst
signalen die door de Ball-ontvangers worden afgeleverd 
bleek te slecht voor een succesvolle regeneratie. Er 
werden daarom 8 Ball-ontvangers via de gangbare proce
dure besteld.

- In het station Waver-Overijse werd in de koelinstalla
tie van de TV1 zender een mengkamer ingebouwd om de 
temperatuur van de aanzuiglucht te stabiliseren. Zo 
werd het risico op doorslag bij vochtig weer wegge
werkt.

- Er werd een systeem ontworpen en gerealiseerd om over 
de reserve-straalverbinding Egem-Brussel naast het 
beeld- ook een geluidssignaal over te zenden.

3.2.3.4. Zendercontro1ecentrum (ZCC)

- Er werd een wagen aangekocht om herstellingen van de 
apparatuur voor afstandsbediening en -signalisatie in 
de stations sneller te kunnen uitvoeren. De inrichting 
van de wagen is aan de gang.
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- Voor de vernieuwing van de bedieningslessenaar werd een 
ontwerp opgemaakt en een marktpeiling gestart. De be
staande lessenaar is versleten door de nagenoeg perma
nente werking van het ZCC. De nieuwe lessenaar zal rui
mer zijn om ook de toestellen die thans geen plaats 
hebben te kunnen inbouwen.

- Een aantal fouten die reeds sedert de installatie van 
het ZCC in sommige computerprogramma's bestaan, kon na 
veel zoekwerk worden weggewerkt. Het betreft vooral 
systeemfouten, het uitlezen van geheugens, de werking 
bij storingen op de verbindingen, de weergave van de 
toestand van de zendernetten op het kleurenbeeld.

- Er werden computerprogramma's geschreven om sneller ge
gevens op te zoeken in de logging-banden.

- De apparatuur werd uitgebreid met schakelingen die door 
het eigen personeel werden ontworpen (bewaking van de 
secundaire posten en minimum-spanning-relais op de bat
terij lader).

- Er werd een nieuwe kleurenschriftvormer ontworpen en 
uitgevoerd ter vervanging van de bestaande.

- Twee studenten industrieel ingenieur ontwierpen in het 
raam van hun stage een IEEE-int er face voor de video- 
analyser UPF.

3.3. Dienst straalverbindingen

3.3.1. Vaste straalverbindingen.

3.3.1.1. Evaluatie van deze sectie

Deze installaties, die verspreid staan over 13 stations, 
omvatten 75 straalzenders, 71 straalontvangers met bijho
rende randapparatuur. Ze worden geëxploiteerd door het 
Schakelcentrum Straalverbindingen (SCS). Het onderhoud 
van de straalzenders en -ontvangers in de verwijderde 
stations en de telecommunicatietoren wordt verzorgd door 
een sectie. Dit gebeurt minstens om de 3 weken.

De sectie bestaat uit twee ploegen :

- een ploeg van twee laboratoriumtechnici en één elektri
cien, verantwoordelijk voor routine-onderhoud en her
stellingen;

- een ploeg van twee laboratoriumtechnici, die instaat 
voor receptie-metingen te velde van nieuwe apparatuur 
en voor speciale aanpassings- en/of uitbreidingswerken. 
Tijdens het weekend en op feestdagen is er een labora- 
toriumtechnicus van wacht in het OC; wanneer hij niet 
op verplaatsing moet wegens defect, houdt hij zich be
zig met nog lopende herstellingen in het labo.

De installaties die opgesteld staan in de telecommunica
tietoren (met uitzondering van de straalzenders en -ont
vangers) worden onderhouden door het personeel van het 
SCS.
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Aangezien deze apparatuur van het halfgeleidertype is, is
hun bedrijfszekerheid zeer hoog.

- Voor de overdracht van de FM-programma ' s ( totale duur 
43.800 h) waren er korte onderbrekingen in de 
verbindingen tussen het Omroepcentrum en één der FM- 
zendstations. Deze veroorzaakten programmaonderbrekin- 
gen in één of meerdere zendstations waarvan de totale 
duur 88 min. 04 sec. was of 0,003 % van de totale 
zendtijd.

- Voor de overdracht van de TV-programma's (totale duur
6.305 h) waren er korte onderbrekingen in de verbindin
gen tussen het omroepcentrum en één of meerdere TV- 
zendstations. Deze veroorzaakten programmaonderbrekin- 
gen in één of meerdere zendstations waarvan de totale 
duur 40 min. 10 sec. was of 0,01 % van de totale zend
tijd.

3.3.1.2. Bijzondere werken uitgevoerd bij de vaste straalverbin
dingen (verwijderde stations)

- Beëindiging van de uitvoering van de bestelling ZS6400 
(firma GTE-ATEA) ter vervanging van de verouderde 
straalverbindingen (type CTR108) in de 4 GHz band.

- Van 29/06/87 tot 03/07/87 : receptiemetingen te Milaan 
(GTE) van de bestelling ZS.7500, betreffende de nieuwe 
straalverbindingen tussen Schoten en Roosendaal (7 GHz) 
en Brussel-Schoten (4 GHz).

- Omvorming van twee analoge breedbandklankdemultiplexers 
(4 kanalen) tot een achtkanaalsdemultiplexer, door mid
del van een frequentieconvertor, om de overbrenging van 
het programma "Studio Brussel" naar het ‘zendstation 
Schoten mogelijk te maken.

- Installatie in Genk van twee demultiplexers (type MP30) 
evenals vervaardiging en installatie van een klankscha- 
kelaar (6+6), die vanuit het SCS bediend wordt. Door 
deze aanpassing kan het programma "Studio Brussel" het 
zendstation Genk bereiken.

- Eind november 1987 werd een aanvang gemaakt met de uit
voering van de bestelling ZS.7500 door de firma GTE- 
ATEA. Om de verbindingen tussen Brussel, Schoten en 
Hilversum te verzekeren werden tussen Brussel en Scho
ten 3 tijdelijke straalverbindingen geplaatst in de 
heengaande richting en twee in de kerende richting. Het 
gedeelte tussen Schoten en Roosendaal werd verzorgd 
door de Nederlandse PTT (1 heen en 1 terug).

- Op 18/12/87 werd overgeschakeld op de nieuwe toestand 
tussen Brussel en Hilversum, na de nodige beoordelings- 
metingen. De receptiemetingen zullen na nieuwjaar 
plaats vinden.

- Er werd een studie gemaakt ter verbetering van het 
aardstelsel van het relaisstation in Schoten. Aanlei
ding hiervoor is de regelmatige blikseminslag met be
schadiging van apparatuur als gevolg.

- Lopende bestellingen :
- ZS8390 : onderhandse bestelling van 5 breedbandmods

en 12 demods (type CMF27) bij ATEA;
- ZS8400 : bestelling van 9 mods, 9 demods en 5 telefo-

niemultiplexers (GTE-ATEA).

./.
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3.3.1.3. Bijzondere werken uitgevoerd in het schakelcentrum 
straalverbindingen en telecommunicatietoren (TCT)

Om het signaal van studio Brussel in alle zendstations 
beschikbaar te stellen moesten wijzigingen aan het net
werk worden aangebracht, ondermeer :

- de installatie van een 8-kanalen-multiplex op de TV1- 
verbinding Brussel-Genk;

- de installatie van een digitale 6-kanalen-multiplex op 
de verbinding Brussel-Genk;

- het ontwerp en de installatie op de TVI-verbinding 
Brussel-Egem van een klankomschakelaar die op afstand 
kan bediend worden vanuit het SCS;

- het wijzigen van 48 audio-splitsversterkers en de in
stelling van de klanksignalen op het niveau 6 dBm.

Aanpassingen van de installatie moesten worden verwezen
lijkt voor de uitbreiding van het straalverbindingsnet, 
met name voor de verbinding van de ARD-WDR-studio's in 
Brussel naar TCT, de vernieuwde schakeling in het RAC 
(Brussel), de omschakeling van de reserverbinding naar de 
TVl-zender in Waver en voor de splitsing van de interna
tionale verbinding naar Hilversum, via Schoten.

Voor de monitoring en distributie van klank werden 30 
nieuwe splitsversterkers ontworpen, gemonteerd en geïn
stalleerd, met een aangepaste keuzeschakelaar die bediend 
wordt vanuit het SCS. Voor een eenvoudige identificatie 
van de klankkanalen bij reportages werd een testmultiple- 
xer ontworpen en gebouwd. Er werd een SIS (sound-in-sync) 
coder geplaatst en geïntegreerd in het systeem. De ni
veaus van de uitgangssignalen van de kanaalmodems op die 
dienstkanalen werden genormaliseerd.

In november 1987 werd de ontvangst van het satellietka- 
naal C.N.N. stopgezet.

3.3.2. Tijdelijke straalverbindingen.

3.3.2.1. Evaluatie van deze sectie

In 1987 bedroeg het aantal transmissies 312 en het totaal 
aantal opstellingen 335.
In meerdere stations zijn er installaties voorzien die 
gebruikt worden als vast tussenpunt voor deze sectie. Dit 
gebeurde o.a. :

102 maal in Egem
73 maal in Schoten 
28 maal in Genk
26 maal in Brussel (TCT)
17 maal in Brussel (RAC)
3 maal in Vloesberg
4 maal in Antwerpen

Twee reportages moesten afgelast worden, namelijk FC-Lo- 
keren wegens sneeuwoverlast op 22/02/87 en Assenede op 
28/02/87 wegens defect in Egem.

./.
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3.3.2.2. Belangrijke opdrachten

- Voor de nieuwsdienst werden 
korte termijn verwezenlijkt

volgende opstellingen op

Zeebrugge6-7/03/87 Herald of Free Enterprise,
(tot 30/04/87)

15/03/87 Congres S.P., Hasselt
25/06/87 Methania, Zeebrugge
27/09/87 Confrontatie, Brielpoort Deinze
16/10/87 Persconferentie, St.-Genesius-Rode
19/10/87 Lambermont 1, Brussel

- Bijzondere opdrachten :
14/03/87

11/05/87
6-7/04/87
20-26/07/87

29-31/08/87

Finale Belgische Eurosong, met bijdra
gen uit vier gewestelijke studio's 
Flanders Expo, Gent 
Berging van de Herald, Zeebrugge 
Tennistornooi Studio Brussel (lokale 
verbinding)
Beiaardwedstrijd, Mechelen (2 lokale 
verbindingen)

- Wielerwedstrijden :
28/02/87 Omloop Het Volk, Gent
28/03/87 E3-prijs, Harelbeke
29/03/87 Brabantse Pijl, Alsemberg
04/04/87 Ronde van Vlaanderen, Meerbeke
08/04/87 Gent-Wevelgem
17/05/87 Ronde van Vlaanderen voor liefhebbers,

Denderleeuw
28/06/87 Belgisch Kalmpioenschap, St.-Katelijne-

Waver
22/09/87 Parijs-Brussel (afgelast)

- Klanktransmissie voor de radio :
17/05/87 Tollembeek, in stereo (Omroep Brabant)

Transmissies
28/08/87
30/09/87

02/10/87

13/10/87
23/11/87

voor derden :
Assenede (NOS) : is niet doorgegaan 
Europees kampioenschap volleybal, Genk 
(Griekenland)
Europees kampioenschap volleybal, Genk 
(Griekenland)
Cultureel Centrum, Hasselt (WDR)
Zoo en T .B ., Antwerpen (N O S )

Transmissies voor RTBF :
14-18/05/87 Francorchamps (assistentie)
in totaal maakte de RTBF 8 maal gebruik van het BRT-
net

Incidenten
22/02/87

28/02/87

F.C. Lokeren 
overlast 
Assenede : defect in Egem

afgelast wegens sneeuw-

Vast opgestelde verbindingen :
vanaf 27/01/87 : WDR, Wetstraat, Brussel naar Omroep-

centrum (TCT)
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3.3.2.3. Bijzondere werken uitqevoerd bij de sectie "tijdelijke
straalverbindingen”

a. Buiten het routine-onderhoud is het personeel ook ver
antwoordelijk voor de semi-vast opgestelde verbindin
gen met het Europees Parlement, de NAVO in Evere en de 
WDR-studio's in Brussel.

b. Werken en installaties.

- indienstname van nieuwe apparatuur in de stations 
Egem, Schoten en Genk (merk Thomson);

- indienstname van een nieuwe draaibare parabool op de 
mast in Genk (merk Orbit);

- indienstname van nieuwe reportage-straalverbindings- 
apparatuur (merk Continental Microwave);

- uitrusten van twee nieuwe wagens (DAF 206 en 207);
- aanpassen van de rekken voor de afstandsbediening en 

het buiten dienst stellen van straalverbindingsappa- 
ratuur (merk T .R .T .);

- inrichten van een bedienings- en controlerek in het 
station Genk;

- in dienst stellen van 40 GHz-apparatuur voor de ver
binding met de WDR-studio's in Brussel.

c. Belangrijke bestellingen en leveringen.

ZS7070 levering en keuring van nieuwe straalverbin- 
dingsapparatuur (merk Thomson)

ZS7300 indienstname draaibare parabool op de mast in 
Genk (merk Orbit)

ZS7070 keuring in de fabriek en levering van repor- 
tagestraalverbindingen (merk Continental Mi
crowave )

EM 409 levering van twee reportagewagens (met de di
rectie Technische Installaties).

3 .3 .3 . Mobiele straalverbindingen.

3.3.3.1. Sectie TV

a. Reportages met inzet helicopter.

voor de B.R.T. : 
28/02/87 
28/03/87 
29/03/87
30/03/87-04/04/87
05/04/87
08/04/87
17/05/87

28/06/87

05/08/87
13/09/87
23/09/87

Omloop Het Volk, Gent 
E3-prijs, Harelbeke 
Brabantse Pijl, Alsemberg 
Opstelling in Zeebrugge 
Ronde van Vlaanderen, Meerbeke 
Gent-Wevelgem
Ronde van Vlaanderen voor liefheb
bers, Denderleeuw 
Belgisch Kampioenschap wielrennen, 
S t.-Katelijne-Waver 
Mike, Bredene 
Enduro, Overpelt
Parijs - Brussel (afgelast, alleen 
repetitie)

./.
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- voor derden :
25/04/87 Amstel Gold Race, Nederland
28/05/87 Grand Prix de Wallonie
29/08/87-08/09/87 Wereldkampioenschap wielrennen,

Villach, Oostenrijk

b. Reportages zonder inzet helicopter.

voor de B.R.T. 
01/03/87

30/05/87
24/06/87
21/07/87
11/09/87

Belgisch kampioenschap veldlopen, 
Mol
Haspengauwrally, Brustem 
Mike, De Haan 
Mike, Koksij de
Memorial Ivo Van Damme, Heyzel, 
Brussel

- voor derden :
10/03/87 Herald of Free Enterprise, Zee-

brugge (ITV)

- samenwerking met RTBF :
30/07/87-02/08/87 er werd assistentie verleend met

13 GHz-materiaal en 1 laborato- 
riumtechnicus tijdens de reportage 
van de 24 h van Francorchamps.

c. Werken uitgevoerd bij deze sectie.

- Uitrusting van de helicopter :
- dagelijks onderhoud en herstelling van reportage- 

materiaal;
- metingen op nieuwe hoogfrequent-apparatuur;
- ontwerp en bouw van een beeld- en geluidseenheid 

voor camera in de helicopter, antennes voor deze 
camera, spiraalantennes voor de grond-grond-ver- 
bindingen.

- Uitrusting van motoren en draagbare camera's :
- aanpassen, testen en opbouwen van nieuwe hoogfre

quent -apparatuur op nieuwe motoren;
- vervaardigen van nieuwe intercom-apparatuur voor 

de tweede motor;
- studie van de klankopname in wielerwedstrijden en 

ontwerp van een nieuwe microfoonhouder vooraan op 
de motor;

- tests met een tweede antenne, vooraan op de motor;
- metingen op de bestaande hoogfrequent-apparatuur.

- Werken aan het grondstation :
- ontwerpen en vervaardigen van een nieuwe, draagba

re ontvangstinstallatie in de 400 MHz-band;
- aanpassen antennes voor links- en rechtsdraaiende 

polarisaties;
- ontwerp van een nieuwe coder voor signalering;
- ontwerp van een nieuwe audioschakelaar;
- inbouw van nieuwe hoogfrequentverbindingen.

./.
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3 .4 .1 . Frequentieplanning.

3.4.1.1. Omroep in de kortegolfbanden

Van 2 februari tot 8 maart 1987 had in Genève de 2de ses
sie plaats van een "Administratieve Wereldconferentie 
voor de Radiocommunicaties", beter bekend onder de afkor
tingen CAMR-HFBC (2 ) of WARC-HFBC (2 ). Zij was belast met 
de planning van de kortegolfbanden. Ondanks een intense 
voorbereiding startte de conferentie onder een ongunstig 
gesternte wegens hiaten in de berekeningsmethode voor de 
veldsterkte, een te groot aantal aanvragen en talrijke 
problemen van meer politieke aard : opzettelijke storin
gen, de propagandadoeleinden van vele uitzendingen en het 
conflict nationale versus internationale omroep.
Formeel gezien slaagde de conferentie : er werd immers 
een Akkoord ondertekend. Meer inhoudelijk heeft dit 
"Akkoord van Genève" van 1987 weinig te betekenen : de 
bestaande chaos in de kortegolfbanden wordt bestendigd en 
(ten vroegste) in 1992 wordt een nieuwe wereldconferentie 
bijeengeroepen. De Belgische delegatie (met afgevaardig
den van B.R.T. en R.T.B.F.) heeft geijverd voor concrete 
maatregelen; hoewel zij vaak steun kreeg van een aantal 
Afrikaanse en Aziatische landen konden alle inspanningen 
de grote gebruikers (voornamelijk de Verenigde Staten, de 
URSS, Groot-Brittannië en de Duitse Bondsrepubliek) er 
niet toe bewegen enige concessie te doen.

3.4.1.2. Uitzendingen in frèquentiemodulatie ("FM-band")

a. Binnenland.

Het Akkoord van Genève van 1984 dat het gebruik regelt 
van de FM-band, werd op 1 juli 1987 van kracht. Dit 
had voor de BRT vooral indirecte gevolgen omdat de 
noodzakelijke frequentiewijzigingen van sommige van 
haar zenders in overleg met de buurlanden reeds in ju
ni 1986 waren gebeurd. De verhoopte verbetering in de 
manier waarop het FM-spectrum in België wordt gebruikt 
werd evenwel niet gerealiseerd. In het bijzonder werd 
de verhouding tussen de BRT en de niet-openbare omroep 
overschaduwd door het uitblijven van een Koninklijk 
Besluit dat de nodige frequenties ter beschikking 
stelt van de BRT. Dit K.B. werd uiteindelijk op 10 de
cember döor de Koning ondertekend. Het bevat alle fre
quenties die door het Akkoord van Genève 1984 aan Bel
gische omroepstations in Vlaanderen werden toegekend 
in de band 87,5 - 102,1 MHz.

De indienstneming van 4 bijkomende zenders voor het 
programma "Studio Brussel" was voorzien voor 1 septem
ber 1987. De frequenties voor deze zenders werden, op 
expliciet verzoek van het kabinet van de Gemeenschaps
minister voor Cultuur, gekozen in het gedeelte van de 
FM-band gelegen tussen 100 en 102,1 MHz. Dit betekende 
dat moest rekening gehouden worden met beperkingen op
gelegd door de Britse PTT-administratie met betrekking 
tot de datum van indienstneming van zender Egem (102,1 
MHz ). Na onderhandelingen in Londen kon de dienst tot

3.4. Dienst Ontwerpen
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een bevredigende regeling komen, die ondermeer 
behelsde dat die zender op 1 oktober operationeel kon 
worden.

Een tweede probleem verbonden aan deze frequentiekeuze 
betrof de verenigbaarheid met niet-openbare radio's in 
Vlaanderen. Een groot aantal lokale radio's werkte na
melijk op frequenties die hen door de Belgische over
heid tijdelijk ( ! ) waren toegekend in de frequentie- 
band 101-102,1 MHz. De te verwachten moeilijkheden ma
nifesteerden zich zodra de BRT begin juli met proef- 
uitzendingen van de nieuwe zenders startte, en opnieuw 
toen begin oktober de zender in Egem werd in dienst 
genomen. Aan de wederzijdse storingen zou slechts ef
fectief verholpen kunnen worden door de algemene toe
passing door de bevoegde overheid van een door de RTT 
ontwikkeld alternatief frequentieplan voor de lokale 
radio's in Vlaanderen. Toen deze overheden daarmee 
talmden zochten een aantal niet-openbare radio's hun 
heil in het aanspannen van een kortgeding tegen de 
BRT, waarin zij de bescherming van hun uitzendingen 
opeisten. Het ontbreken (op dat ogenblik) van het 
hierboven aangehaalde K.B. dat de frequenties formeel 
aan de BRT toewijst, heeft zeker bijgedragen tot de 
uitspraak van sommige rechters waardoor de BRT werd 
verplicht zender Genk van frequentie te veranderen 
(102,5 MHz i.p.v. 101,4 MHz) en zender Egem (102,1 
MHz) stil te leggen.

Deze moeilijke omstandigheden werden nog verzwaard 
door de acties van grotere Franstalige privéradio's 
die weliswaar frequenties gebruiken die ingeschreven 
staan in het Plan van Genève 1984, doch die kennelijk 
de begrenzing van de dienstzones zoals ze uit dat Plan 
volgen niet wensen te accepteren.

De dienst Ontwerpen was actief bij deze evolutie be
trokken. Voor de diverse kortgedingen werd nauw en 
vruchtbaar met de directie Rechtszaken en Geschillen 
samengewerkt.

b. Buitenland.

Een groot aantal buitenlandse aanvragen (maar ook bin
nenlandse, in het bijzonder van de Franse Gemeenschap) 
voor wijzigingen of aanvullingen bij het plan van Ge
nève 1984, werd behandeld. In het bijzonder werd een 
grondige herschikking bestudeerd van de assignaties 
voor Noord-Frankrijk, zoals die door de Franse admini
stratie werd voorgesteld. Overigens werden in het 
noorden van Frankrijk inbreuken op het Akkoord vastge
steld die storingen veroorzaken op de ontvangst van 
BRT-zenders.

3.4.1.3. Televisie, middengolf, satellietomroep

In het kader van de Akkoorden van Stockholm 1961 (tele
visiezenders), Genève 1975 (radiozenders in amplitudemo- 
dulatie : middengolf en langegolf) en Genève 1977 (uit
zendingen per omroepsatelliet) werden een groot aantal 
buitenlandse aanvragen behandeld. Op 20 en 21 januari
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werd samen met onze buurlanden een plan uitgewerkt voor 
het gebruik van de TV-kanalen 35 tot 37.
Op 10 december 1987 werd het Koninklijk Besluit onderte
kend dat de frequenties die door de Akkoorden van Stock
holm 1961 en Genève 1975 aan Belgische stations in Vlaan
deren werden toegekend, ter beschikking stelt van de BRT.

3.4.2. Deelname aan technische werkgroepen van de Europese Omroep
Unie.

- werkgroep R/HF (kortegolf radio-omroep) vergaderde te 
Sion (Zwitserland) van 20 tot 22 mei;

- werkgroep R1 (zendsysteem radio) vergaderde te München 
van 12 tot 15 mei;

- werkgroep R2 (zendsysteem televisie) vergaderde te Madrid 
van 5 tot 8 oktober;

- werkgroep T3 (studie videotransmissie in analoge of digi
tale vorm) vergaderde te Turijn van 10 tot 12 maart;

- het directiecomité van werkgroep T bestudeerde in New 
York van 23 tot 26 maart het gebruik van communicatiesa
tellieten door de Amerikaanse "networks" ABC, NBC en CBS. 
Van 18 tot 22 mei vergaderde het directiecomité te Kopen
hagen;

- de werkgroep T3-EE (encryptie van Eurovisiesignalen) ver
gaderde te Brussel van 19 tot 21 oktober onder het voor
zitterschap van de heer M. Cabus van de dienst.

3.4.3. CCIR-vergaderingen.

De commissies 10 (radio), 11 (T V ) en CMTT (audio- en video
transmissie) van het "Comité Consultatif International des 
Radiocommunications " vergaderde in Genève van 2 tot 18 no
vember.
Aan de werkzaamheden van deze commissies werd deelgenomen. 
Belangrijke discussiepunten waren hoge-definitietelevisie 
(HDTV), satellietomroep (normen en planning) en stereoge
luid voor televisie.

3.4.4. Andere activiteiten.

a. Er werd een grondige studie gewijd aan de mogelijke in
troductie van het "Radio Data System" (RDS) op het FM- 
zendemet. Dit is een door de ERU ontwikkeld systeem om 
extra informatie tot bij daarvoor geschikte radio-ont- 
vangers te brengen.
Ondermeer werden van 21 februari tot 12 maart testuit- 
zendingen georganiseerd om de kwaliteit van het RDS-sig- 
naal in de dienstzone van de BRT-zenders in diverse con
figuraties na te gaan en om ervaring met de mogelijkhe
den van het systeem op te doen. Deze proeven waren veel
belovend, zodat besloten werd het FM-net met RDS-coders 
uit te rusten.

b. De controle van de ontvangst van de TV- en vooral de FM- 
zenders vergde heel wat inzet. Kijkers en luisteraars 
met klachten of op zoek naar technische informatie wer
den in de mate van het mogelijke geholpen.
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c. Voor elke FM- en TV-zendantenne, in het bijzonder voor 
de nieuwe FM-zenders van Studio Brussel werden op een 
aantal representatieve punten controlemetingen uitge
voerd .

d. Het projekt voor het zendstation Sint-Pieters-Leeuw werd 
'met het oog op een definitieve start van de werken ver
der bestudeerd.

e. Op het tekenbureau werd een groot aantal tekeningen ge
maakt of bijgewerkt.

f. Bij diverse gelegenheden werden contacten met de indu
strie (Fabrimetal) onderhouden over de evolutie van de 
technologie van de communicatiemedia (RDS, HDTV, digi
tale klank bij TV,...). De groeiende betrokkenheid van 
de EEG-commissie bij de HDTV-ontwikkeling werd actief 
gevolgd.
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4. DIRECTIE ONTWERPEN EN ONDERHOUD

4.1. Inleiding

- De directie Ontwerpen en Onderhoud is verantwoordelijk voor 
het technisch beheer van de elektronische produktiemiddelen 
(studio's, reportagewagens, montagecellen...) zowel voor de 
Radio als voor TV.
Een groot deel van de activiteiten van de directie situeren 
zich op het vlak van de instandhouding, aanpassing en ver
betering van de bestaande installaties. De daarmee samen
hangende problemen zijn uiteraard moeilijk te omschrijven 
en komen daarom in dit verslag niet aan bod : dit laatste 
bevat uiteraard hoofdzakelijk een overzicht van de belang
rijkste vernieuwingen en uitbreidingen.

- Men dient echter voor ogen te houden dat deze vernieuwin
gen, door de opgelegde financiële beperkingen, dikwijls aan 
een trager ritme gebeuren dan men zou verwachten, de aard 
der uitrustingen in aanmerking genomen.
De afnemende betrouwbaarheid van deze verouderde infra
structuur, de groeiende complexiteit, de steeds stijgende 
eisen van de gebruikers, evenals een meestal toegenomen be
zettingsgraad van de produktiemiddelen, stellen daarom 
steeds zwaardere eisen aan het betrokken onderhoudsperso
neel.
Een eventuele afbouw van het huidige bestand aan labotech- 
nici zou dan ook gevolgen hebben t.a.v. de goede werking en 
de (technische) kwaliteit van de uitzendingen.

4.2. Overzicht van de installaties die in de loop van het voorbije 
jaar afgewerkt werden of waarvan de vernieuwing begonnen werd

• 4.2.1. Nieuwe of vernieuwde installaties ten behoeve van de TV- 
programmadiensten die in bedrijf genomen werden.

a. Elektronisch_Tekentablet_en_-Beeldbibliotheek_£Paintbox-
DL§2

Om de presentatie van de nieuwsuitzending en het eerste 
TV-net in het algemeen visueel aantrekkelijk en veelzij- 
diger te maken werden de computergrafische faciliteiten 
uitgebreid met één Paintbox (elektronisch tekentablet) 
en twee toestellen "DLS" (elektronische beeldbiblio- 
theek). Het geheel werd in eigen beheer geinstalleerd en 
geïntegreerd. Verder werden de nodige bestellingen ge
plaatst om de geheugencapaciteit te vergroten en de 
faciliteiten van de bestaande Paintbox aan te passen aan 
de nieuwe.

b. Beeldbandcellen_Ai_B_en_C

Op 1.6.87 werden de beeldbandcellen A en B, na ombouw, 
terug in dienst genomen. Deze cellen zijn nu uitgerust 
met 3 toestellen type VPR-6, 1" formaat C en een gecom
puteriseerd montagesysteem (A c e ). Op 1 .10.87 gebeurde 
dit voor cel C.
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c. Elektronisçhe_Truçagestudio_£EiTiSi2
Op 15.11.87 werd een volledig nieuwe kleine studio voor 
elektronische trucage en animatie in het Amerikaans The
ater in dienst gesteld.
Deze bijzondere studio is ondermeer uitgerust met 2 
beeldbandtoestellen, bandformaat 1", norm C, type VPR-3 
en één x/y-epi met computersturing.

d. Filmkogieerkamer^F^K^K^.}

Op 15.11.87 werd in het Omroepcentrum een volledige 
nieuwe filmkopieerkamer in bedrijf gesteld. De kamer om
vat 2 cellen; iedere cel is uitgerust met 1 beeldband- 
toestel Ampex, type VPR-6, formaat 1" en een CCD-filmaf- 
taster, met 16 mm Sepmagtoestel. Hierdoor wordt een uit
stekende filmweergave gewaarborgd.

e . Postsonorisatie

Indienstname van de postsonorisatiestudio TV met bijho
rende inspreekstudio. Deze is voorzien van uitgebreide 
elektronische faciliteiten voor postsonorisatie van di
verse videobanden.

f. Indienstname van 2 draagbare camera's ten behoeve van de 
produktiestudio's 1, 3 en 5.

g. Tenslotte werden de teletekstfaciliteiten verbeterd. Dit 
door het invoeren van een zelf ontworpen lokaal netwerk, 
en de automatische transmissie van de vluchtgegevens van 
de luchthaven van Zaventem, d.w.z. 5 extra pagina's in 
mei 1987.

4.2.2. Aannemingen die voor de TV-programmadiensten gestart wer
den.

De eerste géneratie ENG-camera's en -recorders dient econo
misch én technologisch als afgeschreven te worden be
schouwd. Vandaar dat de nodige bestellingen werden ge
plaatst om in de vervanging te voorzien, evenals in een 
uitbreiding met twee opname-eenheden en twee montagecellen. 
Ook wordt het aantal EFP-eenheden met drie, het aantal EFP- 
montagecellen met twee verhoogd. In lijn met de evolutie 
van de technologie op wereldvlak zijn de camera's uitgerust 
met CCD-opnemers i.p.v. buizen, en zijn de recorders van de 
Betacam SP-norm (in dienst in 1988).

4.2.3. Nieuwe of vernieuwde installaties ten behoeve van de Radio- 
programmadiensten die in bedrijf genomen werden.

a. Indienstname van de automatische antenneschakelaar 
BRT 2.
Hierdoor gebeuren voortaan de verschillende overgangen 
tussen BRT 1 en 2 (o.a. bij de nieuwsuitzendingen) com
putergestuurd
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b. De evolutie naar digitale signaalbronnen ging verder met 
een aanzienlijke uitbreiding van het aantal compact-disc 
spelers (C D ).

c. In het kader van de vernieuwing van de infrastructuur 
van G.O. Limburg werd de grote studio 1 buiten dienst 
gesteld voor ombouw. De vernieuwde studio zal in het 
voorjaar 1988 in dienst gaan. Ondertussen bouwen we een 
voorlopige noodstudio op met gerecupereerde apparatuur.

4.2.4. Aannemingen die voor de Radiodiensten gestart werden.

a. Er werden twee digitale ( DASH-)recorders besteld en een 
bijhorende montage-eenheid. We hopen hiermee de montages 
van digitaal opgenomen radioprogramma’s merkelijk te 
kunnen verbeteren. Het geheel gaat opgesteld worden in 
studio 31 Flagey. Tenslotte werd ook een semiprofessio- 
nele DAT-recorder aangekocht (DAT : digital audio tape) 
voor evaluatie- en demonstratiedoeleinden.

b. Ter vervanging van de oude "mobiele radiostudio" S4 werd 
een bestelling geplaatst voor een nieuwe, geïntegreerde 
reportagewagen met studio.

c. Aankoop van een nieuwe meerspoorloggingrecorder met de 
nodige aanpassingen in de hoofdcontrolekamer.
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5. INSTALLATIEDIRECTIE

5.1. Inleiding

In de onderhoudsactiviteiten wordt de tendens, waarbij meer 
en meer energie wordt besteed aan de ondersteuning van de 
produkties, verder gezet. Dit komt vooral tot uiting in de 
realisatie van decorfaciliteiten.

In het ontwerpbureau elektro-mechanica (EM) krijgen de nieuwe 
technieken een groter aandeel, zonder dat hierdoor de 
"klassieke" technieken, zoals klimaatregeling, elektriciteit 
en mechanica, verminderen.

Het energieverbruik blijft zo goed als gelijk, zodat het er
naar uitziet dat de gedurende voorgaande jaren geboekte win
sten als geconsolideerd mogen beschouwd worden.

De implementatie van de doorlichting zou de gelukkige aanzet 
kunnen betekenen van een "verjongingskuur" van de structuur 
van de directie.

Bij het personeel dient meer aandacht te gaan naar bijscho
ling en het ter beschikking stellen van krachten met passende 
vorming, eerder dan naar uitbreiding.

Hierna gaat slechts een greep uit de meest merkwaardige pres
taties.

5.2. Dienst onderhoud

De bedrijvigheid in de onderhoudsdiensten wordt meer en meer 
beinvloed door de nieuwe technieken, toegepast in nieuw ge
plaatste uitrustingen, en die onvermijdelijk een weerslag 
hebben op het in stand houden van de apparatuur. In de sec
tie klimaatregeling is de computersturing van het machinepark 
ten dele gerealiseerd. Voor de technici van deze onderhouds
dienst was het een ganse opgave zich te scholen en sommige 
delen van de ombouw op zich te nemen.

Eveneens wordt de precisiemechanica geconfronteerd met de 
nieuwste studio-apparatuur, terwijl toestellen van meer dan 
twintig jaar oud, zoals de "Vinten" camera-kranen, blijven 
renderen.

De vervoersectie beschikte eind december 1987 over een voer- 
tuigenpark van 106 eenheden. Tijdens het voorbije jaar werd 1 
voertuig uit dienst genomen en 8 nieuwe wagens werden in ge
bruik genomen. In het totaal werden 1.244.622 km afgelegd, 
km.

De renovatie van de verlichtingsinstallaties is een algemeen 
gekend probleem in alle openbare gebouwen. Door de noodza
kelijke vernieuwing van de lichttoestellen wordt een drie
voudig doel bereikt, te weten : een beter verlichtingcomfort, 
en een aanzienlijke energiebesparing en lager brandrisico.
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De groep onderhoud studio-apparatuur realiseerde, in samen
werking met de decorafdeling, meer en meer nieuwe decorbe- 
lichtingen en score-borden voor spelprogramma's, die vroeger 
buitenhuis besteld werden.

De groep telefonie kreeg, buiten zijn normale activiteit, een 
stijgend aantal opdrachten te verwerken ten behoeve van pro
gramma's (als derden, Argus, Van pool tot evenaar, enz...). 
Bovendien werd onder beheer van deze groep in samenwerking 
met private firma's een netwerk van meer dan 200 kabels in 
het Omroepcentrum aangelegd, wat de invoering van het bureau- 
tica-systeem mogelijk maakte.

Het onderhoud van de tuien gaat nog steeds gepaard met zowel 
technische als commerciële moeilijkheden. Al bij al werden 
de tuien van de masten in Egem bijna volledig onderhouden, 
Veltem volledig, en werd een aanvang gemaakt met het onder
houd van de tuien van de 80-m mast te Wolvertem.

De onderhoudsgroep gewestelijken voorzag de eerste elektri
sche voorzieningen in de in ombouw zijnde stapelplaats voor 
decors in het A.T.

De onderhoudsgroep gebouw stond in voor de vernieuwing van de 
loges in het A.T., het opkalfateren van de gevels in WAVER en 
de vernieuwing van de daken in A.T., Schoten en Genk.

De werkplaatsen gebouw leverden specifieke decorstukken af 
die niet door de betrokken dienst kunnen samengesteld worden 
(metaalbouw). De fijne afwerking van de omvangrijke ombouw- 
werken in Hasselt werd door eigen werkplaatsen uitgevoerd.

5.3. Dienst ontwerpen

Een zeer groot aandeel van de ontwerpactiviteiten ging naar 
de ombouwwerken die de vernieuwing van de elekronische uit
rustingen dienden mogelijk te maken.

In Hasselt werd de eerste fase van de ombouw uitgevoerd, 
waarbij de regie vergroot werd, een inspreekstudio gebouwd en 
de zaal gerenoveerd, de klima volledig vernieuwd (hierbij 
werd koeling voorzien die tot nu toe ontbrak) en de elek
trische installatie aangepast.

Andere ombouwwerken elektronica betroffen de BB-kamers, de 
ETS-studio in het A.T., de filmkopieerkamers, uitbreiding ENG 
en EFP, koeling paintbox.

De markt werd geraadpleegd voor de vernieuwing van de licht- 
orgels in het OC en A.T. en er werd overgegaan tot de 
gunning.

Om het gebrek aan bergplaatsen op te vangen werd de compact- 
berging verder gezet in de filmotheek 2 F 8, videotheek
0 L 25, en in blok R voor het pruikenmagazijn.

In Wolvertem werden uiteindelijk de tuien vernieuwd van de 
middengolf-antenne. Hierbij werd voor het eerst in de BRT 
een systeem toegepast waarbij veel minder isolatoren in de 
tuien voorkomen.
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In het kader van de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden 
van Studio Brussel werd op verschillende plaatsen de passende 
infrastructuur geplaatst.

De blauwdruk voor de stapeling van decors werd opgemaakt. 
Hierbij zijn een groot aantal plaatsen (papierarchief blok L
- repetitielokaal Studio 5 - parking blok S - rotonde A.T. - 
lokalen blok R) betrokken, terwijl de uitvoering voorzien is 
in 1988.

Een aanvang werd gemaakt met het vernieuwen van de isolatie 
en dichting van de piramiden stadium Al, zodat verdere schade 
vermeden wordt.

De vernieuwing van de Controlekamer-apparatuur verloopt vol
gens het voorziene meerjarenplan. De afstandsbediening en 
controle van Flagey en A.T. werden uitgevoerd.

De studie en de gunning voor de aanpassing van de liften in 
het OC aan de nieuwe normalisatie werd uitgevoerd.

De werken, gemeenschappelijk met RTBF uitgevoerd, betreffen 
het vernieuwen van twee koeltorens, het vernieuwen van de 
isolatie en dichting boven gemeenschappelijke bouwdelen en de 
werken aan wegen en terrein.

Tenslotte werd veel werk geleverd aan preliminaire studies en 
ontwerpen : nieuwe zendmast, renovatie Flageygebouw, vernieu
wing telefonieschakelaar OC, vernieuwing A.T.-rotonde.

5.4. Energieverbruik

a) Gas : 84.029 GJ per 2000 graaddagen of 1,2 % minder dan 
1986.

b) Elektriciteit :

- Kwartuurvermogen 28.067 kW (t.o.v. 26.670 kW in 1986.
- Dagverbruik 6.065.320 kWh (t.o.v. 6.577.698 kwh in 1986)
- Naçhtverbruik 3.497.874 kWh (t.o.v.3.061.940 kwh in 1986)

5.5. Doorlichting

Ingevolge de doorlichting beslisten de beheersorganen op
09.07.87 de Bewaking te integreren in de directie, en op
14.12.87 de sectie exploitatie Telefonie.
De hiermee gepaard gaande herstructurering van de directie 
werd voorbereid en onder de vorm van een voorstel neergelegd 
bij de Algemene Directie der Technische Diensten.
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6. DIENST VOORAADBEHEER (VB)

6.1. Financiële bewegingen

Voor het eerst sinds het opstarten van het VB in 1983 stabi
liseert het verbruik van de met waarde geregistreerde goede
ren (technische en economaatsartikelen) in het magazijn.

De invloed van de besparingspolitiek en vooral de gunstige 
aankoopvoorwaarden, doen de globale inventariswaarde van de 
magazijnen dalen wat in de lijn ligt van het doel dat gesteld 
werd bij het oprichten van het Voorraadbeheer. Dit betekent 
niet dat de eindstreep bereikt is, verdere inspanningen om de 
inventariswaarde te drukken zijn noodzakelijk.

Rotatiegegevens van de bewegingen :

Centraal magazijn Regionale
magazij nen

Uitgang 1987 
Uitgang 1986 
Uitgang 1985 
Uitgang 1984

59.078.463
61.809.522
50.719.620
43.039.188

18.324.537
16.869.442
11.409.794
28.360.618

Totaal

77.403.000
78.678.964
62.129.414
71.399.806

De waardevermindering van de goederenafgifte in het centraal 
magazijn bedraagt 5 %. De waardevermindering bedraagt 1,7 % 
in de regionale magazijnen waar de grote kostprijsverhoging 
van de zendbuizen gedurende de 3 laatste jaren (+ 17 %) uit
eindelijk sterk doorweegt.
De sterke schommeling van het verbruik van de regionale maga
zijnen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het sterk wisse
lend karakter dat het vervangen van zendbuizen heeft (niet 
j aargebonden).

6.2. Statistiek

Behandelde documenten :

Bestellingen

1987
1986
1985
1984

1.160
1.157

940
852

Ingangen
8.403
7.370
7.350
5.000

Uitgangen
5.499
4.236
4.450
3.150

Vooral de in- en uitgangen zijn beduidend in aantal toege
nomen. Dit is vooral het gevolg van de toenemende activi
teiten van de commercialiseringsprodukten, boeken en brochu
res die in de totale goederenverkeerstroom een steeds groter 
volume innemen.
Voor het voorraadbeheer heeft 'dit geen rechtstreekse finan
ciële weerslag (deze artikelen zijn opgenomen zonder inven
tariswaarde ) maar zij hebben toch een grote invloed op het 
werkvolume.
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Overzicht van de commercialiseringsgoederen :

Jaar Inventariswaarde Rotatiewaarde Ingenomen
plaatsruimte

1987 25.730.000* 11.050.000* 720 m 2
1986 20.839.489 11.492.214 765 m 2
1985 8.120.000 - 230 m 2

* Niet geregulariseerde waarden.

De waarde van de commercialiseringsgoederen opgeslagen in het 
magazijn is gestegen met 23 %.

6.3. Speciale opdrachten

- De in 1986 gestarte procedure van grote bestellingen op 
jaarbasis werd voortgezet.

Momenteel zijn er jaarbestellingen waarvoor de waarde 
vermeld wordt in miljoenen Bfr. voor :

1986 1987

videocassetten 7,9 3,4
magneetlinten 6,8 6,7
magneetfilms 2,5 1,4
film 12,0 11,4

totaal 27,2 22,9

In voorbereiding zijn :
papier voor xerografie en offset 2,5
omslagen * 2
VHS-videocassetten 1,5
audio-cassetten 1,5
kabel 2

* Voor de omslagen werd vooraf een studie ondernomen die 
resulteerde in het terugbrengen van de vele verschillende 
omslagen met druk tot een redelijk aantal.

- In 1986 werd aan het voorraadbeheer de coördinatie toever
trouwd van het technisch aspect van de verzekering tegen 
brand en alle risico's.
Een onderzoek werd gestart om deze gegevens te verwerken 
via het automatiseringsnet en tevens te koppelen aan de 
inventarisgegevens.



9.30.

7. DIRECTIE INSTRUCTIECENTRUM

Behoudens een vermindering van de basiscursussen ten voordele 
van de bedrijfsopleiding kan men, vergeleken met het vorige ac- 
tiviteitsjaar, spreken van een status quo.

Er waren minder basiscursussen omdat er minder nieuwe medewer
kers werden aangeworven en omdat er, omwille van de programma- 
produktie, minder cursisten konden worden vrijgemaakt.

De toename van de bedrijfsopleiding is het gevolg van een gro
tere vraag naar bijscholing van technici en informatie of op
leiding van programmamakers voor de ingebruikname van nieuwe 
produktiemiddelen voor de televisie. In mindere mate had zij 
betrekking op de herscholing van medewerkers die van sector 
veranderen. In bijlage 13 wordt een overzicht gegeven van de 
activiteiten met percentages en aantal deelnemers.

7.1. Markante basiscursussen

In het analoge domein hadden een groot aantal cursussen be
trekking op de postproduktie van televisieprogramma's. Zij 
waren vooral bestemd voor de exploitatietechnici die de vorm
geving moeten realiseren die de realisator wenst en waarmee 
derhalve de programmamakers onrechtstreeks hum voordeel doen. 
Digitale audio en digitale televisie zijn reeds vertrouwde 
begrippen.
Met de voorbereiding van de opleiding van de laboratorium- en 
exploitatietechnici werd reeds in 1986 gestart.
Tijdens het voorbije activiteitsjaar werden cursussen over 
digitale beeldverwerking, datacommunicatie, digitale audio en 
digitale televisie opgezet.
Deze laatste cursus werd door het Opleidingscentrum van de 
NOS integraal overgenomen en door onze cursusleider in Hil
versum in première gedoceerd. Voor het cursusboek bestaat er 
ook in E.R.U.-middens een ruime belangstelling.
Met het oog op de toekomstige satellieten-omroep werd voor de 
laboratoriumtechnici de cursus "C-MAC en afgeleide systemen" 
opgezet.

7.2. Basiscursussen voor programmamakers radio en televisie in sa
menwerking met het COV

Het Instructiecentrum verleende zijn medewerking aan de ba
siscursussen die voor Producers Radio, Regisseur-omroepers en 
Journalisten door het Centrum voor Opleiding en Vorming wer
den georganiseerd.

7.3. Bedrijfsopleiding

Voor de ingebruikname van nieuwe produktiemiddelen werden 
voor de technische en de programmadiensten cursussen, voor
drachten en demonstraties opgezet o.m. over :

- de sonorisatiestudio voor televisieprodukties;
- de beeldbandcellen A, B, C, D en in het AT;
- de filmkopieerkamer met faciliteiten voor nauwkeurige 

kleurcorrecties;
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- de elektronische trucagestudio in het AT met zijn anima- 
tietafel en digitale trucagefaciliteiten;

- de Paintbox en de digitale beeldbibliotheken voor de te- 
levisienieuwsdienst;

- de Auto-cue met tekstverwerker en de uitbouw van de 
elektronische ondertiteling, beide van de programmama
kers televisie;

- de informatie van de teletekstredactie over nieuwe moge
lijkheden.

7.4. Voor de BRT - algemeen 

FTI

Het gedeelte van de BRT-stand door het Instructiecentrum 
opgezet kende een grote belangstelling.

Dit was ook het geval voor de BRT-stand op het Audio- en Vi- 
deosalon op de Heyzel, waarop voor het eerst het Radio Data 
System (RDS) werd gedemonstreerd.

7.5. Voor derden

Cursussen werden opgezet voor medewerkers van A.D.B. en BAR- 
CO-Industries en voor een paar medewerkers van buitenlandse 
Omroepen.

7.6. Middelen

Er kwamen in 1987 22 nieuwe brochures en cursusboeken van de 
pers. Bovendien werden de Vademecums over de produktiemidde- 
len voor radio en televisie geactualiseerd. 3.749 exemplaren 
van de eigen publicaties werden tijdens cursussen aan BRT- 
personeelsleden uitgedeeld.
Een tiental titels worden aan buitenstaanders te koop aange
boden en kennen succes in het hoger onderwijs en in gespeci
aliseerde ondernemingen.

De meetkamer, onontbeerlijk voor de technische opleiding, 
werd in eigen beheer totaal vernieuwd.

De bibliotheek met documentatiecentrum werd geactualiseerd.

Het 25ste activiteitsjaar van het Instructiecentrum was een 
jaar waarop met voldoening kan worden teruggekeken voor wat 
betrèft de kwaliteit en de kwantiteit van de output.
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I PRODUKTIEMIDDELEN VOOR RADIO

1. Polyvalente studio's : 22

Kleine studio's : 20 = Omroepcentrum : 8
gewestelijke Omroepen : 12

Middelgrote studio's : 2 (bij gewestelijke omroepen)

2. Speciale studio's : 9 

Eindregie : 4 in Omroepcentrum 

Luisterspelstudio's : 2 in Omroepcentrum 

Concertstudio's zonder publiek : 2 in Centrum Flagey 

Concertstudio's met publiek : 1 in Centrum Flagey

3. Reportage-eenheden : 14

Reportagewagens : 8

Grote wagen met los materiaal : 1 

Radiowagens : 3 

Diversen : 2 .

II PRODUKTIEMIDDELEN VOOR TV

1. Videostudio's :

a ) grotere (> 400 m 2 ) : 4

- studio 5 (1 .000 m 2)
- studio's 1 en 3 (400 m 2)
- Amerikaans Theater.

b ) kleinere (< 400 m 2 ) : 2

- informatiestudio 17
- presentatiestudio 13

2. Reportagewagens :

a) met 4 camera's of meer : 3
b) met 2 camera's : 1
c) met 1 camera : 1
d) beeldbandwagen : 1

3. ENG/EFP-reportagewagens :

met 1 camera/recorder : 9

4. Video-montagekamers :

a) grotere (met 4 recorders) : 2

b) kleinere (met 3 recorders): 10 (8 in 1-duim-norm, 2 in
Betacam)

c) trucagekamer : 1

d) ENG-montagekamers : 4

5. Diversen :

a) sonorisatiestudio's : 2

b) filmkopieerkamers : 2

Bijlage 1



ZENDSCHEMA 1987

Programma Periode Maandag tot en met vrijdag Zaterdag Zondag (1)

BRT-1

Ol.Ol.i987-3i.O5 .i987 O5 .3O-2 3.3O O5 .3O-2 3.3O O6 .3O-2 3.3O

Ol.O6 .i987-3i.O7 .i987 O5 .3O-2 3.3O O 5 .3O-2 3.3O O5 .3O-2 3.3O

Ol.O8 .i987-3i.i2 .i987 O5 .3O-2 3.3O O 5 .3O-2 3.3O O6 .3O-2 3.3O

BRT-2 Ol.Ol.i987-3i.i2 .i987 O5 .3O-O2 .OO O5 .3O-O2 .OO O6 .3O-2 3.3O

BRT-3 Ol.Ol.i987-3i.i2 .i987 O7 .OO-23.45 07.00-23.45 O7 .OO-23.45

Studio
Brussel

Ol.Ol.i987-3i.O8 .i987 O7 .OO-l8 .i5 O7 .OO-I8 . 15 IO.OO-I7 .OO

Ol.O9 .i987-3i.i2 .i987 O7 .OO-I9 .OO 1 0 .00-1 9 .00(3) IO.OO-I9 .OO

Wereld
omroep

Ol.Ol.i987-2 8.O3 .i987

06 .00-IO.3O
12 .00-I5 .3O 
17.30-02.00

O7 .I5-I5 .3O

17.30-02.00
0 7.1 5 -02.00

2 9.O3 .i987-2 6.O9 .i987

07 .00-IO.3O
12 .00-I6 .3O
1 6 . 3 0 - 1 8 . 0 0  (2)
1 8 .00-02.00

O7 .OO-l6 .3O 

1 6 . 3 0 - 1 8 . 0 0 ( 2)
O7 .OO-O2 .OO

2 7 .O9 .i987-3i.i2 .i987

06 .00-IO.3O
11.00-I5 .3O 
17.30-02.00

O6 .OO-I5 .3O
17.30-02.00

O7 .OO-O2 .OO

Opmerking : (1) Wettelijke feestdagen zijn gelijkgesteld met zondagen, behalve voor Studio Brussel en de
Wereldomroep, die uitzenden als op werkdagen.

(2) Extra uitzending (Ronde van Frankrijk) van 1 tot en met 26 juli 1987 :
16.30-18.00 u op KG 2 EN KG 8
1 5 .30-18.00 u op de reservezender.

(3) Reeds in voege vanaf 15 augustus 1987.

Bijlage 2
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AANTAL UREN UITZENDING RADIO

I. AANTAL UREN UITZENDING RADIO

1987 1986

BRT 1 6.536 6.545
BRT 2 8.536 8.543
BRT 3 6.114 6.117
W.O. 6.670 6.478
STUDIO BRUSSEL 3.582 3.325

TOTAAL 31.436 31.008

II. AANTAL UREN UITZENDING TV

1987 1986

TV1 uitzending 2.926h40
testbeeld 138h34

Totaal TV1 3.065hl4 2 .867h41

TV2 uitzending 1.158hl0
testbeeld 67h21

Totaal TV2 1.225h31 1 .153hl3

Algemeen totaal TV 4 .288h44 4 .020h54

(zie voor detail bijlage 9)

Bijlage 3
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OVERZICHT DER ACTIVITEITEN RADIO

het omroepcentrum

Studiobezetting t.b.v. de uitzendingen

studio-uren man-uren

BRT 1 6.935 17.182
BRT 2 181 219
BRT 3 6.300 9.021
WERELDOMROEP 6.304 11.871
STUDIO BRUSSEL 3.812 9.318

subtotaal : 23.532 47.611

(in 1986)

Montages en opnames voor

(22.973) (46.728)

BRT 1 Service 2.829 4.571
BRT 1 Cultuur 1.578 2.910
BRT 1 Amusement en Kleinkunst 3.434 5.328
BRT 1 Verkeersredactie 507 1.000
BRT 3 Woord 1.673 3.010
BRT 3 Regie en Woord 2.918 4.565
Informatie 4.912 8.467
Sport 1.533 2.489
Instructieve Omroep 727 1.187
Luisterspel 2.228 4.237
BRF (uitzending in de Duitse taal) 656 674
Werelduitzendingen en Int. Dienst 5.593 8.529
Schoolradio 1.391 2.230
Discotheek 387 387
Algemene dienst registratiekamers 247 252
Beluistering - 144
Gastprogramma's 427 707
ERU 91 179
Diversen 537 621
BRT 2 38 50
Studio Brussel 1.319 1.788
Internationale Betrekkingen 739 825
Niet-commerciële reklame 135 135

subtotaal : 33.899 54.285

(in 1986) (31.393) (51.188)

Ter beschikking staand personeel voor 
informatie, reserve, enz.

9.164

opleiding P ^ o n e e l 3.985

Coördinatie en leiding van projecten 10.577

Diversen (tewerkstelling bij TV, syn
dicaal verlof)

59

TOTAAL : 57.431 125.681

(in 1986) (54.366) (122.721)

Bijlage 4a
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2. In het centrum Flagey
(behalve Gew. Omr. Brabant)

a. Concertstudio’s (st. 1-3-4-6)

studio-uren man-uren

6)
TOTAAL : 2.837 8.116

(in 1986) : (2.873) (8.948)

b. Aantal uren opname : 166 h
Aantal uren uitzending : 37 h

TOTAAL voor produktie : 203 h

(in 1986) (184 h)

Bijlage 4b



REPORTAGEDIENST (OMROEPCENTRUM)

PROGRAMMA
AANTAL

REPORTAGES
DUUR REPOR
TAGES (uren)

AMPLITUDE
UREN

VERREKENDE
UREN

UREN 
OPNAME (A)

UREN 
UITZ. (B)

PRODUKTIE 
(A + B)

BRT 1

Amusement + kleinkunst 

Sport

Jeugduitzendingen

Kuituur

Schooluitzendingen 

Service en Informatie 

Aktueel + Nieuws

BRT 2

BRT 3 

Muziek

Woord kuituur

Internationale
Betrekkingen

Werelduitzending

Gastprogramma's

Verkeersredactie

Studio Brussel

Televisie

TOTAAL

(in 1986)

188

213

11
33

7

22
320

58

215
4

35

10

6

1

4

2

I.I29

(1.213)

2.276

2 .1 9 2

119

287
58

222
2.783

366

2.466

39

318

27

50

21

62

34

II.32O

(11.963)

5.855

2.453

250

413

58

^33 .
2.801

598

4.837

39

333

57

63

21

62
68

18.341

( 19 .036 )

6.824

2.872

284

443

62
508

3 . 0 7 5

635

6.458

47

380

57

73

29

85

82

21.914

(21.973)

194

2
4

57

25

61

83

13

387

10

31

13

16

14

910

( 1 . 211)

341

641

20

15

3

93

101

155

100

2

7

31

1.509

(1.304)

535

643

24 

72

25 

64

176

114

543

10

131

15

16 

7

31

14

2.419

(2.515)

Bij lage 5
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ACTIVITEITEN IN DE GEWESTELIJKE OMBOEPEN

GEWESTELIJKE OMROEP AANTAL
REPORTAGES

DUUR REPOR- 
TAGES(uren)

PRESTATIES
MANUREN

MONTAGES
(A)

UREN 
UITZ. (B)

UREN STUDIO- 
GEBR.(A + B)

UREN
UITZENDING

ANTWERPEN 102 I .587 12.316 3 .II9 241 3 .36O 1.694

BRABANT 21 241 1 1 . 1 6 8 2.860 42 2 .9IO 1 .8 6 2

LIMBURG 41 669 11.072 3 .2 19 54 3.273 1.639

OOST-VLAANDEREN 21 210 II.7IO 3.493 16 3 .5O9 I .658

WEST-VLAANDEREN 67 620 11.675 3.264 135 3-399 1.590

TOTAAL 252 3.327 57.9^1 15 .963 488 I6 .45I 8.443

(in 1986) (266) (3 .5 1 5 ) (57-479) (1 5 .998) (540) (16.538) (8.451)

vO
co
00

Bijlage 6
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ACTIVITEITEN BIJ DIENST MUZIEKREGISSEURS

AATAL

Prestaties in de studio voor opname van 

Filharmonisch Orkest BRT

1987 1986

36
BRT-Combo 78
Big Band BRT 77
diverse koren 42
kamermuziek, recitals en kleine ensembles 68
harmonies, fanfares en brass-bands 16
diverse orkesten 18
jazzensembles, ensembles lichte muziek 26
playback, montages, mix-down, beluisteringen 246

TOTAAL : 613 615

Prestaties voor opname buiten de BRT-studio

Filharmonisch Orkest BRT 52
BRT-Combo 22
Big Band BRT 32
diverse koren 38
kamermuziek, recitals en kleine ensembles 78
harmonies, fanfares, brass-bands 8
diverse orkesten 198
jazzensembles, ensembles lichte muziek 54

TOTAAL : 482 462

Prestaties ten behoeve van de televisie 188 168

Administratieve prestaties 88 92

Diversen
vergaderingen, technische bezoeken, pros
pecties, technische en artistieke voorbe
reidingen, repetities, instructie 314 302

Prestaties in het buitenland 4 4

TOTAAL : 1.689 1.643

Bijlage 7
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AKTIVITEITEN RADIO LIJNENCENTRUM

AANTAL

MONO STEREO

Overnamen uit het buitenland 479 14

Doorzending naar het buitenland 112 5

Doorschakeling van binnenlandse reportages 240 273

Duplexverbindingen met het buitenland 8

Vierdraadsverbindingen ERU-concerten 125

Verbinding met vaste reportageplanten 82

Doorschakelen van reportages via hoogfrequent- 
wagen 108

Doorzending van en naar Gewestelijke Omroepen 
+ Focus 608

Doorzending van en naar Eupen BRF 829

Overnamen vanuit Flagey (St. 1-4-6) 26

Overnamen van TV via LCT 41

Verbindingen met RTBF via CLR 52

Lijnmeting met Gewestelijke Omroepen en Zen
ders 355

Telefoonverbindingen naar studio’s op uitzen
ding 2.091

TOTAAL : 5.156 292

(in 1986) (5.453)

Bijlage 8



DUUR VAN DE UITZENDINGEN

Totale duur van de uitzendingen : le net : 2.926h40 365 dagen
2e net : 1.158hl0 235 dagen

Totaal : 4.084h50

hetzij gemiddeld per week : 78h33 
gemiddeld per dag : llhl5

Geschakeld op uitzending :

Eerste net Tweede net Totaal

Progr.- 
duur %

Progr.- 
duur %

Progr.- 
duur %

Studio 1 33h53 0,83 4hl6 0,10 38h09 0,93

Studio 3 47h32 1,16 53h49 1,32 101h21 2,48

Studio 5 6hl7 0,15 - - 6hl7 0,15

Amerik. Theater 16h09 0,40 Ih05 0,03 . 17hl4 • 0,43

Pres. A (St. 13) 4h24 0,11 40hl6 0,99 44h40 1,10

Info (St. 17) 311h33 7,63 92hl9 2,26 403h52 9,89

Buitenopnamen 52hl9 1,28 160h44 3,93 213h03 5,21

Telecinema 128h03 3,13 31h01 0,76 159h04 3,89

Beeldband 2.064h53 50,55 538h03 13,17 2.602h56 63,72

Euro 48h29 1/19 187h03 4,58 235h32 5,77

RTBF-ovemame 4h33 0,11 8h24 0,21 12h57 0,32

Aankondigingen, 
pauze, dia, e.a. 178h06 4,36 38h22 0,39 216h28 5,29

Overname net 1 - - 2h48 0,07 2h48 0,07

Teletekst 30h29 0,75 - - 30h29 0,75

Totaal 2.926h40 71,65 1 .158hl0 28,35 4.084h50 100,00

Testbeeld, vóór de uitzendingen - op TV1 : 138h34
- op TV2 : 67h21.

Bijlage 9
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GEBRUIK VAN DE MIDDELEN VOOR TV-PRODUKTIES

I Gebruik van de TV-studio's

a) Voor rechtstreekse uitz.

Omroepcentrum Studio 1 
Studio 3 
Studio 5

Amerikaans Theater 
PRES.A (Studio 13) 
INFO-studio (Studio 17)

Totaal :

1987 1986

Aantal
progr.

Duur Aantal 
progr. Duur

37
101

2

12
65

935

38h09
101h21

6hl7

17hl4
44h40

403h52

25
84
6

0
42

1.025

20hl7
lllh07

6h49

71h59
312h27

1.152 611h33 1.182 522h39

b) Voor opname *

Omroepcentrum Studio 1 254 116h46 218 125h23
Studio 3 163 74hl0 196 124h20
Studio 5 203 103h43 194 657h27

Amerikaans Theater 218 94h25 98 55h
PRES.A (Studio 13) 236 103h50 234 130hl2
INFO-studio (Studio 17) 626 160h59 747 264hl7

Totaal : 1.700 653h53 1.687 , 1.356h39

Algemeen totaal 2.852 1.265h26 2.869 1.879hl8

II Buitenopnamen
a) Rechtstreekse uitzendingen

met grote wagen 151 206h09 148 164h54
met lichte wagen K4 10 6h54 3 0h20

Totaal : 161 213h03 151 165hl4

b) Opnamen :

met grote wagen 349 273hl3 281 212h38
met lichte wagen K4 151 121h36 130 70h07
ENG 2.359 853h09 2.397 810hl4
EFP 996 624h06 1.356 602h27
Derden 340 253h53 375 232h05

Totaal : 4.195 2.125h57 4.539 1.927h31

Algemeen totaal 4.356 2 .339h00 4.790 2.092h45

* Een deel van deze opnamen moet verder bewerkt worden in de Beeldbandsectie.

ENG = Electronic News Gathering (elektronische nieuwsgaring)
EFP = Electronic Field Production (elektronische produktie op lokatie).

Bijlage 10a



III Uitzending telecinema

1987 1986

Aantal
progr. Duur Aantal

progr.
Duur

220 159h04 552 285h44

IV Uitzending beeldband 

a) TV 1 

b> ™  2

Totaal :

2 .064h53 

538h03

1 .807h31 

504h20

2 .602h56 2.311h51

V Sonorisatie en filmmontage

a) Montages

b) Sonorisaties

- film
- U-matic
- 1-duim

88h00

250h00
14h00
84h00

145h50
900h00

Bijlage 10b
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MIDDELEN VAN DE MOBIELE STRAALVERBINDINGEN

1. Ten behoeve van de TV-uitzendingen
1.1. Voertuigen :

- 2 moto's uitgerust als TV-reprotage-eenheid;
1 moto uitgerust als TV-klankreportage-eenheid;

- 1 relaiswagen;
- 1 stationwagen als technische ondersteuning.

1.2. Mobiele uitrusting :
1.2.1. Helicopteruitrusting:

Omvat 2 rekken die voor elke reportage in een heli
copter moeten ingebouwd worden.
- 1 helicopterrek uitgerust met relais en/of een 

camera. Dit is bruikbaar als mobiel tussenpunt 
en/of opname-eeneheid;

- 1 helicopterrek uitgerust met een camera. Dit kan 
enkel als opname-eenheid gebruikt worden.

1.2.2. Losse verbindingen:
Aantal 6 elk bestaande uit 1 beeldverbinding en 
twee klankverbindingen;

1.2.3. Smalband intercom-apparatuur.
- zend- en ontvangstapparatuur met 2 zenders en 2 
ontvangers;

- 8 draagbare zender-ontvangers.

2. Ten behoeve van de radlo-uitzendingen
2.1. Voertuigen :

1 lichte vrachtwagen uitgerust met telescopische mast;
2 personenwagens uitgerust voor sportreportages.

2.2. Uitrusting voor mobiele verbindingen:

2.2.1. Smalband (radiotelefonie):
- Rek voor inbouw in vliegtuig. Dit kan als relais- 

punt dienen voor 2 simultane verbindingen vanuit 
de wagens en/of moto;

- Ontvangstinstallaties opgesteld in 4 TV-zendsta- 
tions (Schoten, Egem, Genk en R.A.C)

2.2.2. Breedband (H .F kwaliteit):
- Rek voor inbouw in vliegtuig. Dit kan als relais- 

punt dienen voor 2 simultane breedbandverbindin
gen vanuit een bewegend punt;

- Ontvangstantenne-installaties in 3 TV-zendsta
tions (Schoten, Egem en Genk).

2.2.3. Losse verbindingen:
- 4 breedbandklankverbindingen.

Bijlage 11
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RADIOZENDERS
BRT-1

FM Egem 
FM Genk 
FM Schoten 
FM Veltem 
AM Wolvertem

Vermogen

50 kW 
10 kW 
10 kW 
50 kW 

300 kW

Frequentie

95.7 MHz 
99,9 MHz 
94,2 MHz
91.7 MHz 
927 kHz

BRT:2

FM Veltem Brabant 
FM Egem Oost-VIaanderen 
FM Egem West-VIaanderen 
FM Genk Limburg 
FM Schoten Antwerpen 
AM Waver-Overijse 
AM Kortrijk (Kuume)

50 kW 
50 kW 
50 kW 
10 kW 
10 kW 

100 kW 
5 kW

93,7 MHz 
98,6 MHz 

100,1 MHz 
97,9 MHz 
97,5 MHz 

540 kHz 
1188 kHz

BRT-3

FM Egem 
FM Genk 
FM Schoten 
FM Veltem

50 kW 
10 kW 
10 kW 
50 kW

90.4 MHz 
89,9 MHz 
89,0 MHz
89.5 MHz

§iŷi2_§Ey§§®i
FM Brussegem 
FM Genk 
FM Gent 
FM Schoten 
AM Wolvertem

20 kW 
10 kW 
1 kW 

20 kW 
300 kW

100,6 MHz
102.5 MHz
101.5 MHz 
100,9 MHz

1512 kHz

Wereldomroep 

AM Wolvertem (na 19 u . )

Waver-Overij se

300 kW 

250 kW

100 kW

1512 kHz 
Kortego1fbanden 
(5,95-26,1 MHz) 
Kortegolfbanden 
(5,95-26,1 MHz)

TELEVISIEZENDERS
5§™?st§tign Kanaal Polarisatie §§§ i  §Y§ïüï29§0_ 1 § .lU i  Y.11

Antwerpen 2 V 100 W
Brussel (RAC) 11 V 5 W
Egem 43 H 1000 kW
Genk 44 H 200 kW
Oostvleteren 49 V 20 kW
Waver-Overij se 10 H 100 kW

Brussel (RAC) 25 H 20 kW
Egem 46 H 1000 kW
Genk 47 H 200 kW
Oostvleteren 55 V 20 kW
Schoten 62 H 200 kW

Bijlage 12
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ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN MET PERCENTAGES
EN AANTAL DEELNEMERS

1. Onthaalcursussen voor nieuwe personeelsleden, opgezet in samen
werking met het Centrum voor Opleiding en Vorming.
3,9 % - Totaal aantal deelnemers : 102

2. Introductiecursussen als eerste kennismaking en initiatie in 
omroeptechnieken, meestal aansluitend op de onthaalcursus.
8 % - Totaal aantal deelnemers : 19

3. Basiscursussen of gedeelten ervan, waarin een brede waaier van 
algemene of gespecialiseerde technieken en produktiemethoden 
worden gedoceerd.
19 % - Totaal aantal deelnemers : 615

4. Bedrijfsopleiding, cursussen, oefeningen en demonstraties om
trent het gebruik in de BRT van produktiemiddelen voor de tele
visie.
31 % - Totaal aantal deelnemers : 375 

idem, voor de radio
3 % - Totaal aantal deelnemers : 103

idem, voor andere middelen en installaties
0,2 % - Totaal aantal deelnemers : 10

5. Sociale Promotie, begeleiding voor personeelsleden die tot exa
mens voor een hogere graad worden toegelaten.
3,7 % - Totaal aantal deelnemers : 56

6. Voordrachten, over toekomstige evoluties in de omroeptechnieken 
of over alleenstaande onderwerpen, die niet, of nog niet,' tot 
de basiscursussen kunnen gerekend worden.
2.3 % - Totaal aantal deelnemers : 401

7. Demonstraties, meestal in samenwerking met een firma, met het 
oog op de informatie van programmamakers en technici over de 
nieuwste middelen die op de markt komen of in ontwikkeling 
zijn.
1.3 % - Totaal aantal deelnemers : 368

8. Geleide bezoeken, voor universiteiten en hogere instituten, 
gasten uit het buitenland en op verzoek van de hogere hiërar
chie.
3 % - Totaal aantal deelnemers : 474

9. Speciale activiteiten

Bij scholing van de eigen medewerkers door voordrachten, studie
bezoeken, symposia en cursussen buiten het IC. 4 %

Vertegenwoordiging van de BRT naar buiten toe, o.m. op vakbeur
zen, op symposia, in jury's, enz. 12,3 %

Dienstverlening, assistentie, adviezen en medewerking aan pro
gramma ' s en werkgroepen, organisatie van workshops voor pro
grammamakers. 5,3 %

Bijlage 13a
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Vergaderingen,, geregelde overlegvergaderingen met het eigen 
team en specifieke werkvergaderingen met het oog op de voorbe
reiding van trainingsactiviteiten. 3 %

Meetkamer : ongeveer 300 uur werd besteed aan de herinrichting 
van een meetkamer, die bij sommige cursussen al gebruikt werd. 
Het inrichten gebeurde in eigen beheer door eigen personeel en 
nagenoeg zonder kosten. Wegens het uitzonderlijke karakter is 
deze activiteit niet opgenomen in het cijfermateriaal en de 
grafieken.

Bijlage 13b



9.48.



9.49 .

Verdeling zendtijd

TV 1

r e p o r t a g e

e ur o v i s i e

de sektor beeldband bevat 
ook de film overgeschreven 
op band.

T V 1 :  e l ke . dag  u i t zend i ng

2926 h 40 m m  p ro g r a m m a  

138 h 3C min t e s t b e e l d  vóór  p r o g r a m m a

TV 2 f i l m

de sektor beeldband bevat 
ook de film overgeschreven 
op band.

EX. TV.
TV  2 : 2 3 5 d. u i t z end i ng

1158 h 10 m m  p r o g r a m m a  

6 7 h  21 min t e s t b e e l d  vóór  p r o g r a m m a

Bijlage 15
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Jaaroverzicht 1967 : ventilatie per activiteit

Exclusief : - de voorbereidingstijd, en de redactie van de cursus
boeken en -brochures;

- de tijd die werd besteed aan de herinrichting van de 
meetkamer : 150 E.

Bijlage 16
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DIRECTIE PERSONEELSZAKEN

Zoals uit de hiernavolgende statistieken blijkt is het aantal personeelsleden 
in 1987 toegenomen met 25 eenheden. Deze stijging ligt dus lager dan in 1985 
(47) en in 1986 (32) : er is dus duidelijk een dalende trend waar te nemen.
Deze is het gevolg van de inspanningen tot selectieve wervingsbeperking die 
nog steeds worden volgehouden.
De stijging is grotendeels het gevolg van het bezetten van kaderbetrekkingen 
die voorheen tijdelijk, om besparingsredenen, onbezet werden gelaten. Deze 
inspanningen kunnen echter niet langer volgehouden worden zonder de goede 
werking van de diensten in gevaar te brengen. Globaal gezien kan men echter 
stellen dat, mede rekening gehouden met verlof zonder wedde en andere regle
mentaire afwezigheden, steeds + 1 2 0  kaderbetrekkingen onbezet worden gelaten.

Het aantal gepensioneerden steeg met 36 wat de stijgende trend van vorige 
jaren bevestigt.
Er werd een studie beeindigd m.b.t. de evolutie van de pensioenlast 
en de middelen om deze last door fondsvorming op te lossen. Deze studie 
zal eerlang aan de Beheersorganen en de Voogdij worden voorgelegd.
Na een herziening van het Reglement op de Overlevingspensioenen werd in 
1987 ook het Reglement op de Rustpensioenen aangepast en na goedkeuring 
door de Raad van Beheer aan de Voogdijoverheid voorgelegd.

Naast de verdere uitbreiding van de geautomatiseerde personeelsadministratie 
werd de analyse en programmering van het informatica project inzake perso
neelsbeheer verdergezet. Ook de opstelling en opvolging van de personeels- 
begroting werd hierin verwerkt.

Medio 1987 werd de controle op de afwezigheden wegens ziekte uitgebreid door 
inschakelen van gespecialiseerde, zelfstandige controleartsen. Het is nog 
te vroeg om reeds over de resultaten te oordelen.

De Personeelsdienst heeft het voorbereidend werk verricht voor de besprekingen 
voor een sectoriële programmatie. Bij gebrek aan financiële middelen is 
echter per 31.12.1987 nog geen positief resultaat bereikt. Zoals in het 
verleden heeft ook in 1987 de personeelsdienst de nadruk gelegd op de voor
lichting van de personeelsleden i.v.m. loopbaan, wedden, pensioenen en de 
meest uiteenlopende vragen beantwoord m.b.t. de administratieve toestand 
van de personeelsleden.

De Sociale dienst bleef zich ten volle inzetten voor de administratieve 
afhandeling van de diverse initiatieven van de V.Z.W. Sociale Werken, zonder 
daarom minder aandacht te besteden aan de specifieke opdracht ten dienste 
van alle BRT-personeelsleden op het vlak van de sociale begeleiding.

De Arbeidsgeneeskundige dienst stond verder in voor zijn wettelijk voorziene 
taken. Deze dienst begeleidde meerdere personeelsleden in soms moeilijke 
omstandigheden. Ook de hiërarchie werd geholpen bij het opvangen van 
problemen van sommige van hun medewerkers.

Het Centrum voor Opleiding en Vorming heeft in 1987, dank zij de tewerk
stelling van twee producers in het Centrum, meer werk kunnen maken van de 
opleiding van de programmamakers. Ook de opleidingen op gebied van de 
informatica werden aanzienlijk uitgebreid. Tenslotte verrichtte het centrum 
beleidsvoorbereidend werk o.m. ingevolge de doorlichtingsstudie.

Jan VAN HERREWEGHE 
Directeur



10.2 .

I. PERSONEELSDIENST

A. Sectie EXAMENS

Tijdens het verslagjaar werden 20 examens afgesloten.
De onderstaande tabel I geeft een overzicht van de indeling van de examens 
per personeelsgroep en per niveau.
In tabel II wordt een overzicht gegeven van de omvang en de resultaten van 
de examens.

Tabel I

niveau 1 

niveau 2 

niveau 3 

niveau 4

Adm.
person.

1

1

1

Cultuur
person.

2

1

Koor en 
Orkest

Techn.
person.

2

5

Werkl.
person.

Totaal

5

12

3

Totaal 20

Tabel II

Inschrijvingen Deelnemers Geslaagden

Administratief personeel 

niveau 1

bestuurssecretaris 

niveau 2

programmeur 

niveau 3

klerk-stenotypist(e)

Cultureel personeel 

niveau 1

journalist
producer amusement Radio 

niveau 2

regisseur-omroeper

Koor en Orkest 

niveau 2

musicus-instrumentist
- viool
- trompet

259

221

189

1.290
165

1.149

21
21

85

149

118

1.079
125

745

14
14

12

18
7

17
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musicus-solist
- trompet (bekwaamheidsex.) 1 1
- trompet (vergelijkend ex.) 13 5

korist 13 9 1

Technisch personeel 

niveau 1

burgerlijk ingenieur 26 16 2
cheftechnicus TV

niveau 2
technicus radio-tv,
beeld, geluid, elektronica 120 82 27
technicus gebouw 73 37 3
technicus radio-tv,
mechanica 25 12
voorman mechanica 6 6 5
assistent-technicus
mechanica 42 13 2

Werkliedenpersoneel 

niveau 3

geschoold werkman,
autobestuurder 39 20 6
geschoold werkman,
verwarming 20 9 -

Totaal 3.693 2.539 120

Bedenkingen en opmerkingen i.v.m. de examenactiviteiten tijdens het verslagjaar

1. Tijdens het verslagjaar is de organisatie begonnen van de zogenoemde audities 
"Stem en dictie".
Er werden 3 zittingen gehouden met in het totaal 560 deelnemers, van wie er 
47 werden geschikt bevonden voor microfoonwerk.
Gegadigden kunnen voortaan enkel deelnemen aan de examens voor regisseur-om- 
roeper en producer-woord als ze geslaagd zijn voor de auditie.
Daarnaast komen de journalisten van de nieuwe lichting (cfr. punt 3) alleen 
in aanmerking voor presentatie als ze door de auditiecommissie geschikt zijn 
bevonden.
Dit geldt vanaf nu ook voor personen die door de diverse diensten als losse 
microfoonmedewerker worden aangetrokken.
Het is de bedoeling met de invoering van het nieuwe systeem de stemproeven te 
rationaliseren (niet meer voor elk examen opnieuw af te leggen) en de beoor- 
delingsnormen te standardiseren (de auditiecommissie bestaat uit permanente 
leden gespecialiseerd in stem en uitspraak).
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2. In het afgelopen jaar werd voor enkele examens bij wijze van experiment gebruik 
gemaakt van meerkeuzeopgaven.

a. Voor de culturele examens producer-amusement en regisseur-omroeper werd 
de klassieke testwoordenproef vervangen door multiple choice-vragen.
Het doel van dat schiftingsgedeelte bleef het peilen naar de algemene 
ontwikkeling van de kandidaten.
De meerkeuzevragen werden opgesteld door de gewone examencommissie.
Het is gebleken dat de.redactie van de opgaven een bijzondere ingesteld
heid vergt van de commissie.
Zo is het bijvoorbeeld niet eenvoudig om "aantrekkelijke" foute antwoord
mogelijkheden te vinden.
Om een goede selectie te maken, mogen de opgaven niet te eenvoudig, maar 
anderzijds ook niet al te moeilijk zijn.
Ook de formulering van vraag en antwoord is van enorm belang.

b. Voor het examen van correspondent dat momenteel nog niet is afgesloten, 
werd een grote toeloop verwacht (niveau hoger secundair onderwijs). Voor 
het op punt stellen van een schifting werd contact opgenomen met het Vast 
Wervingssecretariaat dat een stevige ervaring heeft met de organisatie 
van schiftingsproeven voor grote groepen kandidaten.
Er werd geopteerd voor een goed gestoffeerd en gevarieerd opgavenpakket, 
op te lossen aan de hand van multiple choice-vragen.
Daar het V.W.S. ter zake over de vereiste infrastructuur beschikt, werd 
overeengekomen dat het zelf de schifting ten behoeve van de BRT zou or
ganiseren.
De bedoeling was niet zozeer de parate schoolse kennis van de kandidaten 
te testen, maar wel de algemene vorming, de taalvaardigheid en het rede
neer- en leervermogen.
Hiertoe werd onder leiding van een psycholoog een uitgebreid opgavenboek 
samengesteld.
De antwoordbladen van de kandidaten werden door middel van een optische 
lezer nagekeken.
Deze formule is interessant omdat zij het mogelijk maakt op een minimum 
van tijd verschillende intellectuele vaardigheden te testen van een grote 
groep kandidaten.
De kwantiteit, de verscheidenheid en de diversiteit van de opgaven vormen 
een waarborg voor een objectieve en betrouwbare selectie.
Het nadeel van dit soort schiftingsproeven is het feit dat door de lange 
voorstudie die vereist is, de opgaven lange tijd op voorhand moeten wor
den opgesteld.

3. Tijdens het verslagjaar werd ook een bekwaamheidsexamen voor radio- en tv- 
joumalist georganiseerd.
Nieuw was de loskoppeling van de stem- en cameratest van het eigenlijk examen. 
De auditie (cfr. supra) en de cameratest zijn voortaan facultatief.
Wie hier niet voor slaagt of er niet wenst aan deel te nemen, wordt opgenomen 
in de reserve voor radio- en tv-joumaüst maar kan (voorlopig) enkel als 
bureauredacteur worden in dienst genomen.
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B. Afdeling RECRUTERING EN TEWERKSTELLING

Tijdens het verslagjaar werden 116 nieuwe personeelsleden in dienst 
genomen.
Rekening houdend met het wegvallen van 91 personeelsleden (ontslag, 
pensioen, overlijden enz...) steeg.het personeelsbestand met 25 een
heden tot 2.651.
Ter inlichting wordt hieronder een overzicht gegeven van de evolutie van 
het personeelsbestand sedert 1971.

Toestand op 31 december

1971 1.710
1972 + 74 1.784
1973 + 60 1.844
1974 + 20 1.864
1975 + 65 1.929
1976 + 124 2.053
1977 + 160 2.213
1978 + 135 2.348
1979 + 121 2.469
1980 - 19 2.450
1981 + 112 2.562
1982 - 35 2.527
1983 + 24 2.551
1984 - 4 2.547
1985 + 47 2.594
1986 + 32 2.626
1987 + 25 2.651

Benevens dit reële personeelsbestand had de BRT ook continu 62 personen 
in dienst in het stelsel van de jongerenstages.
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1. Uitsplitsing van het personeel volgens diverse statistische gegevens

1.1. Volgens statuut

a) In absolute cijfers

Vast personeel Aanvullend
personeel

Jongerenstage Totaal

mannen 1.784 168 31 1.983

vrouwen 640 59 31 730

totaal 2.424 227 62 2.713

b) Procentueel

Vast personeel Aanvullend
personeel

Jongerenstage Totaal

mannen 73,60 74,00 50,00 73,09

vrouwen 26,40 . 26,00 50,00 26,91

totaal 100,00 100,00 100,00 100,00

2. Volgens niveau (alleen vast personeel - totaal 2.424)

a) In absolute cijfers

Mannen Vrouwen Totaal

niveau 1 440 53 493

niveau 2 986 311 1.297

niveau 3 224 208 432

niveau 4 134 68 202

totaal 1.784 640 2.424
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b) Procentueel

Mannen Vrouwen Totaal

niveau 1 24,66 8,28 20,34

niveau 2 55,27 48,59 53,51

niveau 3 12,56 32,50 17,82

niveau 4 7,51 10,63 8,33

totaal 100,00 100,00 100,00

3. Volgens leeftijd

a) In absolute cij fers

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal

17-20 13 17 30

21-25 85 57 142

26-30 216 108 324

31-35 358 147 505

36-40 307 130 437

41-45 316 110 426

46-50 245 58 303

51-55 206 51 257

56-60 173 40 213

61-65 64 12 76

totaal 1.983 730 2.713
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b) Procentueel

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal

17-20 0,65 2,33 1,11

21-25 4,29 7,81 5,23

26-30 10,89 14,79 11,94

31-35 18,05 20,13 18,62

36-40 15,48 17,81 16,11

41-45 15,94 15,07 15,70

46-50 12,36 7,95 11,17

51-55 10,39 6,99 9,47

56-60 8,72 5,48 7,85

61-65 3,23 1,64 2,80

totaal 100,00 100,00 100,00

1.4. Volgens standplaats

in %

Brussel 2.532 93,33

Antwerpen 27 1,00

Gent 32 1,19

Kortrijk 25 0,92

Hasselt 26 0,96

Genk 5 0,19

Veltem 8 0,29

Oostvleteren 2 0,07

Egem 8 0,29

Schoten 5 0,18

Wolvertem 18 0,66

Waver 19 0,70

Vloesberg 1 0,04

Aalter 2 0,07

Kuurne 1 0,04

Bredene 2 0,07

2.713 100,00
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Volgens woonplaats (per provincie)

in %

Antwerpen 438 16,14

Brabant 1.447 . 53,34

Oost-Vlaanderen 622 22,93

West-Vlaanderen 137 5,05

Limburg 66 2,43

Namen 2 0,07

Buitenland 1 0,04

2.713 100,00

1.6. Volgens woonplaats voor de personeelsleden met standplaats Brussel 
(per arrondissement) 2.528 = totaal

Brabant

Brussel hoofdstad 293

Halle-Vilvoorde 594

Leuven 504

Nijvel 10

1.401 of 55,42 %

Antwerpen

Antwerpen 233

Mechelen 156

Turnhout 18

407 of 16,10 %

West-Vlaanderen

Brugge 29

Diksmuide 1

leper 3

Kortrijk 47

Oostende 11

Roeselare 9

Tielt 5

Veurne 2

Waregem 1

108 of 4,27 %



Oost-Vlaanderen

Aalst 261

Dendermonde 7 5

Eeklo 4

Gent 172

Oudenaarde 34

Sint-Niklaas 23

569 of 22,51 %

Limburg

Hasselt 33

■Maaseik 4

Tongeren 3

40 of 1,58 %

Dinant 2

Buitenland 1

3 of 0,12 %

• Evolutie van het personeelsbestand

In de onderstaande tabellen en diagrammen wordt een overzicht gegeven 
van de aangroei van het personeelsbestand tussen februari 1971 en 
februari 1988.

Zoals reeds toegepast in de vorige jaarverslagen werd niet uitgegaan 
van de wijzigingen in de personeelsformatie maar van de reële personeels
bezetting. Er werd uitgegaan van de situatie op 1 februari van het 
beschouwde jaar, d.i. de situatie waarop de begroting van de personeels
kredieten berekend werden. De cijfers stemmen dus niet-overeen met de 
bovenstaande statistieken (rubriek 1) die uitgaan van de bezetting op
31 december 1987 en waarin overigens ook de jongerenstagiairs zijn 
verwerkt.

De toestand per 1 februari 1988 werd eveneens medegedeeld, om een beeld 
te geven van de huidige toestand.



NIVEAU 1

10.11.
Administratief

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

- 25 --- 39 39 42 45 47 47 48 49 52 51 51 53 54 54

. Technisch

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

genieur 9 --- 10 12 11 11 12 11 11 12 12 12 12 12 11 12

enstchef-directeur 9 --- 18 18 19 22 21 21 22 23 22 23 24 21 21 23

boratorium 32 --- 39 38 37 37 37 37 38 40 36 41 42 39 40 39

dio-tv 48 --- 54 55 57 51 60 61 64 66 66 67 67 62 66 64

taal 98 --- 121 123 124 121 130 130 135 141 136 143 145 134 138 138

NIVEAU 1

evolutie aantal PERSONEELSLEDEN X

03 FBB 00 JAARTAL
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Cultureel personeel (zonder artistiek personeel)

I. Creatief - Cultureel

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

producer ) 

journalist )
--- 169 186 196 221 231 243 255 260 245 252 259 263 252 258

realisator 45 --- 49 56 71 85 83 89 91 88 88 86 84 85 87 84

medewerker 20 --- 19 30 40 44 48 38 38 37 34 36 38 36 40 49

Terloops 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

dramaturg 1 --- 2 3 5 1 4 4 5 4 3 3 3 4 2 1

Tnennl 199 --- 2.39 275 312 355 370 378 393 393 374 381 388 392 385 396

II. Auxiliair - Cultureel

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

directie 10 --- 10 10 12 13 13 13 13 13 13 14 13 13 12 13

bestuurssecretnris 16 --- 20 23 25 23 28 26 25 28 25 25 25 25 25 24

miir.lc kregle 4 --- 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4

Totaal 30 --- 34 37 41 40 45 43 42 45 43 43 42 42 41 41

III. Totaal

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

229 --- 273 312 353 395 415 421 435 438 417 424 430 434 426 437
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taal niveau 1 71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

352 --- 433 474 519 561 592 596 618 628 605 618 626 621 618 629

TOTAAL NIVEAU 1

evolutie aantal, personeelsleden %

03 FEB 00 JAARTAL



I. Administratief

NIVEAU 2

10.14

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

correspondent 91 --- 115 126 128 137 137 143 143 146 146 144 144 144 141 144

andere 8 --- 10 15 13 14 14 17 16 16 18 20 22 24 28

Totaal 99 --- 125 141 141 151 151 160 159 162 164 164 166 168 169 169

II. Technisch

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

labotechnicus 81 --- 94 97 113 116 111 128 131 134 136 135 129 134 133 128

technicus 245 --- . 278 290 308 332 318 329 334 363 358 364 364 380 383 388

assistent-technlcus 44 --- 50 52 56 76 74 86 84 94 89 93 95 99 101 107

Totaal 370 _ 422 439 479 524 503 543 549 591 583 592 588 613 617 623

NIVEAU 2 - ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH

EVOLUTIE AANTAL. PBRSONBBUSUSOSN X

03 FBB S3



Creatief

Cultureel personeel (zonder artistiek personeel) 10.15.

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

gisseur-omroeper 21 --- 31 29 41 40 41 47 46 50 51 52 52 51 51 52

kvlslteur 8 --- 8 8 12 12 12 12 13 15 14 15 15 15 15 15

aflcus 2 --- 3 4 6 6 6 6 8 9 9 9 8 10 10 10

taal 31 --- 42 41 59 58 59 65 67 74 74 76 75 76 76 77

. Auxiliair

71 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

ogrammasecretaris 6 --- 8 6 6 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ogrammaregisseur 7 --- 7 8 8 10 10 12 12 13 14 14 13 13 14 14

gie-assistent 42 --- 46 47 60 71 73 73 78 78 78 77 78 78 79 84

telregisseur 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

udiomeester 19 --- 22 25 26 28 26 28 29 32 34 32 32 32 32 32

imeur — 8 8 7 8 7 9 11 11 11 11 11 11 11 11

nothecaris --- 10 15 14 14 14 14 15 14 14 14 14 15 15 15

lmothecarls 3 --- 5 6 6 8 9 9 9 8 9 9 10 10 10 9

bliothecarls --- 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 6 6

sistent 3 --- 6 7 7 6 8 8 7 8 7 7 7 6 5 8

gisseur 5 --- 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

kestregisseur --- 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

dere 5 --- 11 9 10 11 11 14 12 23 16 15 25 26 26 31

taal 90 —— 134 143 15Ö 179 182 193 201 215 210 207 218 219 220 232

I. Totaal

71 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

121 --- 176 184 217 237 241 258 268 289 284 283 293 295 296 309

NIVEAU 2 CULTUREEL (ZONDER ARTISTIEK)

EVOLUTIE AANTAL PBRSONSSLSLEOBN K

CRSATISF 300

AUXILIAIR

TOTAAL

sso

200

190

. lOO
71 72 73 74 79 78 77 78 79 80 81 88 83 84 8S 88 87 88

os Feb ae «JAARTAL
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Artistiek

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

orkent 78 --- 72 82 69 85 89 88 89 90 84 85 85 85 93 86

koor 25 --- 22 21 21 24 25 25 26 25 26 24 24 25 24 24

TV-orkest 17 --- 17 17 17 16 18 16 17 16 17 16 15 15 14 14

Jazz-orkest 11 --- 11 12 11 10 11 19 17 17 17 18 16 15 13 13

acteurs 32 --- 26. 26 22 20 19 21 22 21 20 20 19 19 18 18

Totaal 163 --- 148 158 140 155 162 169 171 169 164 163 159 159 162 155

NIVEAU 2 ARTISTIEK

BVOUUTIB AANTAL PBRaONSBLfiLBOSN %

03 F6B aa JAARTAL



aal niveau 2 71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 84 85 86 87 88

590 --- 723 764 837 912 895 961 976 1.042 1.031 1.039 1.047 1.076 1.082 1.101

ALGEMEEN TOTAAL NIVEAU 2

BVOLUTIE AANTAL. PSR8QNeBUSLSDeN %

03 FEB aa j a a r t a l



NIVEAU 3 5 4
10.18.

(Ook werklieden niveau 2 en secretaressen niveau 2)

I. Administratief

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

klerk 40 --- 38 39 38 39 36. 43 40 39 41 43 60 63 61 61

steno's & typisten 115 --- 167 167 163 178 178 182 188 195 193 189 188 193 194 199

mechanografen --- 8 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 10 10

helper 91 --- 101 97 100 101 105 102 110 111 114 110 107 113 106 105

mess-personeel - --- - - - - - - - - - - _ - 38 25

Totaal 246 --- 314 313 311 328 332 340 351 358 361 355 368 382 409 400

11. Werklieden

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

geschoold werkman 125 --- 134 140 151 150 160 170 181 183 183 184 183 183 183 185

machinist 27 --- 34 43 48 47 44 47 48 43 43 44 42 56 56 55

kleedster --- 4 7 7 8 9 11 11 13 13 14 14 16 14 14

technisch helper 20 --- 32 32 33 34 37 39 32 36 35 35 35 34 28 29

helper 29 --- 16 21 22 20 22 30 30 31 25 24 27 27 21 26

helper mess 26 --- 31 30 28 42 42 43 45 52 54 56 40 31 38 41

Totaal 227 --- 251 273 289 301 314 340 347 358 353 357 341 347 340 35C

III. Totaal niveau 3 & 4

71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 8t

473 --- 565 586 600 629 646 680 698 716 714 712 709 729 739 75<

NIVEAU 3 EN 4 (OOK WERKL. EN SECR.NIV.2)

EVOLUTIE AANTAL PBRSQN6BLSLBOBN X

ADMINI

STRAT! SR

WERKLIEDEN

oa p @b aa JAARTAL
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71 --- 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

reau 1 352 --- 433 474 519 561 592 596 618 628 605 618 626 621 618 629

reau 2 590 723 764 837 912 895 961 976 1.042 1.031 1.039 1.047 1.076 1.082 1.101

reau 3 & 4 473 --- 565 586 600 629 646 680 698 716 714 712 709 729 739 750

tistiek 163 148 158 140 155 162 169 171 169 164 163 159 159 162 155

taal 1.578 --- 1.869 1.982 2.096 2.257 2.295 2.406 2.463 2.555 2.514 2.532 2.541 2.585 2.601 2.635

ALGEMEEN TOTAAL

SVOLUTIB AANTAL P5R30Neet.SL.S0SN X

JAARTAL
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3. Tewerkgestelde werklozen

Tijdens het verslagjaar was bij de BRT één tewerkgestelde werkloze 
werkzaam bij de dienst schooluitzendingen.

C. Afdeling PERSONEELSADMINISTRATIE - WEDDEN - PENSIOENEN - ERELONEN

1. Afwezigheden

A. Ziekte

Tijdens 1987 werden 31.156 dagen afwezigheid wegens ziekte genoteerd, 
wat overeenstemt met een gemiddelde van 12,05 dagen afwezigheid per 
personeelslid.

Voor 49,47 % van de personeelsleden werd geen enkele dag ziekte gere
gistreerd en voor 60 personeelsleden meer dan 100 dagen afwezigheid. 
Deze laatste groep vertegenwoordigt 12.140 dagen.

Na eliminatie van de categorie der langdurige zieken, zakt het gemid
delde aantal ziektedagen tot 7,53 per personeelslid.

Indeling van de groep der langdurige zieken volgens personeelsgroep :

Aantal % in de groep

administratief 21 3,818

cultureel 18 1,891

technisch 11 1,444

werklieden 10 3,481

totaal 60 2,321

In de verdere uitsplitsingen wordt alleen rekening gehouden met de 
gegevens na eliminatie van de langdurige zieken.
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Verdeling over mannen en vrouwen en volgens leeftijdscategorie

1. Voor het totale personeelsbestand

Leeftijd

Bestand

Mannen
(*)G.A. ziektedagen

Vrouwen

Bestand G.A. ziektedagen

tot 21 3 2,333 3 11,333

21-30 291 3,780 134 8,410

31-40 647 5,987 264 11,291

41-50 534 5,614 145 11,731

51-60 353 8,881 76 15,381

61-65 64 9,437 11 24,454

totaal 1.892 6,202 633 11,502

2. Per personeelsgroep

A. Administratief personeel

Leeftijd Mannen Vrouwen

Bestand G.A. ziektedagen Bestand G.A. ziektedagen

tot 21 2 3,500 3 11,333

21-30 44 3,454 90 9,388

31-40 69 8,434 132 12,606

41-50 46 8,195 75 12,120

51-60 33 11,242 33 18,060

61-65 5 > 4,000 2 35,000

totaal 199 7,582 335 12,292

(*) Gemiddeld aantal ziektedagen per persoon.
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B. Cultureel personeel

Leeftijd Mannen Vrouwen

Bestand G.A. ziektedagen Bestand G.A. ziektedagen

tot 21 0 0,000 0 0,000

21-30 78 4,153 38 5,657

31-40 259 4,984 127 10,133

41-50 190 5,610 62 11,354

51-60 99 10,040 35 10,914

61-65 39 10,230 7 16,714

totaal 665 6,126 269 10,055

C. Technisch personeel

Leeftijd Mannen Vrouwen

Bestand G.A. ziektedagen Bestand G.A. ziektedagen

tot 21 0 0,000 0 0,000

21-30 102 2,725 4 13,250

31-40 216 4,953 3 10,000

41-50 231 4,372 1 51,000

51-60 177 7,457 0 0,000

61-65 17 5,470 0 0,000

totaal 743 5,075 8 16,750

D. Werkliedenpersoneel

Leeftijd Mannen Vrouwen

Bestand G.A. ziektedagen Bestand G.A. ziektedagen

tot 21 1 0,000 0 0,000

21-30 67 5,164 2 7,000

31-40 103 9,038 2 0,000

41-50 67 8,388 7 5,285

51-60 44 10,227 8 23,875

61-65 3 30,666 2 41,000

totaal 285 8,354 21 15,428



Evolutie van het gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1

Administratief Personeel Mannen 8,5 7,5 8,52 9,64 8,69 9.05 7,58
Vrouwen 12,9 12,4 12,37 12,10 12,05 12.67 12,29

Totaal 11,05 10,34 10,75 11,12 11,74 11,29 10,54

Cultureel Personeel Mannen 5,6 5,3 5,14 4,91 4,96 5,29 6,13
Vrouwen 7,6 10,2 8,60 9,41 8,37 8,51 10,06

Totaal 6,14 6,57 6,04 6,12 5,91 6,20 7,26

Technisch Personeel Mannen 4,5 4,9 4,77 5,84 5,40 6,06 5,07
Vrouwen 7,6 0,56 21 22,5 12,60 7,0 16,75

Totaal 4,52 5,43 4,86 5,94 5,47 6,13 5,20

Werkliedenpersoneel Mannen 7,8 8,7 10,90 8,86 10,93 9,21 8,35
Vrouwen 16,1 16,8 17,73 15,42 7,76 6,02 15,42

Totaal 9,62 10,08 12,00 9,84 10,62 8,89 5,20

Totaal Personeelsbestand Mannen 5,9 5,9 7,3 6,42 6,44 6,60 6,20
Vrouwen 11.1 11.9 11,00 11,36 10,33 10,63 11,50

Totaal 7,21 7,41 8,26 7,70 7,44 7,63 7,53
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B. Arbeidsongevallen

Over het ganse jaar werden de volgende afwezigheden ingevolge arbeids
ongevallen genoteerd :

21 vrouwen 298 dagen

32 mannen 807 dagen

totaal 53 personeelsleden 1.105 dagen.

Voor zes personeelsleden werd een afwezigheid van meer dan 100 dagen 
geregistreerd.

C. Prophylactie

Er werd 1 geval van prophylactisch verlof geregistreerd.

D. Zwangerschapsverlof

Er werden voor 20 vrouwen 1.697 dagen zwangerschapsverlof geregistreerd.

2. Wedden

De totale uitgave voor wedden bedraagt 2.525.768.259 fr. of een stijging 
van 1,7 %.

De uitgave voor overuren bedraagt 53.365.289 fr. (een stijging met 19,4 %), 
de uitgaven voor zondagswerk 75.266.590 fr. (een stijging met 0,4 %).

Tijdens het jaar 1987 werden nog steeds de "Solidariteitsbijdrage", en de 
"bijzondere tijdelijke bijdrage" ingehouden op het maandelijks loon. De 
laatst genoemde bijdrage is alleen verschuldigd door alleenstaanden en 
personen die geen recht hebben op kinderbijslag.

Voor 1987 werd voor de Solidariteitsbijdrage 34.727.872 fr. en voor de 
"bijzondere tijdelijke bijdrage" 8.110.342 fr. overgedragen aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

3. Pensioenen

In de loop van het jaar 1987 werden volgende pensioenen toegekend :

- rustpensioenen : 40

- invaliditeitspensioenen : 3

- overlevingspensioenen : 11
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Toestand op 31 december 1987

- rustpensioenen : 321

- invaliditeitspensioenen : 14

- overlevingspensioenen : 136

De uitgaven voor de pensioenen bedroegen 253.562.009 fr., zijnde een 
stijging met 13,6 %.

4. Andere uitgaven

De bijdragen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bedroegen in 
1987 :

- ten laste van het personeel : 107.921.773 fr.

- ten laste van de BRT : 341.781.148 fr.

449.702.921 fr.

zijnde een stijging van 6,5 % tegenover 14 % in 1986.

De bijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden aan de kas voor 
kinderbijslag bedroegen 92.819.755 fr., een stijging met 0,89 %.

De patronale bijdrage in de vervoerkosten van de rechthebbenden op 
een sociaal abonnement bedroeg 5,2 miljoen, zijnde een vermeerdering 
met 3 %.

5. Erelonen -r Losse medewerkers

De automatisering die in 1981 begon en toen reeds volledige voldoening 
schonk, bewijst nog steeds haar nut.
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Statistische gegevens

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

aantal losse 9.844 9.637 9.427 9.484 7.605 8.639 7.772 8.626 8.921 
medewerkers

aantal con- 35.113 35.400 33.831 34.770 27.882 31.141 29.349 31.734 31.687 
tracten

bedragen (in 262,9 266,9 274,9 282,9 208,2 247,3 260,1 276,1 295,6 
milj.) ere
lonen

bijkomende 13,5 14,8 16,3 23,9 18,8 21,4 20,8 29,3 32,0
kosten
(in milj.)

Deze gegevens steunen op de tijdens de onderscheiden jaren uitbetaalde 
contracten, ongeacht het dienstjaar van de prestaties.

1987

9.669

33.985

327,9

36,6



II. SOCIALE DIENST

Bij beslissing van de BRT-overheid werd het personeel van de Sociale Dienst 
ter beschikking gesteld van de "vzw Sociale Werken van de BRT" ten einde de 
dagelijkse uitvoering van de initiatieven van deze vereniging op zich te 
nemen.

1. De administratieve taken alsmede de nodige onderzoeken voor toepassing 
van volgende reglementen van de v.z.w. werden uitgevoerd :

- vakantiefonds voor jongeren (255)
- financiële hulp aan min-begoeden (91)
- studiebeurzen (64)
- studieleningen (3)
- huwelijksleningen (22)
- vestigingsleningen (2)
- leningen voor onvoorziene uitgaven (9)
- voorschot op wedde (55)
- leningen voor aankoop van een muziekinstrument (2)
- tegemoetkoming bij hospitalisatie (211)
- tussenkomst in de kosten bij medische verzorging (477)
- eendagsuitstappen (20)
- gezinshulp (46)
- grote-school-premie (481)
- financiële hulp bij ziekte van lange duur (62)
- opvoedingstoelage (58)
- hulp aan zwakken en gehandicapten (1).

2. Volgende organisaties werden aan de Sociale Dienst toevertrouwd :

- Feest der gepensioneerden - academisch gedeelte : + 70 aanwezigen
- viering te Langdorp : 266 aanwezigen

- Viering der Jubilarissen (reis) : 102 aanwezigen
- Avond der Jubilarissen : 181 aanwezigen
- Kerstfeest (+ 700 gezinnen werden uitgenodigd).

3. Voor de preventieve geneeskunde werden volgende initiatieven georganiseerd

- Cardio-vasculaire onderzoeken (669 personeelsleden)
- TBC-opsporing (232 personeelsleden)
- Griepvaccinatie (251 personeelsleden).

Hiernaast werden nog 2 bloedinzamelingen georganiseerd waaraan 327 
personeelsleden hun medewerking verleenden.
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4. Restaurants in de provincies

Maaltijden in de gewestelijke omroepen en zenders :

VELTEM 173
WAVER 2.152
A.T. 1.439
WOLVERTEM 771
EGEM 811
GENK 633
HASSELT 1.778
SCHOTEN 212
OOSTVLETEREN 198
FLAGEY 259

TOTAAL 8.426

5. Maatschappelijke activiteiten

A. Algemene relaties

- geschenken aan jonge ouders : 60
- een mini-bibliotheek met werken over zwangerschap, geboorte en 

kinderopvang staat ter beschikking van het personeel : 16
- geschenken aan dienstplichtigen : 4
- nieuwjaarsgeschenk aan wezen : 20
- uitlening van sportuitrusting, het afsluiten van een verzekering 
voor gelegenheidsmatchen : 7

B. Individuele relaties

a. Huisbezoeken
De sociale verpleegster staat in voor het bezoeken van zieken, 
slachtoffers van arbeidsongevallen, jonge moeders, gepensioneer
den en weduwen.
Aantal bezoeken : 278

b. Dienst- en Informatieverlening
Naast de bezoeken aan huis, vooral bij zieken, ontvangt de Sociale 
Dienst vele vragen om inlichtingen - hypothecaire leningen

- toepassing sociale wetgeving
- i.v.m. erfenissen, testament
- i.v.m. belastingaangifte
- e.a. 

hulp - voogdijschappen
- huishoudelijke budgettering
- tussenkomsten bij gerechtsdeurwaar

ders, schuldeisers
- relatieproblemen
- vertegenwoordiging voor de arbeids

rechtbank
- terugbetaling van medische kosten 

opgelopen tijdens een opdracht in 
het buitenland

- e.a.
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De Sociale Dienst begeleidt personeelsleden met individuele moei
lijkheden van allerlei aard. Hierbij wordt aan case-work gedaan of,
indien nodig, verwezen naar de gepaste dienst of instelling.

c. Gemeenschapsinformatie
- Informatieve berichten in het personeelsblad.
- Berichten aan het personeel, handelend over sociale initiatie
ven, werden uitgedeeld in de burelen of uitgehangen in de 
valves.

- Deelname aan de diverse introductiecursussen ten gerieve van de 
nieuwkomers.

- Aanvragen van plus-3 passen.
- Begeleiden van schoolstagiaire(s) op de Sociale Dienst.
- Verminderingskaarten of gratis toegangskaarten voor sommige 

spectakels ter beschikking stellen van de personeelsleden.
- Het toekennen van messkaarten om te middagmalen aan 50 fr. na 

onderzoek.
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III. ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST

1. Medisch toezicht op de aan A.R.A.B. onderworpen werknemers

A. Karakteristieken van de werknemers onderworpen aan het toezicht en 
de indeling per categorie van het totaal aantal uitgevoerde onder
zoekingen.

1. Karakteristieken van de werknemers onderworpen aan het medisch 
toezicht :

- totaal aantal werknemers van de aangesloten ondernemingen :
2.718

- totaal aantal werknemers onderworpen aan het medisch 
toezicht (artikel 124 § 1) : 568

- totaal aantal aangeworven werknemers onderworpen aan 
artikel 124 § 1 : 65

2. Indeling per categorie van de uitgevoerde geneeskundige 
onderzoeken :

Categorie van de 
onderzoeken

Aantal uit
gevoerde 
onderzoeken

Aantal 

-18 j .

werknemers 

18-21j.

(34)

+21j.

A. Aanwervingsonderzoeken

(art. 124) (33) 65 1 30 34

1. beroepsziekte 32 0 8 24

2. veiligheidsfunctie 3 0 0 3

3. voedingswaren en 
-stoffen 7 0 1 6

4. minder-validen 1 0 0 1

5. beneden 21 j. 30 1 29 0

B. Onderzoeken ingevolge verandering 
van arbeidspost

(art. 127) 1 0 0 1
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c. Onderzoeken bij werkhervatting

(art. 131)

1° na ziekte 52 0 0 52

2° na ongeval 14 0 0 14

3° na bevalling 3 0 0 3

4° op initiatief van de geneesheer 
(art. 131, 2e al.) 0 0 0 0

D. Periodieke onderzoeken

(art. 124 § 4) (35) 651 0 1 567

1° beroepsziekte 507 0 0 427

2° veiligheidsfunctie 88 0 0 110

3° voedingswaren en 
-stoffen 56 0 0 39

4° minder-validen 13 0 0 13

5° beneden 21 jaar 1 0 1 0

E. Onderzoeken uitgevoerd ter gelegenheid van

1° studies
(art. 148 octies) 109 0 0 109

2° diverse incidenten 
(art. 148ter) 56 0 0 56

3° raadplegingen over 
ongemakken (art. 147) 12 0 0 12

4° bescherming van het
moederschap (art. 147) 1 0 0 1

F. Onderzoeken uitgevoerd ter gelegenheid 
van spontane raadplegingen (art. 131bis)

324 0 0 324
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B. Indeling van de onderworpen en onderzochte werknemers per type van 
onderzoek met vermelding van de beslissingen

Beslissing na onderzoek

Categorie waartoe de Aantal uitge- 
werknemers behoren voerde onder

zoeken

Geschikt Definitief
ongeschikt

Tijdelijk
ongeschikt

1° Werknemers onderworpen aan 
het aanwervingsonderzoek 65 64 0 1

2° Werknemers onderworpen aan 
de risicogroepen I tot V 
voor beroepsziekten 562 556 0 6

3° Werknemers met veiligheids- 
functie 96 94 1 1

4° Werknemers die in contact 
komen met voedingswaren 
en -stoffen 72 71 0 1

5° Minder-valide werknemers 14 14 0 0

6° Werknemers onder 21 jaar 1 1 0 0

C. Inentingen

Aantal uitgevoerde inentingen en nieuwe inentingen tegen :

- tétanos : 32

- tuberculose : 0

- andere (te preciseren) : cholera : 5 TABC : 13

- Totaal : 50

Aantal werknemers onderworpen aan tuberculinetests : 84



Uitgevoerde statutaire onderzoeken van personeelsleden niet onderworpen 
aan het A.R.A.B. en in het jaarverslag niet opgenomen

Aanwervingen : 218

Speciale werkvoorwaarden : 56

Akkoord half-time werk : 26

Onderzoeken bij en tijdens terbeschikking-
stellling : 5

Onderzoeken voor invaliditeitspensioen : 1

Werkhervatting na ziekte : 136

na ongeval : 32

na zwangerschap : 18

Werkhervatting na verlof zonder wedde : 1

TOTAAL 493

Globaal aantal onderzochte personen :

Onderworpen aanwervingen : 65

Onderworpen mutaties : 1

Onderworpen werkhervattingen : 69

Periodieke onderzoeken : 568

Andere onderzoeken : 122

Spontane raadplegingen : 324

Statutaire onderzoeken : 493

TOTAAL 1.642

Globaal aantal consultaties in het
dispensarium (EHBO) : 3.521

ALGEMEEN TOTAAL : 5.163
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3. Studies ën activiteiten gerealiseerd door de arbeidsgeneeskundige dienst (22)

A.•Gezamenlijke acties met de veiligheidsdiensten

- bezoeken aan bepaalde delen van de onderneming
- metingen betreffende fysische en chemische agentia
- opstellen van actieplan qua veiligheid en hygiëne

B. Externe betrekkingen

- contact met diensten van verschillende universiteiten
- contact met het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (wateranalyse)
- asbestproblematiek
- Rode Kruis (E.H.B.O. cursussen)

C. Studies

- in overleg met IMART (International Medical Association for Radio 
and Television)

- studie over toxicologie, meer specifiek van asbest - mee opzetten 
van een informatiecursus voor het personeel

- statistische studies over afwezigheden om gezondheidsredenen

D. Vergaderingen van geneesheren

- externe : in het kader van de Arbeidsgeneeskunde

E. Vorming en perfectionering van medisch en paramedisch personeel

- deelname van verpleegster aan seminarie over arbeidsgeneeskunde
seminarie over rugklachtenproblematiek.
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IV. CENTRUM VOOR OPLEIDING EN VORMING

1. Inleiding

Het opleidingsbeleid stoelt op het totale ondernemingsbeleid en sluit 
dan ook zeer nauw aan bij het selectie- en rekruteringsbeleid, het 
promotiebeleid, de organisatorische en technologische ontwikkelingen 
in het bedrijf. Rekening houdende met deze factoren was de vraag naar 
opleidingen in 1987 zeer groot. Met beperkte middelen werd niettemin 
kwalitatief als kwantitatief uitstekend werk geleverd. Vooral in de 
sectoren programmatische opleidingen radio en informatica werden zeer 
goede resultaten geboekt.
Alle nieuwe radioproducers en regisseur-omroepers kregen thans een 
volwaardige en zeer gedegen functionele opleiding van 4 weken. Nieuw 
en ook zeer geslaagd waren de "driedaagse schrijftrainingen" voor reeds 
ervaren radiomedewerkers. De belangstelling voor deze training is dus
danig groot dat twee extra trainingen voor 1988 werden ingelast en 
reeds zijn volgeboekt. Kenmerkend waren ook de vele cursussen op het 
gebied van de informatica (Mapper, Basis, burotica). De getallen 
spreken voor zich zelf : 17 cursussen met in totaal 243 deelnemers !
Zeer arbeidsintensief was ook de betrokkenheid van het Hoofd van het 
Centrum bij het doorlichtingsonderzoek van Peat Marwick, het door- 
lichtingsconclaaf te Nieuwpoort en de implementatie.
Bij televisie lag het hoogtepunt bij workshop-10, sluitstuk van een 
ganse reeks workshops sinds 1982. Het operationeel en deeltijds in
schakelen van een coördinator voor de programmatische opleidingen TV 
eind december 1987 opent nieuwe perspectieven voor 1988.

2. Opleidings- en vormingsactiviteiten

1. INTRODUCTIECURSUSSEN

In samenwerking met het Instructiecentrum van de Technische Diensten 
werden vier introductiecursussen, van telkens één week, georganiseerd 
voor de nieuwe personeelsleden, respectievelijk in februari, mei, 
september, december 1987 (104 deelnemers).

2. PROGRAMMATISCHE OPLEIDINGEN RADIO

2.1. Functionele opleiding van nieuwe medewerkers

Na het volgen van een introductiecursus krijgen de nieuwe radio
medewerkers een algemene basiscursus waarbij de nodige kennis en 
vaardigheid wordt verworven om in het produktieproces de functie 
zelfstandig te kunnen vervullen. Het programmapakket omvat in 
grote lijnen : statutair en administratief inzicht in de taak, 
technische vakkennis, inhoudelijke vakkennis, deontologie, orga
nisatorische kennis, oriëntering binnen het programmabeleid, 
praktijkoefeningen in het leren maken van diverse soorten radio
programma's in functie van de toekomstige taak.



In 1987 werden dusdanig 3 basiscursussen opgezet :
a) Algemene basiscursus voor radioproducers woord (4 weken)

(6 deelnemers)
b) Algemene basiscursus voor radioproducers amusement (4 weken)

(8 deelnemers)
c) Algemene basiscursus voor regisseurs-omroepers (4 weken)

(5 deelnemers).

Tijdens de stageperiode worden ook follow-up-bijeenkomsten geor
ganiseerd, indien er vraag is om een specifieke bijscholing. Dit 
was het geval voor de producers-woord (6 deelnemers).

2.2. Vervolmakingsactiviteiten

Hiermede worden de opleidingsactiviteiten bedoeld die bestemd 
zijn voor radiomedewerkers die reeds langere tijd in dienst zijn 
en hun professionele kennis verder willen ontwikkelen en 
verbeteren.
a) Schrij ftrainingen

In 1987 werden tweemaal "driedaagse schrijftrainingen" georga
niseerd, op vrijwillige basis, respectievelijk in juni en 
oktober. Het is de bedoeling om ieder die te maken heeft met 
het schrijven van verschillende tekstsoorten voor radio de 
kans te geven het taalgevoel aan te scherpen en te oefenen 
in de specifieke eisen van een radiotekst. De training is 
vooral praktisch gericht (2 x 10 deelnemers).

b) Conferentie "Radio, meer dan muziek"

Op 22 september 1987 organiseerde het Centrum voomoemde con
ferentie met discussie voor programmamakers en verantwoorde
lijken van de radio. Gastspreker was de heer N. Haasbroek, 
Directeur Regionale Omroep Rijnmond, Nederland (30 deelnemers).

PROGRAMMATISCHE OPLEIDINGEN TELEVISIE

Net als voor de radio worden de opleidingsactiviteiten TV opgesplitst 
in functionele opleiding en vervolmakingsactiviteiten.

3.1. Functionele opleiding voor nieuwe medewerkers

a) Initiatiecursus voor televisie-presentators Instructieve Omroep

Voortzetting van een in 1986 reeds opgestarte cursus voor 
nieuwe presentators voor het migrantenprogramma "Babel"
(6 deelnemers).

3.2. Vervolmakingsactiviteiten

a) Workshop Televisie

De 10de en laatste "workshop Televisie" werd gehouden in de 
maand mei 1987. Deze opleidingsactiviteit, sinds 1982 geor
ganiseerd in samenwerking met het Instructiecentrum van de 
Technische Diensten, beoogde het verbeteren en rationaliseren 
bij TV van de werk- en produktiemethodiek, het doelmatig ge
bruik van de middelen en het stroomlijnen van de samenwerkings
verbanden (1 week) (23 deelnemers).
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4. ALGEMENE EN BEDRIJFSKUNDIGE OPLEIDINGEN

Deze sector omvat in principe de sectoren : informatica, financiën, 
kantoor en administratie, bedrijfsbeheer en ontwikkeling, sociale 
vaardigheden, bedrijfsorganisatie, management-vaardigheden, sociale 
promotie.

4.1. Informatica

a) Informatiesessies en demonstraties

Twee sessies werden georganiseerd voor directie en uitvoerend 
personeel over het systeem "Basis", dat op de BRT werd uitge
voerd voor het geautomatiseerd beheer van het beeldarchief 
(45 personeelsleden).

b) Initiatiecursussen

Twee initiatiecursussen "Mapper" werden georganiseerd met het 
oog op het kunnen werken met "Mapper" voor specifieke toe
passingen, respectievelijk voor de (hoofd) regiesecretaressen 
TV (24 deelnemers) en produktiesecretarissen (31 deelnemers).

c) Basiscursussen

Vijf uitgebreide workshops van 1 week voor "Mapper" en 2 dagen 
voor "Basis" werden opgezet voor de nieuwe gebruikers : work
shop "Basis" 1 (10 deelnemers) ; workshop "Basis" 2 (10 deel
nemers) ; workshop "Basis" 3 (7 deelnemers) ; workshop "Mapper"
4 (19 deelnemers) ; workshop "Mapper" 5 (13 deelnemers).

d) Individuele begeleiding

Teneinde specifieke opdrachten met "Mapper" te kunnen uitvoe
ren werden individuele lessen gegeven aan een aantal regie
assistenten (9 deelnemers).

e) Kantoorautomatisering

Bij het invoeren van het nieuw burotica-systeem op de BRT 
werden 5 projectgroepen gevormd. Voor ieder van deze groepen 
werd een basiscursus van 1 week in 1987 georganiseerd (50 
personeelsleden). Na het inwerking treden van het systeem 
werden nadien nog 2 follow-up sessies georganiseerd (40 per
soneelsleden) .

4.2. Bedrijfsbeheer en ontwikkeling

a) Doorlichtingsconclaaf

Op 8 en 9 mei 1987 organiseerde de BRT te Nieuwpoort een 
studiebijeenkomst waarbij een grondige evaluatie werd ge
maakt van de studie die Peat Marwick voor de BRT uitvoerde.
Aan de besprekingen namen de leden van de beheersorganen en 
de directie deel. Het hoofd van het Centrum werd belast met 
de inhoudelijke en praktische organisatie van deze activi
teit (36 deelnemers).

4.3. Sociale promotie

a) Interne sociale promotiecursus voor directiesecretaresse

Lessencyclus ter voorbereiding van het examen voor directie
secretaresse (17 deelnemers).
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b) Interne sociale promotiecursus voor correspondent

Lessencyclus ter voorbereiding van het tweede examengedeelte 
voor correspondenten (9 deelnemers).

c) Externe sociale promotie

In toepassing van de bepalingen van het KB van 19 september
1979 konden de personeelsleden rekenen op de administratieve 
ondersteuning voor het volgen van bijscholings- en vervol- 
makingscursussen buitenshuis. Daarvan maakten 40 personeels
leden gebruik.

d) Schriftelijk onderwijs

Het Centrum zorgde voor de afwikkeling van de aanvragen van 
BRT-personeelsleden voor het volgen van cursussen ter voor
bereiding van interne examens, georganiseerd door de Dienst 
Schriftelijk Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs 
(9 personeelsleden).

5. STUDIE EN ONDERZOEK

5.1. Doorlichting

Namens de Hoger Directie participeerde het Hoofd van Centrum voor 
opleiding en Vorming op permanente basis aan activiteiten die 
voortvloeiden uit het doorlichtingsonderzoek door het Peat Mar
wick team. Hij werd tevens belast met aspecten van de inhoudelijke 
voorbereiding van het Doorlichtingsconclaaf te Nieuwpoort en ver
leende steun, op verzoek van de implementator, bij sommige deel
aspecten van de implementatie.

5.2. Herwerking van het Vademecum

In opdracht van de Directie Personeelszaken werd het administra
tief- juridisch gedeelte van het Vademecum herwerkt en ook geac
tualiseerd.

5.3. Synthese workshops

Naar aanleiding van de laatste workshop TV werd een synthese ge
maakt van de inhoudelijke aspecten van de workshops 1 t.e.m. 10.

6. DOCUMENTATIE- EN INFORMATIEFUNCTIE

6.1. Het Centrum verzorgde voor de eigen opleidingscycli een aantal 
nieuwe brochures en kocht voor de eigen vervolmakingsbibliotheek 
nieuwe boeken aan in verband met opleiding en management.

6.2. Informatie over diverse omroepfacetten werden verstrekt aan stu
denten van scholen en universiteiten.

6.3. Begeleiding van studenten in het centrum, tijdens hun verkennings- 
stage op de BRT.
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7. TRAINING VAN DE TRAINERS

7.1. De coördinator van de radiotrainingen bij het centrum volgde bij 
de BBC de "Instructors Course voor radiotrainers".

7.2. Het hoofd van het Centrum nam deel aan een seminarie over "De 
Assesment Center Methode-toepassingen bij selectie en interne 
promotie", Brussel, 5 november 1987 en vertegenwoordigde de BRT 
op de "postput" conferentie voor opleidingsverantwoordelijken 
van de omroepen bij de RTVE in april 1987.
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BRT-RUSTPENSIOENEN 1987

Naam - Voornaam Functie Directie Pensioendatum

ROELS Louis 
BROEKAERT Adolf 
VERSTEELE Roger 
BAUDEWIJN Jozef 
DE STROOPER Simone 
MEERT Theo 
ROBEYN Jan 
EVERAERT André 
■VAN DEN BROECK Modest 
VONCK Sera 
DcCALUWE Georgette 
DE CONINCK. Remi 
DE LOUKER Maria 
uit dienst gegaan op 31, 
DEWANDELEER Jeanne 
WILLEMOT Susanne 
DESCHACHT André 
GULDENTOPS Frans 
METS Robert 
MISPELTER Joris 
SCHUTTERS Alfons 
MERCKAERT Cyriel 
VAN DAM Maurice 
TRALBAUT Ivo 
DE K.EULENEIR Herman 
DERKINDEREN Jean 
GILSON Julienne 
MATTERNE Jan 
VAN ASSCHE Jacqueline 
uit dienst gegaan op 15 
DE LAET Jan 
MERTENS Oscar 
VERMEIREN Guido 
GRAWET Omer
uit dienst gegaan op 16 
CNCKELINX Henri 
uit dienst gegaan op 1 . 
THIENPONT Pieter 
MAES Henri 
LUYPAERT Fideel 
MERTLING Jan 
BDUSSE Lucien 
VAN BUTSEL Hubert 
VANDERMEERSCH Robert

adviseur-dienstchef 
adviseur-dienstchef 
hoofdcorrespondent a.i. 
hoofdproducer 
musicus-instrumentist 
1 ’ ste ass.-corresp. 
dienstchef 
gesp. hoofdhelper 
programmeringsanalyst 
hoofdklerk-stenotypist 
gesp. hoofdhelper 
meestergast 
produktiesecretaris

.12.77
kassier-magazijnier 
hoofdklerk-stenotypist 
cheftechnicus r-tv 
cheftechnicus r-tv 
musicus-instrumentist 
cheftechnicus r-tv 
produktiesecretaris 
adj. cheftechn. r-tv 
adviseur-dienstchef 
realisator B 
adj. cheftechnicus 
cheftechnicus r-tv 
keukenverantwoordelij ke 
realisator A 
steno-typiste

.1 .56
adviseur-dienstchef 
1'ste gesp. werkman 
cheftechnicus r-tv 
redactiesecretaris

.5.70
redactiesecretaris

4.74
musicus-instrumentist 
adviseur-dienstchef 
meestergast-machin ist 
meestergast-machin ist 
hoofdredacteur 
groepschef r-tv 
adj. cheftechnicus

Technische Diensten 
Technische Diensten 
Dir. Personeelszaken 
BRT 2 Omroep Antw. 
Filh. Orkest 
Algemene Zaken 
Algemene Zaken 
Bewaking
Directie Informatica 
BRT 2 Qmroep Antw. 
BRT 2 Omroep W.-Vl. 
Technische Diensten 
BRT 1

Mess
Dir. Cultuur 
Technische Diensten 
Technische Diensten 
Filh. Orkest 
Technische Diensten 
Directie Cultuur 
Technische Diensten 
Technische Diensten 
Dienst Vrije Tijd 
Technische Diensten 
Technische Diensten 
Mess - Omroep 0.-V1. 
Dienst Drama

Algemene Zaken 
Technische Diensten 
Technische Diensten

01.01.87
01.01.87
01.01.87
01.02.87
01.02.87 
01.02.87-
01.02.87 
01 .03.87 
01 .03.87
01.03.87
01.04.87
01.04.87
01.04.87

01.04.87
01.04.87
01.05.87
01.05.87
01.05.87 
01..05. 87
01.05.87

06.87
06.87 
,06.87 
,07.87 
.07.87 
.07.87

01 .08.87
01.08.87

01 , 
01 , 
01 

01 
01 

01

01.09.87
01.09.87
01.09.87
01.09.87

01.09.87

Filh. Orkest 01.09.87
Technische Diensten 01.10.87 
Produktiefaciliteiten 1.10.87 
Produktiefaciliteiten 1.12.87 
Directie Informatie 01 
Technische Diensten 01

,12.87 
, 01.88

Technische Diensten 01.01.88
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Financiële directie 

Inleiding

Alle nog te realiseren beleggingen voor de Kas voor Weduwen en Wezen werden in 
1987 uitgevoerd zodat de achterstand eind vorig jaar ontstaan wegens thesaurie- 
tekorten volledig werd weggewerkt. Tevens werd overgegaan tot arbitrageverrich- 
tingen die er in bestonden hoogrentende beleggingen te wisselen met laagrentende 
obligaties maar met realisatie van kapitaalwinsten. Bij die operaties werd er 
nagestreefd de opbrengst berekend op de actuele waarde te optimaliseren.

Vanuit organisatorisch oogpunt kon vorig jaar van wal worden gegaan met de prak
tische toepassing van de fakturenopvolging. Het systeem blijkt na twee maanden 
werking voluit aan de verwachtingen te beantwoorden en biedt een hogere en 
snellere dienstverlening dan het vorig systeem.

De boekhouding werkt nog altijd met vele handicaps die haar niet toelaten een 
optimale beleidsinformatie te verstrekken. Zo is het systeem van inventarisop- 
volging nog verre van ideaal wegens tal van oorzaken die eerder algemeen organi
satorisch van aard zijn dan te wijten aan de kwaliteit van uitvoering bij de 
boekhouding.

Ook de kostprijsopvolging blijft problematisch, niet wegens het systeem als dus
danig maar door een gebrekkige medewerking van de aan een produktie meewerkende 
diensten.

Ten slotte kan worden vermeld dat weldra kosten zullen moeten gemaakt worden om 
het geheel van de financiële informatieverzorging te verbeteren : het boekhoud- 
plan dient nog herwerkt met zijn gevolgen voor de in toepassing zijnde computer
programma's. Daarenboven wordt de toevoeging van het analytisch gedeelte onont
beerlijk om de kostprijsopvolging te begeleiden. Hopelijk worden in 1988 de 
analyses aangevangen.

André Gekiere 
Directeur
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In 1987 ontving de aankoopdienst 4942 aankoopaanvragen waarvan 
44 % uit de technische diensten en 40 % voor voorraadbeheer,
11 % uit de culturele sector en 5 % uit de administratieve diensten.
Dit is andermaal een stijging t.o. 1986 (4505 of + 10 % ) en

t.o. 1985 (3941 of + 25 %).
In deze stijging is o.a. een rol gespeeld door de talrijke aankopen van 
informatica-materieel ingevolge de invoering van de kantoorautomatisering en 
de veralgemening van het computergebruik.

Enkele aspecten van de aankoopactiviteiten worden hierna belicht :

A. Onderhoud roerende goederen

Het beheer van de onderhoudscontracten voor machines en materieel behelst 
een veertigtal verschillende contracten voor een uiteenlopend aantal 
artikelen, van schrijfmachine tot microfilminstallatie of offsetpers.
Er waren 633 schrijfmachines in gebruik waarvan 323 het voorwerp uitmaakten 
van een onderhoudscontract ; totale kost : 1.474.982 BEF.
In 1987 werden op 35 van de 42 beschikbare fotokopieertoestellen
ca. 11.742.000 kopieen gemaakt (voor de overige 7 toestellen zijn geen
cijfers beschikbaar).

B. Abonnementen op dagbladen en tijdschriften

Totale uitgaven : ca. 5.250.000 BEF. voor een 1.300 abonnementen. 
De verdeling volgens het aandeel in de kosten ziet eruit als volgt

% aantal abt % kostprijs
Buitenlandse dagbladen 12 31,50
Buitenlandse tijdschriften 35 28,50
Belgische dagbladen 20,50 27
Belgische tijdschriften 32,50 13

C. Reizen

Op een totaal van 984 reisaanvragen was het aantal reservaties gespreid 
als volgt :
Vliegtuigticketten : 353 (voor 563 reizigers)
Spoorbiljetten buitenlandse reizen : 176 (voor 240 reizigers)
Reservatie hotels buitenland : 333 (2448 overnachtingen)
Reservatie hotels binnenland 24 ( 183 overnachtingen)
Er was geen noemenswaardig verschil tegenover de cijfers van 1986.

D. Ontvangst goederen :

Aantal ontvangen leveringen 3641 In 1986 : 3338
Aantal verzendingen 245 267

E. Tolformaliteiten

ATA-boekjes 22 kosten 104.177 BEF.
Gratis dokumenten 19
verwezenlijkte besparing t.o. ATA-boekjes : 292.810 BEF.

Het beleid van de aankoopdienst is er steeds op gericht door marktonderzoek 
betere voorwaarden te bekomen bij het afsluiten van overeenkomsten. In 1987 
kunnen terzake enkele nieuwe verwezenlijkingen aangestipt worden :
- de afsluiting van een contract voor inklaring en verzending van materieel 

bij in- en uitvoer heeft een kostenbesparing van 40 % opgeleverd ;
- de fotocopiekosten zijn met minstens 5 % gedaald.

A. Ferdinande 
Dienstchef
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Een vergelijking tussen het kader en de effectieve personeelsbezetting brengt 
een bedroevende situatie aan het licht.

Kader :

Niv. 1 : 1 dienstchef
1 adjunct-adviseur
1 administratieve bestuurssecretaris 

Niv. 2 : 1 hoofdcorrespondent 
10 correspndenten 

Niv. 3 : 1 klerk
Niv. 4 : 2 helpers - administratieve groep 

Bezetting 1987

Niv. 1 : 1 dienstchef
1 adjunct-adviseur (1/2 prestaties wegens vakbonds

activiteiten ).
1 adminstratieve bestuurssecretaris (4/5 prestaties)

Niv. 2 : 1. hoofdcorrespondent
3 correspondenten, benoemd, voltijds 
1 correspondent, benoemd, 4/5 prestaties
1 correspondent, benoemd, ziek van 27.08.86 tot en met 30.09.87, 5/10

prestaties vanaf 1.10.87.
1 correspondent, benoemd, ziek vanaf 15.10.87, terbeschikkingstelling

vanaf 12.12.87.
2 correspondenten, contractueel vanaf 01.01.87 (tot en met 31.03.88)

ter vervanging van 2 overgeplaatste benoemde 
correspondenten - een ervan is met zwangerschaps
verlof

1 correspondent, contractueel vanaf 15.06.87 (tot en met 30.04.88) ter 
vervanging van 1 benoemde correspondent - bevordering 
examen 06.05.87

1 correspondent : functie onbezet wegens het feit dat deze functie 
overgeheveld werd naar een andere directie zonder 
medeweten, noch inspraak van de aankoopdienst.

Niv. 3 : 1  klerk : wegens zijn gebrekkige gezondheidstoestand zeer frekwent af
wezig.

Niv. 4 : 2 helpers administratieve groep 

Besluit

Het kader is niet volzet; ook zijn er permanent zieken waardoor de dienst in 
chronische personeelsnood zit en er geen tijd of ruimte blijft voor de belang
rijke zaken zoals inkoopmanagement, interne contacten met de diensten om beter 
hun noden te leren kennengi bezoeken aan leveranciers om op de hoogte te blijven 
van technische ontwikkelingen ... Het grootste deel van de tijd van de "over
blijvende" aankopers gaat op aan louter administratieve taken om het werkvolume 
de baas te kunnen.
Een absolute noodzaak is gekwalificeerd personeel, wil men de aankoopdienst be
hoorlijk doen functioneren.
De zgn. "aankopers" (correspondenten) hebben geen specifieke opleiding genoten, 
bijgevolg dient alles hen aangeleerd - wat veel tijd vergt die trouwens niet 
altijd beschikbaar is - en in veel gevallen worden alle inspanningen in die 
richting teniet gedaan door de mobiliteit van het personeel en vervanging door 
contractuele waardoor de moeizaam verkregen kennis voor de dienst verloren gaat 
Aangezien tijdens het 1ste kwartaal van 1988 het contract eindigt van drie 
"aankopers" belooft 1988 nog niet veel beterschap in de huidige personeelstoe- 
stand. Binnenkort zal de aankoopdienst zich misschien verplicht zien een aan
tal andere activiteiten terug te schroeven mochten de ontslagen personeelsleden 
niet onmiddellijk vervangen worden.
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A. Begroting en begrotingscontrole

1. De presentatie van de maandelijkse begrotingsanalyse werd met ingang van dit jaar 
gewijzigd. Gepoogd werd de tabellen meer voor zichzelf te laten spreken, zodat 
bij de commentaar meer aandacht kon besteed worden aan de oorzaken van afwijkingen 
en aan de begrotingssituatie per dienst.
Het is overigens een tendens van de laatste twee jaar om steeds meer belang te 
hechten aan de dienst als budgetnorm. Deze ontwikkeling werd in 1987 versneld 
doorgezet. Een concreet gevolg hiervan zijn de talrijke krediettransfers die in 
de loop van het jaar worden uitgevoerd. Deze transfers blijven steeds binnen de 
enveloppe die in het begin van het jaar een dienst werd toegekend.

2. Eind december 1986 werd de 8RT in kennis gesteld van de toelage 1987. Op grond 
van deze cijfers stelde de Raad van Beheer op 26 januari 1987 de begroting 1987 op. 
Uit grafiek 1 blijkt dat de Gemeenschapstoelage 93,2 % uitmaakt van de totale 
werkingsmiddelen (5.349.100.000,- fr.). Hieronder verstaan we alle ontvangsten 
met uitzondering van de toelage voor derden (64,6 miljoen), de toelage voor het 
investeringsfonds (400vmiljoen), de niet-limitatieve ontvangsten (276,5 miljoen)
en de ontvangsten voor orde (333 "'miljoen). Niet-commerciële reclame en sponsoring 
maken bijna 4 ?ó uit van de werkingsmiddelen.
Grafiek 2 bekijkt de uitgavenzijde. De begroting 1987 reserveerde 59 % van de 
werkingsmiddelen voor de personeelsbegroting. De netto-exploitatiekredieten maken 
(slechts) 30 % van het totale uitgavenpakket uit. Binnen deze netto-exploitatie
kredieten (grafiek 3) gaat de helft naar de televisie en 12,8 % naar radio.
Grafiek 4 en 5 tenslotte detailleren verder de netto-exploitatiekredieten van 
respectievelijk radio en televisie. Bij de radio neemt BRT-2 een kwart van de 
kredieten voor zijn rekening. De bestuursdirectie informatie, sector radio legt 
beslag op 15 % van de werkingsmiddelen. Dit cijfer is vergelijkbaar met BRT-3.
Bij de televisie bevinden de directies cultuur, ontspanning en programmering en 
dienstverlening zich ongeveer op hetzelfde niveau gua werkingsmiddelen. De 
bestuursdirectie informatie, sector televisie krijgt 16 % van de netto-exploitatie- 
kredieten televisie.

3. Naast de beginkredieten zijn de kredietverhogingen in de loop van het jaar bepalend 
voor de werking van een dienst, een directie of een sector. In de loop van 1987 
werden twee kredietaanpassingen door de Raad van Beheer goedgekeurd. De repercussie 
hiervan op de netto-exploitatiebegroting is als volgt :

Dienst Boekhouding

(in 1.000,- fr.) eerste krediet- tweede krediet- totaal
aanpassing aanpassing

Gemeenschappelijke diensten + 15.150 0 + 15.150
Radio + 16.300 0 + 16.300
Televisie + 61.000 + 13.000 + 74.000
Personeels- en financiële
directies + 3.400 0 + 3.400
Technische diensten - 21.700 - 1.500 - 23.200

+ 74.150 + 11.500 + 85.650
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II. BALANS PER 31/12/1987 

A C T I V A

1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

A. Gefinancierd door investeringsfonds 227.559

B. Gefinancierd door leningen 2.349.952

BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE

2.577.511

2. MATERIELE VASTE ACTIVA

A. Gefinancierd door toelage 367.388.016

B. Gefinancierd door investeringsfonds 3.513.636.335

C. Gefinancierd door leningen 4.917.101.137

Afschrijvingen op materiële vaste activa

8.798.125.488 

- 4.699.969.389 4.098.156.099

VOORRADEN 145.310.582 145.310.582

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR

A. Diverse vorderingen 223.137.726

B. Dubieuze vorderingen 8.161.209

231.298.935

5. GELDBELEGGINGEN

A. Vastrentende effecten

B. Termijnbeleggingen

C. Deelbewijzen

1.984.724.583

858.975.623

40.000

2.843.740.206

6. LIQUIDE MIDDELEN

7. OVERLOPENDE REKENINGEN

312.534.991 312.534.991

40.354.718 40.354.718

TOTAAL DER ACTIVA 7.673.973.042
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P A S S I V A

1. RESERVES

A. Fondsen

- Investeringsfonds 460.910.059

- Reservefonds zonder bijzondere bestemming 173.505.757

- Coproduktiefonds 32.486.307

B. Reserves voor latere afschrijvingen 2.405.992.755

2. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 263.021.553

3. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR

A. Leningen voor de financiering van
de investeringen 1.427.796.352

B. Kas weduwen en wezen en overlijden
gepensioneerden 2.049.859.509

4. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR

240.416.571 

336.246.010

158.764.700 

24.273.702 

39.249.323 

36.625.965

5. OVERLOPENDE REKENINGEN 24.824.479

A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen 
het jaar vervallen

B. Schulden uit hoofde van aankoop 
goederen en diensten

C. Schulden wegens belastingen, sociale 
lasten en bezoldigingen

- Belastingen

- Sociale lasten

- Bezoldigingen

D. Andere schulden

3.072.894.878

263.021.553

3.477.655.861

835.576.271

24.824.479

TOTAAL DER PASSIVA 7.673.973.042
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BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE

Resultaat van het boekjaar 1987

DEBET

Uitvoerinq van de uitqavenbeqrotinq

1. Betalingen aan personen aan de 
instelling verbonden 3.662.491.631

2. Betalingen aan derden voor prestaties, 
werken, enz. die diensten of goederen 
die niet geïnventariseerd kunnen 
worden, tot voorwerp hebben

1.189.373.739

3. Betalingen aan derden, voortvloeiend 
uit de uitoefening van de statutaire 
opdracht

92.002.983

4. Uitgaven op geldmiddelen met bijzondere 
aanwending 356.705.011

5. Betalingen voor aankoop van patrimoniale 
goederen 40.461.443

6. Betalingen aan derden voortvloeiend uit 
financiële kapitaalsverrichtingen 468.183.367

7. Uitgaven voor orde 270.973.026

Totaal van de uitgaven

Overboekinq m.b.t. financiële fondsen

8. Overschrijving dotatie naar het 
investeringsfonds 400.000.000

9. Uitgaven gefinancierd door het 
investeringsfonds 471.296.906

10. Overschrijving niet-aangewend saldo 
van de investeringskredieten 6.360.557

Totaal overboekingen 877.657.463

TOTAAL DEBET 6.957.848.663

Resultaat van het boekjaar : gunstig saldo 53.628.535
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CREDIT

Uitvoering van de ontvanqstenbeqroting

1. Opbrengsten voortvloeiend uit de uit
oefening van de statutaire opdracht 394.980.309

2. Ontvangsten met bijzondere aanwending 356.705.011

3. Opbrengsten van de verkoop van
patrimoniale goederen 850.650

4. Financiële patrimoniale ontvangsten 2.534.296

5. Toelage van de Vlaamse Gemeenschap
a) voor exploitatie-uitgaven 4.983.800.000
b) dotatie investeringsfonds 400.000.000
c) uitzending door derden 64.600.000

6. Ontvangsten voor orde 270.973.026

Totaal ontvangsten 6.474.443.292

Overboekingen m.b.t. financiële fondsen

7. Afneming van het investeringsfonds 471.296.906

8. Afneming van het reservefonds zonder
bijzondere bestemming 52.355.000

9. Afneming van het coproduktiefonds 13.382.000

Totaal overboekingen 537.033.906

TOTAAL CREDIT 7.011.477.198

B. Verwerking van het resultaat

Gunstig resultaat per 31/12/1987 + 53.628.535

Overdracht naar het reservefonds zonder
bijzondere bestemming - 53.628.535

Overdracht naar het boekjaar 1988
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Zoals uit grafiek 1 is gebleken werd het werkjaar 1987 reeds van bij het begin 
voor een gedeelte (0,6 ?ó) gefinancierd door een afneming van het reservefonds. 
Gedurende het jaar kwamen daar nog 5 afnemingen bij :
- Het Europa van het Gulden Vlies 2,1 miljoen
- Speelfilms en feuilletons op TV-1 7,3 miljoen
- Hector 4,5 miljoen
- Bizness 0,4 miljoen
- Trouble in paradise 3,8 miljoen

18,1 miljoen

Ook op het coproduktiefonds werd een beroep gedaan. Voor 7 projecten werd aan de 
Voogdij de toestemming gevraagd het coproduktiefonds te gebruiken :
- Multatulijaar/NOS 3,1 miljoen
- De tachtigers/Ikon 0,6 miljoen
- God in Vlaanderen/Nederland/KRO 1,9 miljoen
- Over de grens/NOS 1,2 miljoen
- Medisch Centrum West/TROS 3,9 miljoen
- Anne Frank/TROS 0,7 miljoen
- Frans Hals/NOS 2,0 miljoen

13,4 miljoen

Uit bovenstaande gegevens blijkt dus dat de netto-exploitatiekredieten van tele
visie verhoogd werden met 105,2 miljoen (74 + 18,1 + 13,4), terwijl de radio- 
begroting verhoogd werd met 16,3 miljoen.

B. Algemene boekhouding

1. Cel inkomende facturen

Op 15 oktober werd het nieuwe systeem van de facturenomloop van kracht. Van die 
datum af sturen de leveranciers hun facturen rechtstreeks naar de boekhouding, die 
de facturen binnen de BRT in omloop brengt en voor de opvolging zorgt.

Deze reorganisatie beoogt volgende doelstellingen :

- snellere betaling van de facturen;
- on-line verstrekken van inlichtingen betreffende facturen, aan leveranciers en 
aan de dienst;

- vereenvoudiging van de administratieve behandeling in de diensten;
- voldoen aan de wettelijke verplichting tot het houden van een inkomend facturen- 
boek/inkomend creditnotaboek;

- uitvoering van controles onmiddellijk na ontvangst van de factuur : rekenkundige 
controle, rechtsgeldigheid en BTW-reglementering. Dank zij deze controles vooraf 
zal een factuur zo nodig binnen de wettelijke termijn van 8 dagen geweigerd worden.

Per 31 december werden via het nieuwe systeem 6.926 leveranciersfacturen 
geregistreerd. In 1987 werden via het oude systeem nog 18.437 leveranciersdossiers 
verwerkt.

2. Cel_boekingen

Vanaf 15/10 verloopt de boeking van de leveranciersfacturen via interactieve verwer
king. Het tweede luik in de on-line boekingen is m.a.w. verwezenlijkt (de inter
actieve boeking van thesauriegegevens is reeds operationeel sedert 1982).
Het derde luik betreft de boeking van diverse posten. De ingebruikneming van deze 
toepassing wordt verwacht in de loop van 1988.



Cel klanten

In 1987 werden 4.611 klantenfacturen opgesteld.

Overzicht

Facturen Aantal Gefactureerd bedrag

- Binnenland 2.442 510.867.250,- fr.
- buitenland 321 33.693.133,- fr.
- schooluitzendingen 1.848 4.174.230,- fr.

Totaal 4.611 548.734.613,- fr.

De gemiddelde betaaltermijn bedroeg voor de binnenlandse facturen 46 dagen en voor 
de buitenlandse 51 dagen. Binnen de voorziene termijn van 6 weken na factuurdatum 
betalen 54 % van de klanten-binnenland en 29 % van de klanten-buitenland.
In totaal werden er 498 eerste herinneringen, 158 tweede herinneringen en 17 laatste 
aanmaningen verstuurd. Van deze laatste dossiers werden er 16 naar de Directie 
rechtszaken en geschillen gestuurd. Per 31/12/87 zijn hiervan 6 dossiers betaald.

Cel_nazicht

Dank zij de interactieve verwerking van de thesauriegegevens en sinds 15 oktober ook 
van de leveranciersfacturen is het aantal foutieve boekingen gevoelig verminderd.
De meeste controles gebeuren immers ogenblikkelijk (bij de invoer aan de terminal).

Cel inventarissen

Bij de certificatie van de rekeningen per 31/12/1986 had de bedrijfsrevisor een 
opmerking gemaakt over dat gebrek aan inventariscontroles.
In de loop van 1987 werden dan ook een aantal voorstellen voor de reorganisatie van 
het inventarisbeheer uitgewerkt. Deze werden in het bestuurscollege van 08/12/87 
goedgekeurd.

De belangrijkste krachtlijnen zijn de volgende :
- het personeelsbestand van de cel inventarissen wordt uitgebreid tot 3 personeels
leden van niveau 2;

- alle gegevens betreffende de inventaris - ook het historisch bestand - worden bij
gehouden in Mapper, wat de mogelijkheid biedt tot on-line verwerking en consultatie

- De werkzaamheden worden ingedeeld in drie grote groepen :
a) beheer van het algemeen inventarisbestand

- bijzondere aandacht zal besteed worden aan de inventaris van de technische 
infrastruktuur. Er zullen inventarisverantwoordelijken per plaatsnummer 
aangeduid worden, nadat de lijst per plaatsnummer is aangepast. Er is een 
werkgroep opgericht om de codificatie van de plaatsnummers te herzien.

- de inventarisbehandeling van de uitrustingen die ten huize van beheerders 
of ambtenaren ter beschikking gesteld werden zal gewijzigd worden.

b) het systeem van de persoonsgebonden inventaris wordt verder uitgevoerd 
opdat een meer sluitende controle verkregen wordt op alle bewegingen van 
17 soorten van "mobiele"goederen.

c) er wordt gepland om gemiddeld één fysische inventariscontrole per maand 
uit te voeren. Van elke fysische controle wordt een verslag opgemaakt, dat 
desgevallend aan de bedrijfsrevisor kan voorgelegd worden.

Willy WIJNANTS 
Dienstchef
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DIRECTIE RECHTSZAKEN EN GESCHILLEN
SP/ÂH-12.4 .88

I. INLEIDING

De taken die aan de Directie Rechtszaken en Geschillen (D.R.G.)
worden toevertrouwd zijn zeer uiteenlopend.

Grosso modo kan men vier grote werkterreinen onderscheiden :

a) het verstrekken van juridische adviezen, zowel aan de 
beheersorganen en de algemene directie als aan de directies 
en diensten die erom verzoeken ;

b) het beheer van de verzekeringspolissen ;

c) de behandeling van de geschillen waarbij het Instituut 
betrokken is ;

d) het opstellen van reglementen en overeenkomsten.

Het hierna volgende overzicht tracht een zo duidelijk en
volledig mogelijke schets te geven van de activiteiten van de
Directie Rechtszaken en Geschillen in 1987.

II. Patrimonium - Onroerende goederen

- In verband met de geplande bouw van een nieuw zendstation in 
het centrum van het land (te Sint-Pieters Woluwe) was de 
Directie Rechtszaken en Geschillen de technische diensten 
behulpzaam bij de verdediging van dit dossier bij de Vlaamse 
Executieve. Met gunstig gevolg, want de Vlaamse Executieve gaf 
inmiddels reeds haar principiële goedkeuring voor de 
uitvoering van dit project.

Anderzijds waren er problemen in verband met de verwerving 
van een onroerend goed te Sint-Pieters Leeuw. Het zag er naar 
uit dat een onteigeningsprocedure noodzakelijk zou zijn.

- Ook volgde de BRT nauwgezet de evolutie in enkele gerechte
lijke dossiers met betrekking tot het BRT/RTBF-patrimonium.

III. Personeel

1. Zeven bezwaarschriften tegen benoemingen werden onderzocht.

2. Bij ongevallen van personeelsleden, veroorzaakt door derden, 
werd overgegaan tot de terugvordering van de doorbetaalde 
wedden.

3. In 1987 werden 28 dossiers in verband met loonbeslagen en - 
overdrachten behandeld.
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4. De Directie Rechtszaken en Geschillen onderzocht 27 gevallen 
van schade aan of diefstal van persoonlijke voorwerpen van 
het BRT-personeel.

5. De Directie Rechtszaken en Geschillen schreef ontwerpen van 
besluiten aan de Vlaamse Executieve tot invoering van nieuwe 
graden waarvan personeelsleden titularis kunnen zijn en tot 
wijziging van de personeelsformatie.

6. De verenigbaarheid van de nationaliteitsvoorwaarde, bij aan
werving in vast dienstverband, met de bepalingen van het 
Europese gemeenschapsrecht werd door de Directie Rechtszaken 
en Geschillen grondig onderzocht, naar aanleiding van een 
procedure die de Europese Commissie hieromtrent had ingeleid. 
De Directie Rechtszaken en Geschillen gaf de beheersorganen 
het advies in elk geval de stelling te verdedigen dat het be
houd van het nationaliteitsvereiste bij de aanwerving van 
journalisten en producers niet strijdig is met het gemeen
schapsrecht inzake het vrije verkeer van werknemers.

7. Het probleem van de belastbaarheid van de vergoedingen voor 
de reizen van en naar het werk, buiten de diensturen van het 
openbaar vervoer, (de zogenaamde 2 x 20 km vergoedingen) 
houdt het Instituut reeds vele jaren bezig.

In 1987 slaagde de Directie Rechtszaken en geschillen erin 
met de fiscale administratie een vergelijk te treffen wat het 
verleden betreft.

8. Ook werden in 1987 een aantal rechterlijke uitspraken geveld 
in verband met geschillen tussen de BRT en personeelsleden of 
geschillen waarbij BRT-personeelsleden betrokken waren, o.m. 
inzake pensioenen, benoemingen en arbeidsongevallen.

Meer in het bijzonder werd veel aandacht besteed aan de 
procedures die tegen de heer BUYLE werden gevoerd.

De Administrateur-generaal besloot op 20 mei 1987 de heer 
Daniël BUYLE, BRT-journalist, preventief te schorsen op grond 
van art. 76 van het ACT-personeelsstatuut.

De heer BUYLE spande tegen deze schorsing een procedure in 
kortgeding in voor de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg te BRUSSEL ; hij diende tevens een annulatieberoep in 
bij de Raad van State.

De rechter in kort geding achtte de eis tot opschorting van 
de beslissing dd. 20.5.87 ontvankelijk doch ongegrond.
De betrokkene tekende tegen deze beslissing beroep aan.

Nadien werd tegen de heer BUYLE een tuchtrechtelijke pro
cedure gevoerd die uiteindelijk leidde tot zijn ontslag 
(Beslissing van de Raad van Beheer dd. 24.8.87).

Op 23 september 1987 dagvaardde de betrokkene de BRT in kort 
geding voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
te BRUSSEL, teneinde de opschorting te bekomen van de 
beslissing tot ontslag van 24.8.87 in afwachting van een 
uitspraak ten gronde door de Raad van State. De heer BUYLE
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had namelijk eveneens bij de Raad van State een verzoek
schrift ingediend tot vernietiging van het ontslag.

De voorzitter in kort geding wees op 3.10.87 de eis van de 
heer BUYLE af.

De betrokkene tekende tegen deze beslissing beroep aan.

9. Tenslotte wijdde de Directie Rechtszaken en Geschillen nog 
een onderzoek aan een aantal vraagstukken die voor het per
soneel van belang zijn :

- de Directie Rechtszaken en Geschillen onderzocht, ten be
hoeve van de Vaste Commissie, op welke wijze de afgevaar
digden van het personeel als leden van de Tuchtraad worden 
aangesteld krachtens de bepalingen van het ACT-statuut ;

- de draagwijdte en de concrete toepassingsmodaliteiten van 
het KB van 31.3.87 "tot het verbieden van het roken in be
paalde openbare plaatsen" werden nauwkeurig ontleed ; aan 
de beheersorganen werden desbetreffend precieze aan
bevelingen verstrekt.

IV. Verzekeringen

- ongevallen "eigen wagen" : 9

- ongevallen "muziekinstrumenten" : 10

- ongevallen "muziekinstrumenten" gemeenschappelijk gebruikt :0

- ongevallen "film" : 2

- ongevallen "A.R." captatiemateriaal : 15

- ongevallen "gehuurd materieel voor TV-uitzendingen" : 21

- ongevallen "burgerlijke aansprakelijkheid" : 31

- ongevalien "wagens" : 35
- ongevallen "brand" : 0

- verzekering "nieuwe wagens" : 7

- verzekering "gehuurde wagens" : 81

- ongevallen "gehuurde wagens" : 5

- verzekering "bagage" : O

- verzekering "filmproduktie" : 0

- ongevallen "filmproduktie" : 0

- verzekering "films" : 0

- verzekering "kunstwerken" : 1
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- ongevallen "kunstwerken" : 0
- tijdelijke polis "burgerlijke aansprakelijkheid bij vliegtuig- 
vluchten" : 0

- verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid bij vliegtuig- en 
helicoptervluchten" : 25

- tijdelijke polissen "AR" technisch materieel" : 16
- ongevallen "AR" - tijdelijke polissen : 0
- tijdelijke polissen "muziekinstrumenten" : 0
- tijdelijke polissen "gehuurde voorwerpen voor decors" : 30

- verzekering "AR" - captatiematerieel - permanent : O
- verzekering "oorlogsrisico's" : 1
- verzekering "Europe Assistance" : 1 (voor 5 personen - 1 reis)

V. Uitzendingen

- De zenderuitbreiding van Studio Brussel ging vanaf het begin 
(1 september 1987) gepaard met grote moeilijkheden.

Zeven lokale radio's dagvaardden de BRT in kort geding ten 
einde de stopzetting te bekomen van de uitzendingen die via de 
pas in dienst genomen zenders werden uitgestraald.

Een en ander had tot gevolg dat de uitzendingen van Studio 
Brussel via de zender EGEM (frekwentie 102.1 Mhz) vanaf 20 no
vember 1987 dienden stopgezet te worden.

De Directie Rechtszaken en Geschillen bereidde in al deze ge
dingen de verdediging van de BRT voor en trachtte tevens, via 
informele contacten, een voor het Instituut voordelige 
oplossing voor deze problemen te bekomen.

Uiteindelijk zou de uitvaardiging van het KB van 10.12.87 tot 
toewijzing van de nodige frekwenties aan de BRT het Instituut 
de vereiste wettelijke basis bieden om haar uitzendingen van 
Studio Brussel in de toekomst definitief veilig te stellen.

- Op 2.2.87 diende de ondervoorzitter van de Nederlandse 
commissie voor de cultuur van de Brusselse agglomeratie (NCC) 
tegen een uitzending van de "Steek-er-wat-van-op-show" klacht 
in bij de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (VNCPC).

Het bewuste programma was ten dele gewijd aan de concrete 
leefsituatie van de vlaamstalige Brusselaars.

De reclamant was van oordeel dat het voor dit onderwerp 
uitgenodigde gesprekspanel niet representatief was : naar zijn 
mening was de liberale strekking niet vertegenwoordigd.
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De VNCPC oordeelde dat de klacht ongegrond was.

- Naar aanleiding, van het op 20.9.87 geprogrammeerde milieupro
gramma "ZOLANG ER LEVEN IS" spande een industriële onderneming 
tegen de BRT een procedure in kort geding in voor de voorzit
ter van de rechtbank van eerste aanleg te BRUSSEL. Deze firma 
eiste dat sommige BRT-opnamen van haar eigendommen te OVERPELT 
niet zouden uitgezonden worden. De rechter wees de eis af.

- Een BRT-journalist werkte op zichtbare wijze mee aan een 
programma van de een zendgemachtigde derde ; dit programma zou 
op 19.9.87 uitgezonden worden.

In het kader van de haar door het BRT-decreet opgelegde plicht 
tot prealabele controle van de uitzendingen der derden, oor
deelde de Raad van Beheer op 28.9.87 dat deze medewerking niet 
geoorloofd was. De zendgemachtigde derde diende tegen deze be
slissing een annulatieberoep in bij de Raad van State.

De Directie Rechtszaken en Geschillen volgde deze zaak op de 
voet.

- Een inrichter van HARD CROSS-wedstrijden daagde de BRT voor de 
rechter wegens vermeende contractuele wanprestaties, naar 
aanleiding van de (niet-) uitzending van de HARD CROSS- 
manifestatie in het Antwerpse sportpaleis tijdens de maand 
december 1986.

De Directie Rechtszaken en Geschillen trad namens de BRT op.

- Naar aanleiding van een bericht in het televisiejournaal over 
de uitvinding van een "muggenmelk", werd de BRT door een con
current van de uitvinder in tussenkomst gedagvaard voor de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel te ANTWERPEN.

- Door een onafhankelijke filmproducent werd een rechtsgeding 
tegen de BRT gevoerd dat betrekking had op beweerde 
contractuele wanprestaties van de BRT met betrekking tot het 
programma PREMIERE-MAGAZINE. De rechter gaf de betrokkene 
gelijk en veroordeelde de BRT tot het betalen van 
schadevergoeding.

VI. Auteursrechten - Overeenkomsten

- De Directie Rechtszaken en Geschillen voerde langdurige onder- 
handelingen met SABAM over het opstellen van een voorstel in 
verband met het gebruik van sonorisatiemuziek. Uiteindelijk 
werd hieromtrent een akkoord bereikt.

- De overeenkomst met de SACD over de grote rechten televisie 
werd hernieuwd voor een periode van twee jaar.

- Ook het contract met de S.G.D.L./S.C.A.M. over de rechten te
levisie werd verlengd tot 1988.

- Na moeizame besprekingen werd met het agentschap BELGA in 
1987 een compromis bereikt dat uitzicht bood op het sluiten 
van een nieuwe overeenkomst in 1988.
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- Met SIBESA werd (vruchteloos) onderhandeld over het sluiten 
van een kaderovereenkomst over het gebruik van videoclips.

- Daarenboven controleerde de BRT talloze coproduktie- en mer- 
chandisingovereenkomsten op hun juridische degelijkheid.

VII. Reclame
1. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te BRUSSEL deed 

op 23 februari 1987 uitspraak in het geding dat de uitgevers 
van de Vlaamse dag- en weekbladen tegen de BRT hadden aange
spannen. Zij hadden in augustus 1986 een vordering tot sta
king ingesteld, gesteund op de wet op de handelspraktijken, 
om de BRT te doen verbieden nog langer "reclame"-spotjes uit 
te zenden. De eis van de uitgevers werd gedeeltelijk ingewil
ligd. De BRT mocht voortaan alleen nog spots uitzenden ten 
voordele van "openbare lichamen of weldadige, respectievelijk 
de kunsten of wetenschappen bevorderende niet-commerciële 
instellingen".

De BRT tekende beroep aan en op 2 juli 1987 wees het hof van 
beroep de vordering van de Vlaamse uitgevers af. Het hof ver
klaarde de eis onontvankelijk omdat de BRT geen handelaars- 
statuut heeft. Het oordeelde dat het verbod van oneerlijke 
handelspraktijken - de uitgevers meenden nl. dat het over
treden van de reclameregels een vorm van oneerlijke concuren- 
tie was - enkel kon afgedwongen worden van handelaars.

De Vlaamse uitgevers hebben eind september de BRT opnieuw ge
dagvaard, ditmaal voor de rechtbank van eerste aanleg te 
BRUSSEL om de BRT te doen verbieden reclame-uitzendingen te 
verzorgen.

De Directie Rechtszaken en Geschillen heeft in de verschil
lende stadia van de procedure, samen met de advocaat, telkens 
de verdediging voorbereid en het dossier samengesteld. Tevens 
heeft zij ten behoeve van de beheersorganen beide uitspraken 
grondig geanalyseerd.

2. Naar aanleiding van de erkenning van VTM besliste de Vlaamse 
Executieve op 19 november dat de BRT geen uitzendingen meer 
zal doen van niet-commerciële reclame en sponsoring vanaf 1 
september 1988, en vanaf 1 maart 1988 geen nieuwe contracten 
meer zal sluiten.

De Directie Rechtszaken en Geschillen onderzocht in overleg 
met de advocaat de beroepsmogelijkheden tegen deze beslissing 
en lichtte de beheersorganen hierover in. Tevens maakte zij 
deel uit van de technische werkgroep BRT - Vlaamse Executieve 
die de financiële weerslag van de beslissing raamde en de 
draagwijdte van de noties niet-commerciële reclame en sponso
ring onderzocht.



10.61.

In 1987 werd de Belgische mediawetgeving grondig gewijzigd.

1. De Vlaamse overheid keurde volgende decreten en besluiten
goed :

- Het decreet van 28 januari 1987 betreffende het overbrengen 
van klank- en televisieprogramma's in de radiodistributie- 
en teledistributienetten en betreffende de erkenning van 
niet-openbare televisieverenigingen (B .S . 19.0 3 .1987 ). Het 
bepaalt welke programma's de Vlaamse kabeldistributeurs 
moeten en welke programma's zij mogen doorgeven. Daarnaast 
stelt het de voorwaarden vast waaronder particuliere tele
visiestations kunnen erkend worden.

- Vijf besluiten in uitvoering van bovengenoemd kabeldecreet 
van 16 september 1987 (B.S. 15.10.1987).

- Besluit van 19 november 1987 waarbij de NV Vlaamse Televi
sie Maatschappij (VTM) erkend wordt als niet-openbare tele
visievereniging die zich tot de hele Vlaamse gemeenschap 
richt (B.S. 07.01.1988).

2. Op nationaal vlak werden de volgende wetten en besluiten
goedgekeurd :

- De wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- 
en teledistributienetten en betreffende de 
handelspubliciteit op radio en televisie (B.S. 03.04.1987). 
Deze wet regelt de technische aspecten van de 
kabeldistributie en de etherreclame.

- De uitvoeringsbesluiten bij deze wet van 3 augustus 1987 
(B.S. 20.08.87).

- Het Koninklijk Besluit van 3 december 1987 waarbij de NV 
VTM gemachtigd wordt om handelspubliciteit op te nemen in 
haar televisieprogramma's (B.S. 08.12.1987).

3. De Franse gemeenschapsoverheid keurde het decreet van 17 juli
1987 goed betreffende de audio-visuele middelen (B.S.
22.08.1987).

De Directie Rechtszaken en Geschillen wijdde verschillende stu
dies aan de nieuwe mediawetgeving en onderzocht ten behoeve van 
de beheersorganen de weerslag ervan op de BRT-situatie.

VIII. Nieuwe mediawetgeving

IX. Europees Recht

- De Directie Rechtszaken en Geschillen besteedde veel aandacht 
aan twee zeer belangrijke internationale ontwerpteksten in 
verband met radio en televisie, namelijk :

0 het voorontwerp van Europese conventie betreffende het 
grensoverschrijdende omroepverkeer (Raad van Europa) ;

° het voorstel van Europese richtlijn inzake de coördinatie

• /.
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van bepaalde wettelijke en bestuursrechterlijke bepalin
gen in de lidstaten inzake de uitoefening van omroepfaci- 
liteiten (E G ).

- Voorts annoteerde de Directie Rechtszaken en Geschillen, ten 
behoeve van de beheersorganen, het belangwekkende arrest dd. 
04.11.86 van het federale grondwettelijke hof te KARLRUHE met 
betrekking tot de relatie openbare-commerciële televisie-om- 
roep.

X . Kabelonderhandelingen

- De kabelovereenkomst voor Nederland, die op 31.06.87 eindigde, 
werd verlengd.

- In Duitsland werden gedurende het ganse jaar onderhandelingen 
gevoerd met het oog op het sluiten van een kabelovereenkomst 
die inhoudelijk op het Nederlandse model geënt was.

In 1988 werd het akkoord ondertekend.

XI. Varia

- Met de medewerking van de Directie Rechtszaken en Geschillen 
kwam een besluit van de Vlaamse Executieve tot stand tot rege
ling van de uitvoering van de opdracht van de gemeenschapscom- 
missaris van Financiën bij de BRT.

- Modaliteiten en draagwijdte van de regeringsmededelingen wer
den nader onderzocht.

XII. Deelneming aan colloquia, studiedagen, commissies, werkgroepen
en dies meer

- Juridische commissie van de Europese Radio Unie (ERU) ;

- het Nationale comité van de gebruikers van het auteursrecht 
(CNUDA) ;

- Werkgroep Taalunie, in verband met de eenvormige terminologie 
van de mediawetgeving in België en Nederland ;

- Kabelonderhandelingen in België, Nederland, Frankrijk en 
Duitsland ;

- Deelneming aan diverse universitaire studiedagen in verband 
met mediarecht, sociaal, constitutioneel en administratief 
recht.
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DIRECTIE INFORMATICA

De ontwikkeling van het œ m p u tergebruik, zowel voor administratieve 
verwerkingen als voor de ondersteuning van produktieprocessen, bleef in 
1987 een bijna explosieve trend volgen. Langs om meer worden de BRT 
personeelsleden computer-minded, niet in het minst door het propageren 
van de vierde generatietalen en de opleidingsinspanningen die door de 
informaticamensen werden geleverd. De aanwezigheid van 3 
computersystemen die elk een eigen domein bestrijken kan geen ideale 
toestand worden genoemd. Bij de bepaling van de lange-termijnstrategie 
zal er moeten worden gestreefd naar oplossingen waarbij de gebruiker met 
een enkel type van terminale apparatuur toegang kan krijgen tot de 
verschillende gespecialiseerde systemen die in het huis in bedrijf zijn.

Een moeilijk probleem vormt het aantrekken en behouden van hooggekwali
ficeerd informaticapersoneel. Gebrek aan soepelheid, zowel in de 
verloningssystemen als in de recruteringsmogelijkheden, werkt in het 
nadeel van de BRT. Om het constant personeelsgebrek in de mate van het 
mogelijke te verhelpen werden in 1987 Softwareprodukten aangekocht, die 
het rendement van analyse en programmeringswerk opdrijven. Door de 
beheersorganen werd een herstructureringsplan van de informaticadiensten 
goedgekeurd waarvan het belangrijkste aspect de creatie is van een 
Informatiecentrum dat de gebruikers bij de keuze van de automatiserings- 
middelen zal bijstaan.

A. DE MOOR 
Directeur.

Dienst Analyse en Programmering.
Ponskamer.

In 1987 werden 650.000 records op diskette gecodeerd, samen goed voor 26 
miljoen aanslagen (in 1982 : 28,6 miljoen).
De vermindering in traditioneel ponswerk voor financiën en administratie 
nam verder toe door het wegvallen, vanaf het laatste kwartaal 1987, van 
de leveranciersgegevens die nu on-line worden verwerkt. De ponskamer 
heeft echter het hele jaar door het codeerwerk van het kinderpanel en 
een hele reeks enquêtes van de studiedienst overgenomen. Hoewel dit 
slechts 10 % van het volume uitmaakt is het een arbeidsintensief proces 
omdat het veel meer manipulaties van documenten vergt.

Software.

a. Mapper.
Door het toenemend gebruik van de vierde generatietaal Mapper (meer dan 
200 gebruikers per einde 1987) is in de softwareafdeling een toenemende 
behoefte ontstaan aan scholingsinspanning en bijstand. Er werden 5 
Mapper-cursussen ingericht op :

25/2 Mapper 1 
30/3 Mapper 2 
26/6 Mapper 3 
12/11 Mapper 4 en 5.

Daarenboven vonden er in de maand augustus 2 contactdagen plaats waar 
alle Mappergebruikers kennis konden nemen van de jongste nieuwigheden. 
Sedert begin oktober is een programmeur half-time met Mapper- 
programmering bezig.
Het volgende overzicht per 31/12/87 geeft een idee van de evolutie in
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het Mappergebruik zowel op het stuk van het aantal toepassingen als van
het aantal betrokkenen (niet-informatici) •

1987 1986

Toepas. Personen Toepas Personen
Financiële directie 2 3 4 2 17 32
Personeelsdirectie 8 6 8 4
Radio 37 41 16 38
Studiedienst 10 10 6 8
Nieuwsredactie 6 21 2 8
Instructieve Omroep 11 14 11 4
Technische diensten 19 13 13 9
Televisie 31 63 8 23
Directie Informatica 16 17 15 15

153 227 102 142

b .Documentatie.

1987 was het jaar van de installatie van een apart computersysteem voor 
documentatie. De installatie van hard- en software, de algemene voorbe
reidingen en de scholing van het eigen personeel namen verschillende 
maanden in beslag.
Als eerste gebruiker werd de filmotheek van de mainframe overgenomen. 
Deze overname, alsook de opleiding van de eindgebruikers, werden 
verzorgd door de software afdeling : er was een opleidingscursus begin 
oktober.
Tenslotte werd het systeem eind oktober op de vooropgestelde datum 
ingehuldigd.
Een personeelslid is praktisch full-time aan het documentatiesysteem 
besteed.

c. Systeemontwerp en -analyse.

Het systeem personeelsbeheer is nog steeds in de ontwerpfaze : de 
onderdelen 2 en 3 (kaderbeheer en budgettering) werden verder behandeld 
door de privéfirma die het volledige project analyseert. Een aantal 
maanden achterstand zijn te wijten aan moeilijkheden bij de recrutering 
van informatici.

Tenslotte is in het laatste trimester beslist de uurverrekening van de 
personeelsleden, onderworpen aan het stelsel van de flexibele arbeids
tijden, in te passen hetgeen bijkomend ontwerp- en analyse vergt.

d. Programmering.

* Tot de herfst werd er geprogrammeerd aan de opvolging van de facturen- 
omloop. Dit systeem werd in oktober in gebruik genomen.

* Er werd een begin gemaakt met de programmering van de personeelsadmi
nistratie (deel 1 van personeelsbeheersysteem).

* De systemen wedden en erelonen vergen, zoals steeds, permanente bij
werkingen en aanpassingen hetgeen praktisch de helft van de tijd van 
een programmeur in beslag neemt.

* Het systeem voorraadbeheer dat tot vorig jaar ressorteerde onder de 
Dienst Materiaal en Systeemprogrammatuur werd naar de software-
afdeling overgeheveld.
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Algemene slotbeschouwing.

Door de grote evolutie op hardware vlak worden er naar de software- 
afdeling meer en meer taken toegeschoven. Er zijn domeinen waarin 
software-matig moet worden tussengekomen :

1) centrale computer met centrale (administratieve) database;
2) gebruik van 4de generatietaal (Mapper) op de centrale computer;
3) het documentatiesysteem met zijn eigen computer;
4) P.C.'s en kantoorautomatisering waar de software-afdeling 

hoofdzakelijk als tussenpersoon fungeert tussen softwareleveranciers 
en BRT-gegadigden.

De activiteiten onder punt 1) blijven status-quo, in de 3 andere 
domeinen neemt de vraag gestadig toe.

J. VANDEGINSTE 
Adviseur-dienstchef.
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Op het vlak van informatieverwerking is 1987 voor de BRT een belan- 
rijk jaar. Er kwam een tweede centrale computer, kantoorautomatise
ring werd een realiteit, er werd beslist tot het houden van een 
marktraadpleging voor het invoeren van een elektronische nieuwsredac- 
tie en de groei van het aantal gebruikers van de centrale Unisys- 
computer bleef aanhouden. De dienst bleef verder verantwoordelijk 
voor de computer van de toegangscontrole, die samen met RTBF wordt 
g e b r u i k t .

Reeds in januari 87 werd een belangrijke beslissing genomen, met name 
het aankopen van een Digital-computer en van de toepassingsprogramma
tuur Basis. Dit systeem zou zorgen voor het opslaan, verwerken en te- 
rugvinden van informatie over film, audio- en video-opnamen en over 
diverse documentatie. De eerste fase, het automatiseren van de archi
vering van filmen ging in het najaar van start en gaf van meet af aan 
v o l d o e n i n g .

In hét kader van kantoorautomatisering werden de toestellen voor de 
eerste vier pilootprojecten geïnstalleerd in de loop van de maand 
a p r i l .
De resultaten van deze proef waren positief zodat beslist werd tot 
uitbreiding met onder andere als bedoeling de secretariaten van de 
directies uit te rusten. Hierdoor zou, naast de hulp geboden door 
tekstverwerking, het systeem van elektronische post op bredere basis 
kunnen worden gebruikt.
Voor enkele directies die bij zonder veel typwerk afleverden aan druk
kerijen, werd uitgekeken naar een systeem om de in huis opmaak van 
eenvoudig drukwerk zelf te realiseren. Een proefinstallatie voor 
desktop publishing werd besteld.

De elektronische nieuwsredactie heeft als doel het werk van journa
listen en nieuwsmakers in alle aspecten te ondersteunen. Samen met 
een ruime afvaardiging van de Bestuursdirectie Informatie werd een 
bestek uitgewerkt. De Beheersorganen beslisten eind 1987 tot een 
marktraapleging.

Aan de bestaande U n isys-configuratie werden een reeks nieuwe gebrui
kers aangesloten. Het aantal terminals steeg van 65 naar 97 en er 
werden ook enkele bijkomende lokale drukkers voorzien.
Een volledige reorganisatie van de gegevensopslag op schijf maakte 
het mogelijk de opslagcapaciteit op te drijven van 360 tot 540 Meg a
byte per schijf.

Het beheer van de toegangscontrolecomputer, die gebruikt wordt door 
BRT en RTBF, werd verder verzekerd door de Dienst Materiaal en Sys
teemsoftware.

Het introduceren van de hierboven vermelde apparatuur ging gepaard 
met een passende opleiding.
Voor kantoorautomatisering werden vijftig gebruikers, verspreid over 
de verschillende projecten, opgeleid. Daarenboven werden voor de be
geleiders van de projecten speciale cursussen ingelegd.

Voor de systeemopleiding, zowel van kantoorautomatisering als van de 
Digital- en U n i s y s -apparatuur, werden cursussen gevolgd door de ver
antwoordelijken van deze apparatuur.

Dienst Materiaal en Systeemproqrammatuur
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Ondanks het sterk toegenomen werkvolume bleef het globaal personeels
bestand constant. Wel waren er verschuivingen, de systeemverantwoor- 
delijke van de Unisys-computer verliet de BRT en een eerstaanwezend 
ingenieur werd naar de Dienst Materiaal en Systeemsoftware overge- 
p l a a t s t .

Deze personeelswisseling en de sterke groei van de installatie, 
brachten een herverdeling van de verantwoordelijkheden mee wat dan 
weer resulteerde in de extra opleiding waarvan sprake hierboven.

H. VAN DE STEEN 
Adviseur-dienstchef

Bijlage s statistische gegevens.



1 0 . 6 8 .

Bi.ilaqe 1 bi.j Jaarverslag Dienst Materiaal en Systeemproqrammatuur.

3 AAR 1 1982 1 
I ________ I

1983 1 
________ I

1984 1 
________ I

1985 i 
_________I

1986 1 
_________I

1987

Gebruiksduur van de com
puter in uren (aanwezig
heid van de operateurs)

1 1 
1 4.4701 

*

1
5.019 1 
*

1
5 .266 1 
*

1
4 .083 1 

1

1
4 .1541 

1
4.253

* Het betreft de gebruiksduur van de computer voor BRT en RTBF samen. 
Het betreft een uitvoering in multi-programmering waarbij de werken 
van BRT en RTBF door elkaar werden afgewerkt. De beperkingen en 
mogelijkheden van de apparatuur waren in hoofdzaak bepalend voor de 
volgorde van de werken.

BRT-computerbestand op 31.12.87

UNISYS-COMPUTER EN RANDAPPARATUUR AANTAL

Processor 1100/70 met 8 Megabyte geheugen 1
Controle-eenheid voor schijven 1
Vaste schijfeenheden van elk 540 Megabyte 6
Controle-eenheid voor banden 1
Bandenkasten 3
L i j n d r u k k e r l 2 0 0 L P M  1
Diskettesubsysteem 1

Televerwerkinqseenheden

Telecommunicatieprocessor DCP 20 met geheugen van 512 Kilo- 1 
byte en 8 lijnen
Beeldschermen 97
Drukker 80 CPS verbonden op een beeldscherm 5
Kwaliteitsdrukker verbonden op een beeldscherm 1
Inktjetdrukker verbonden op een beeldscherm 8
Drukker 150 CPS verbonden op een beeldscherm 1
Kantoorlaserdrukker 1
Plotters 2
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Bijlage 2 bi.i Jaarverslag Dienst Materiaal en S y s t e e m p r o q r a m m a t u u r .

DIGITAL-APPARATUUR AANTAL

Processor 8200 met 12 Megabyte geheugen 1
Controle-eenheid voor schijven 1
Vaste schijfeenheid van elk 450 Megabyte 3
Bandenkast Cypher 1
Matrixdrukker 1

T eleverwerkinq

Ethernet 1
Dec-serv ers 3
Beeldschermen 11
Laserdrukkers 3

DATAPOINT-APPARATUUR AANTAL

ARC-netwerk 1
Controle-eenheden schijfopslag 2
Schijfeenheid 65 MB 3
Telecommunicatie processor 2
Werkposten 22
Drukkers 10

Per qewesteli.ike omroep (*)

Processor voor telecommunicatie en schijfeenheden 1
S c h i j f e e n h e i d 6 5 M B 1
Werkposten 2
Drukker 1

(*) In het Radiogebouw aan het Flageyplein is ook de Directie van 
BRT-II gehuisvest. Deze heeft twee werkposten en één drukker. 
Schijfopstelling en telecommunicatie worden gedeeld met Omroep 
Brabant.
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De persvoorlichting blijft één van de hoofdopdrachten van de dienst Pers en 
Publikaties. Om nog sneller informatie te kunnen bezorgen aan dag- en weekbladen 
werd een telefax in gebruik genomen. Daarenboven werd het persmateriaal over 
radio- en televisieprogramma's wekelijks verstuurd naar 330 bestemmingen in binnen- 
en buitenland. Zowat 47.000 foto's werden bezorgd aan 55 bladen. Om foto's te 
maken van eigen produkties werd een beroep gedaan op negen fotografen.
Wekelijks werd weer een persbijeenkomst belegd in het Omroepcentrum. 64 televisie
programma’s en 31 radioprogramma’s werden op die manier aan de pers voorgesteld en 
64 perscommuniqués toegelicht.
Naar aanleiding van het Star Festival Knokke Heist en de parlementsverkiezingen 
van 13 december werd een Perscentrum ingericht ten behoeve van de nationale en 
internationale pers.
De jaarlijkse Algemene Persconferentie werd gehouden op 24 november.

Het personeel werd op de hoogte gehouden van het mediagebeuren via de'Knipselkrant, 
die op 100 exemplaren werd verspreid met een gemiddelde van 30 bladzijden per 
nummer. In 1987 verschenen er 250 nummers.
Ook het personeelsblad Ra-Tel informeerde het personeel bestendig over de 
ontwikkelingen op mediagebied. De problemen van de eigen omroep werden vanzelf
sprekend eveneens op de voet gevolgd.
Het maandblad Muziek en Woord bleef voor zowat 6.000 abonnees een onmisbare gids 
voor de culturele programma’s van de BRT. Het verscheen voor het eerst met een 
kleuromslag.
Voor andere BRT-diensten werd promotiemateriaal aangemaakt om de verkoop van 
eigen produkties in het buitenland te stimuleren.

De püblikatie van bóéken werd onverminderd voortgezet. In 1987 werden volgende 
titels aan het fonds toegevoegd :

OPLAGE PRIJS
DE KONINGINNEWEDSTRIJD 3.000 850,-

FRANZ LISZT EN ZIJN TIJD 1.500 550,-

RAVEL EN ZIJN TIJD 1.500 398,-

KRUIDEN EN GEZONDE VOEDING, dl. 5 3.000 220,-

THE ORIGINALS 1.500 390,-

TIBETAANS DAGBOEK 2.000 598,-

PL0NS-D0EB0EKJES t1 - 4)

DIENST PERS EN PUBLIKATIES

1. PLONS LETTERS 10.000 120,-

2. PLONS DENKEN 10.000 120,-

3. PLONS KNIPPEN 10.000 120,-

4. PLONS CIJFERS 10.000 120,- 

LANGS DE KADE 3.000 398,- 

TIK TAK 3 10.000 320,- 

00G VOOR HET ECHTE 1.500 448,-
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Een kleurfolder werd aangemaakt om de verkoop van deze nieuwe boeken te bevorderen. 
Alle totnogtoe verschenen BRT-uitgaven werden opgenomen in een nieuwe, bijgewerkte 
fondscatalogus.
Enkele personeelsleden van de in 1986 overgehevelde Uitschrijfdienst werden 
volledig geïntegreerd in de dienst Pers en Publikaties, die daardoor zijn 
activiteiten kon uitbreiden. Zo kon b.v. veel zorg besteed worden aan het 
beantwoorden van brieven van kijkers en luisteraars.
Toch werden nog heel wat teksten van uitzendingen uitgetikt :

Teksten bestemd voor de radio :
226 Aktueel 2.797 blz.

Teksten bés-témd voor de Televisie :
.126 items uit het televisiejournaal 1.835 blz.
34 Konfrontaties 1 .037 blz.
69 item uit Panorama 713 blz.
7 allerlei 167 blz.

26 cassettes Wereldoorlog II 512 blz.
debatten parlementsverkiezingen 498 blz.
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Tot het domein van de Dienst Openbare Uitzendingen en Ontvangst horen :

1) de voorbereiding en (mede-)organisatie van concerten en openbare uitzendingen 
voor radio en televisie

2) de sector "ontvangst"

3) de sector "rondleidingen".

1) Openbare Uitzendingen

Maandelijks wordt een lijst opgesteld van alle openbare (d.w.z. met publiek) 
uitzendingen, zowel van radio als van TV, zowel concerten en TV-opnamen uit
sluitend door de BRT georganiseerd, als produkties in samenwerking met andere 
organisatoren of instellingen, en dit niet enkel in Brussel, maar in het hele 
Vlaamse land.
Bij de Dienst Openbare Uitzendingen en Ontvangst kunnen luisteraars en kijkers 
ook dagelijks via de telefoon terecht voor het vragen van inlichtingen en 
toegangskaarten voor concerten en/of TV-opnamen.
Verder gebeuren hier een aantal materiele voorbereidingen die bij de organisa
tie van openbare uitzendingen noodzakelijk zijn zoals : opstellen, laten 
drukken en verzenden van toegangskaarten, promotiemateriaal, programma’s, 
uitnodigingen, het contact met de plaatselijke verantwoordelijken, opstellen 
van protocol. Sedert 1983 worden hier ook de teksten voorbereid bestemd voor 
de affiches die als promotie fungeren van elk der BRT-ensembles : Filharmonisch 
Orkest, Big Band en Koor. De dienst geeft ook tweemaal per jaar een folder 
uit met alle BRT 3- en BRT 1-concerten van het Filharmonisch Orkest en van het 
Koor (periode januari-juni en periode september-december).
Piekmaanden in 1987 waren maart (39 opnamen), november (38 opnamen) en 
december (37 opnamen).
Het totale aantal radio- en tv-opnamen in 1987, geciteerd in de maandelijkse 
brochures van de dienst liep op tot 351. In dit verband dient vermeld dat er 
in de zomermaanden een "Star Festival" was in Knokke en "Jazz Middelheim" in 
Antwerpen, naast kleinere produkties zoals "het BRT 2-Weekend" in Gent, een 
BRT 2-dag in Oostende, een BRT 2-dag bij Bobbejaan, evenals uitzendingen vanop 
beurzen en vaktentoonstellingen zoals het Salon van het Ideale Huis in Brussel, 
Flanders Technology International in Gent, Audio- en Videosalon in Brussel, 
het Voedingssalon in Brussel, de Boekenbeurs in Antwerpen, Hemo-Jaarbeurs in 
Mechelen, Classic in Kortrijk en Made in Belgium in Brussel.

Dienst Openbare Uitzendingen en Ontvangst

Overzicht 1987

- Radio-concerten in BRT-studio's : totaal : 102 
Flagey : studio 1 : 9

studio 4 : 18 
Antwerpen : concertstudio : 33 
Limburg : concertstudio : 42

- TV-opnamen in BRT-studio's : totaal : 72 
Reyers : studio 1 : 6

studio 3 : 28 
studio 5 : 23
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Flagey : studio 4 : 4 
A.T. : 11

- Concerten in samenwerking met derden :

Gent 4 Mechelen 2
Brussel 9 De Pinte
Kortrijk 2 Herentals
Antwerpen 6 Luik
Brugge 1 Grimbergen
Merchtem 1 Buggenhout
Halle 1 Hulste
Tongeren 2

- Concerten (en opnamen) door de radio georganiseerd te :
Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Merchtem-Peizegem, Herenthout, Brussel, 
Oelegem, Malle, Kortrijk, Sint-Katelijne-Waver, Lichtaart, Harelbeke, 
Oudenaarde, Genk, Oostende, Middelkerke, Peer, Pittem, Houthalen, Dranouter, 
Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Jezus-Eik-Overijse, De Haan, Hasselt, Mortsel, 
Ramskapelle, Turnhout, Itterbeek.

- Televisie-opnamen te :
Dilbeek, Eisden-Maasmechelen, Ooigem-Wielsbeke, Antwerpen, Genk, 
Sint-Martens-Latem, Zwevegem, Leuven, leper, De Haan, Brussel, Oostende, 
Koksijde, Bredene, Blankenberge, Hasselt, Middelkerke, Knokke-Heist.

2) Ontvangst

In deze sector werden 6 hostesses belast met uiteenlopende opdrachten, 
variërend van de dagelijkse ontvangst van bezoekers, verkoop in de BRT-boetiek 
tot het verlenen van service op recepties, wekelijkse persvoorstellingen, 
vergaderingen van de Raad van Bestuur en medewerking aan opnamen voor radio 
en tv zoals bv. Mike, Argus, Eiland en dgl., Star Festival, Jazz Middelheim,
BRT 2-dag in Gent en bij Bobbejaan, BRT 2-weekend e.a.
De hostesses vervullen ook een public relations-opdracht op bedrijfstentoon- 
stellingen en vakbeurzen waarop de BRT een stand heeft. Voor de opsomming 
hiervan verwijs ik naar punt 1) Openbare Uitzendingen.

3) Rondleidingen

Hier noteren we een absoluut record van het aantal bezoekers : 39.511 in 1987, 
als volgt gespreid over het jaar : >

januari 2.911 juni 5.006
februari 2.862 september 4.276
maart 3.680 oktober 5.302
april 4.615 november 2.977
mei 5.458 december 2.424

Piekmaanden zijn zoals elk jaar de lente en zomerperiode, evenals oktober.
Ter vergelijking de cijfers van 1984 : 25.212 - 1985 : 27.295 - 1986 : 34.107. 
Er werd in 1987 een extra-inspanning gedaan om tegemoet te komen aan de druk 
van de zeer talrijke aanvragen die toch een aanwijzing zijn van de blijvende 
belangstelling vanwege het publiek voor de BRT.
Toch zou er eindelijk eens werk moeten gemaakt worden van een kwalitatieve 
verbetering in de opvang : een zaaltje met bedrijfsvideo en de nodige infra
structuur .



Dienst Auxiliaire : Sectie Archief

1. Dit jaar werden er minder inventarissen opgesteld. Er werd een inventaris 
van de boekhouding en de financiele directie opgemaakt 1931-1965, NIR-BRT. 
Een nieuwe planetaire camera voor microfilm werd in september in gebruik 
genomen.

2. Het BRT-archief blijkt de juiste historische weergave te zijn van de ge
schiedenis van het NIR-INR en de BRT. Daarom komt het onsamenhangend over. 
Maar aan de structuren en de werking van de directies en diensten sedert 
1945 kan niets meer gewijzigd worden.

3. Toch kon het BRT-archief een belangrijke taak vervullen : af leveren van 
documenten en een schat vormen aan cultuurhistorische gegevens over de 
omroep in Vlaanderen, dienstig voor jonge vorsers en professoren.
Het archief heeft meegewerkt aan het historisch overzicht over het omroep
koor en BRT-2 omroep Brabant, die respectievelijk het 50-jarig en 20-jarig 
bestaan vierden. Verder nog aan een reeks televisie-documentaires uit 
de jaren 60 tot 70 en aan de geschiedenis van het symphonie-orkest 1936-
1986 opgesteld door een RTBF-medewerkster.
Bij het opnieuw klaarmaken van magneetbanden voor heruitzending op BRT 
1 en 3 werden de nodige programma-gegevens verstrekt aan de hand van de 
microfilmen radioregie.

4. Het archiefbeheer wordt bemoeilijkt door de actuele houding van het Algemeen 
Rijksarchief. Aangezien het Algemeen Rijksarchief een "nationale” instel
ling is en de BRT een "regionale", wordt overdracht van BRT-archief naar 
het Algemeen Rijksarchief voorlopig niet meer mogelijk. Hoe lang deze 
voorlopige toestand zal duren is niet te voorspellen.

5. In het omroepmuseum werd de omvangrijke documentatie over de apparatuur 
alfabetisch op steekkaart gebracht en in archiefdozen geklasseerd (± 400 
dozen).

6. Statistieken 1986 1987

Aantal ontvangen dozen archief 1.571 1.747
Aantal uitgeleende documenten 260 259
Aantal gemaakte microfilmen 76 50

Dienst Auxiliaire : Frankeerkamer

1986 1987

Brieven 256.805 257.913
Drukwerk 387.891 317.166
Express 2.446 3.069
Luchtpost 41.920 39.720
Aangetekend 2.216 1.943
Aangetekend-luchtpost 120 62
Aangetekend-express 70 109
Aangetekend-express-luchtpost 22 27
Express-luchtpost 74 65
Taxi-post 9 18

Totale Frankeerkosten 12.262.640 11.819.543

Verschil - 443.097
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Dienst Auxiliaire : Drukkerij 

OFFSET

Wit papier, gekleurd papier, inbegrepen
briefpapier en idempapier 6.693.606

Gekleurd karton 76.940

Totaal 6.770.546

Gemiddelde per maand : 564.212

Aantal gebruikte platen : 26.677

RANK-XEROX

Aantal afdrukken 4.820.023

Gemiddelde per maand : 401.669

Totaal aantal gedrukte vellen papier : 11.590.569

Aantal vellen papier per offsetplaat : 236

Machinepark : 3 offset-persen, waarvan 1 in gebruik genomen op 14 december 1987
1 Rank-Xerox.
3 oude offset-persen werden in het begin van het jaar verwijderd. 

Aantal verzamelde brochures : 449.266

Het personeel van de drukkerij heeft een inspanning geleverd, in ongunstige 
omstandigheden - defekten aan- en gebrekkige inplanting van de machines - 
om de vraag van BRT-diensten naar snel af te leveren drukwerk, te voldoen. 
Vergeleken bij 1986 is er in 1987 een stijging van 734.218 vellen papier of 
7 %.

Dienst Auxiliaire : Telefooncentrale

Totaal bedrag aan rekeningen RTT, abonnementsgeld en gesprekken aangevraagd 
via de telefooncentrale in 1987 (raming).

1987 1986

Omroepcentrum 10.840.118 11.390.091

Flageygebouw 390.399 319.039

Amerikaans Theater 346.473 283.921

Totalen 11.576.990 11.993.051

Vergelijking met 1986 min 416.061

\
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TEKST JAARVERSLAG 1987.

STUDIEDIENST

De activiteit van de BRT-Studiedienst kende in de loop van 
het jaar 1987 een aantal duidelijke accenten.
In de drie functies die worden uitgeoefend werden voor wat 
betreft het beleidsvoorbereidend en -ondersteunend onderzoek 
vooral veel tijd en energie besteed aan de kantoor
automatisering van Algemene Directie en Algemene Zaken en 
bovendien ook nog extra financiële middelen voor onderzoek 
ten behoeve van de verantwoordelijken van de radio.
Wat betreft het kijk- en luisteronderzoek werd naast de 
inspanningen opgebracht om het bestaande systeem vlugger en 
efficiënter te doen rapporteren, ook de definitieve stap 
gezet die als gevolg zal hebben dat de BRT binnen afzienbare 
tijd over een systeem van automatische meting van de kijk
dichtheden zal kunnen beschikken.
Wat betreft de documentatie, de derde functie in de acti
viteit van de Studiedienst, werd de dienst aan onderzoekers 
en vorsers van binnen- en buitenhuis nog fors uitgebreid. 
Overigens loopt er een vanzelfsprekende lijn van de docu
mentatie van de Studiedienst naar het BRT-archief en de 
Algemene Bibliotheek van de BRT, zodat met deze diensten 
intensief wordt samengewerkt.

I. Beleidsvoorbereidend en -ondersteunend onderzoek.

In dat verband kunnen volgende activiteiten vermeld worden : 

Kantoorautomatisering :
- het begeleiden van de gebruikers die een opleiding gehad 
hebben bij Datapoint België.
- het opleiden van nieuwe gebruikers.
- het verrichten van het nodige studie- en opzoekingswerk 
i.v.m. nieuwe technieken en mogelijkheden.
- de verdere uitbreiding en verfijning van de mapperfuncties 
met inbegrip van de methoden van grafische voorstelling.

Radio-onderzoek :
Naast maar meestal voortbouwend op de gegevens van het luis
teronderzoek, werd gedurende het jaar 1987 intensief aan een 
groots opgevat Behoeftenonderzoek Radio gewerkt en aan
sluitend daarbij aan een Proefproject Radioscanning.
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Kijk- en luisteronderzoek.

De interne automatisering van het kijk- zowel als van het 
luisteronderzoek is nu in zoverre doorgevoerd dat wanneer de 
kwartiergegevens enerzijds en de programmagegevens ander
zijds, via mapper aanwezig zijn, de kijk- en luister
dichtheden automatisch worden uitgerekend en de weekver- 
slagen verder automatisch worden gedrukt.
Wij hebben het nu zover gebracht dat vertragingen in het 
toeleveren van de weekverslagen te wijten zijn aan het feit 
dat het regieverslag ons niet tijdig bereikt m.a.w. de kwar- 
tiercijfers zijn door de band vlugger beschikbaar dan het 
regieverslag van de desbetreffende programma's .
Ondertussen werden de onderhandelingen in samenwerking met 
de Technische en Juridische diensten over een nieuw in te 
voeren volautomatisch meetsysteem, op een positieve wijze 
afgerond.
Wanneer dergelijke systeem effectief zal gaan rapporteren, 
zullen wij extra-snel kunnen beschikken over alle gegevens 
betreffende het kijkgedrag van de Vlamingen. Alle zenders 
zullen kunnen gemeten worden evenals het gebruik van alle 
tv-apparaten en videorecorders afzonderlijk.
De mogelijkheid bestaat ook dat m.b.t. de ganse Europese 
Nederlandstalige bevolking van ca. 20 miljoen potentiële 
kijkers kan gerapporteerd worden, uiteraard over programma's 
die zij gezamenlijk kunnen ontvangen. Uitwisseling van 
gegevens tussen Nederland en Vlaanderen zal ook op een 
soepele en vlotte manier kunnen geschieden.
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Documentatiefunctie van de Studiedienst.

Terwijl de eerste ideeën en experimenten i.v.m. automa
tisering van de documentatiefunctie van de Studiedienst hun 
weg gaan, wordt de intensiteit van de werking nog opgevoerd. 
Vooral ten behoeve van het beleidsondersteunend en beleids- 
voorbereidend onderzoek, wordt door de personeelsleden van 
de Studiedienst zeer intens beroep gedaan op de documen
tatie. Ook Algemene Diensten en personeelsleden van andere 
diensten maken dikwijls gebruik van de bestaande informatie. 
Universitaire onderzoekers, professoren, assistenten en stu
denten zijn zeer regelmatige bezoekers evenals lesgevers uit 
het secundair onderwijs.
Een documentatieblad verschijnt maandelijks : afwisselend 
een literatuurlijst met de nieuwste aanwinsten (boeken, 
brochures en tijdschriftartikels) i.v.m. de omroepproble
matiek en een bespreking van een belangrijke studie met 
betrekking tot de omroep. Dit blad wordt binnenhuis en in 
de communicatiewetenschappelijke instellingen verspreid.
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HET AANDEEL VAN DE BRT-KETENS IN HET LUISTERVQLUME VAN
DE VLAMINGEN

Zender 1986 le Kw 2e Kw 3e Kw 4e Kw totaal verschil
1987 1986-■1987

BRT 1 19,8 20,5 18,7 21,7 21,3 20,6 + 0, 8
BRT 2 48,2 50,2 47,9 44,0 46,6 47,2 - 1, 0
BRT 3 2,2 2,3 3,1 2,4 2,2 2,5 + 0, 3
STUD.BR 4,8 4,6 4,7 6,5 6,8 5,6 + 0, 8

botaal BRT 75,9 + 0, 9

N.O.R. 19,2 15,7 16,9 15,1 14,6 15,6 - 3, 6
RTBF 1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -
iRTBF 2 0,1 0,1 - - - 0,0 - o, 1
IRTBF 3 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,0 - 0, 1
R21/CITE 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 - 0, 3
'HIL 1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 + 0, 1
HIL 2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 + 0, 1
HIL 3 1,6 1,6 2,1 2,5 2,5 2,2 + 0, 6
Buitenl. 0,8 0,5 1,6 1,5 0,8 1,1 + 0, 3
Andere 1,9 3,2 3,7 4,9 4,1 4,0 + 2, 1

Niet-BRT-
Zenders 25,0 22,4 25,6 25,4 23,1 24,1 —o, 9

HET AANDEEL VAN DE BRT - TELEVISIE IN HET1 KIJKVOLUME VAN’ DE
VLAMINGEN

Zender 1986 le Kw 2e Kw 3e Kw 4e Kw Totaal Verschil
’ 1987 1986i-1987

TV 1 45,8 37,9 38,6 48,8 41,6 41,0 —4,8
TV 2 13,4 15,9 17,8 8,9 15,2 14,9 + 1,5

ortaal BRT 55,9 - 3,3

IRTBFl 2,3 2,2 2,0 1,5 1,7 1,9 0,4
TRTBF2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 - 0,1
-NED.l 18,3 22,9 18,8 19,9 20,7 20,7 + 2,4
-NED. 2 6,2 6,5 7,2 6,6 5,4 6,4 + 0,2
TF 1 1,6 1,8 2,2 2,4 2,8 2,3 + 0,7
A2 2,1 2,3 2,1 1,7 2,2 2,1 -
FR3 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 - 0,1
ARD 1,7 1,5 1,7 1,5 1,5 1,6 - 0,1
ZDF 1,2 1,1 1,2 1,4 1,1 1,2 -
WDR 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 -
RTL 3,0 3,2 3,0 2,6 2,8 2,9 - 0,1
Andere 2,9 3,4 4,1 3,5 3,7 3,7 + 0,8

Niet-BRT-
lenders 40,8 46,2 43,6 42,3 43,2 44,1 + 3,3
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STATISTISCHE GEGEVENS INZAKE TELEVISIE- EN RADIOBEZIT

Hierna vindt u het aantal ingeschreven radio- en televisiestoestellen, 
geregistreerd door de R.T.T., Dienst Kijk- en Luistergeld, op 1.1.88 
voor het hele land. Deze cijfers hebben betrekking op het aantal afge
leverde vergunningen. Zij omvatten dus zowel de vergunningen waarvoor 
het "Kijk- en Luistergeld" betaald werd ("taksverplichting") als de 
"vrijgesteld van taks"-vergunningen.

1. Geografische spreiding
Tabel 1 : Geografische spreiding afgeleverde vergunningen voor radio 
en televisie op 1.1.88.

Provincie TV-toestel %Rijks- % VI.en Radio %Rijks- %V1. en
totaal W. Prov. toestel totaal W . Prov

Antwerpen 524.946 28,2 807.358 28,2
West-Vlaanderen 375.223 20,2 569.284 19,9
Oost-Vlaanderen 441.039 23,7 668.228 23,3
Limburg 215.898 11,6 337.885 11,8
Vlaams Brabant
(Halle-Vilvoorde 304.078 16,3 482.013 16,8
+ Leuven)

Tot. VI. Prov. 1.864.184 58,7 100,0 2.864.768 62,2 100,0

Brussel Hoofdstad 303.858 9,6 379.717 8,2

Waals-Brabant 90.652 9,0 136.912 10,1
(Nijvel)
Henegouwen 409.756 40,7 531.016 39,0
Luik 315.733 31,3 424.912 31,2
Luxemburg 66.527 6,6 93.180 6,9
Namen 124.889 12,4 173.854 12,8

Tot. Waalse Prov. 1.007.557 31,7 100,0 1.359.874 29,5 100,0

Belgische Strijd
krachten in Duits
land 37 - 4.091 0,1

Het Rijk 3.172.636 100,0 4.608.450 100,0

Bron : RTT, Dienst Kijk- en Luistergeld.
NIS, aantal houders van radio- en televisietoestellen, toestand op 31 

december 1987.
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Tabel 2 : Vergelijkende tabel televisiebezit 
zwart-wit/kleur 1987 - 1988

Televisietoestellen
Landsgedeelte

zwart/wit zwart/wit kleur kleur
1987 1988 1987 1988

Vlaams landsgedeelte 328.805 268.889 1.414.436 1 .592.295
Waals landsgedeelte 220.754 194.841 734.792 812.716
Brussel hoofdstad 62.588 55.386 222.734 248.472
Belgische strijdkrach
ten in Duitsland 6 11 4 26

Rijk 612.153 519.127 2.371.966 2 .653.509

Bron : RTT, Dienst Kijk- en Luistergeld
NIS, aantal houders van radio- en televisiestoestellen, 
toestand op 31 december 1987.

Tabel 3 : Kleurentelevisiebezit in de 3 landsgedeelten

Landsgedeelte
Televisietoestellen

Kleur Totaal 
1988 bezit '88

% kleur 
1988

% kleur '87 
ter ver
gelijking

Vlaams landsgedeelte 1.592.295 1.861.184 85,55 81,14
Waals landsgedeelte 812.716 1.007.557 80,66 76,90
Brussel hoofdstad 248.472 303.858 81,77 78,07
Belgische strijdkrach
ten in Duitsland 26 37 70,27 40,00

Rijk 2.653.509 3.172.636 83,64 79,49

Bron : Dienst Kijk- en Luistergeld.
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DIENST ARTISTIEKE PRODUKTIEMIDDELEN

1. FILHARMONISCH ORKEST

Er werden vergelijkende examens ingericht voor musicus-instrumentist en selectie-
examens voor musicus-instrumentist van vreemde nationaliteit voor viool en trompet.

Volgende personeelsleden werden benoemd : 
in de graad musicus-instrumentist 

Karine Martens, viool 
Jean-Pierre Soens, trompet 
Francis Vanden Heede, viool

in de graad hoofd van de lessenaar 
Roger De Brauwer, klarinet 
Clement De Mayer, contrabas

Volgende musici werden contractueel aangeworven :
Konrad Kubiak, altviool 
Carol Minor, viool

Volgende musici verlieten het F.O. :
Walter Boeykens, hoofd van de lessenaar klarinet 
Stefaan Cornelus, musicus-instrumentist klarinet 
Simonne De Strooper, musicus-instrumentist altviool 
Marjan Karuza, musicus-instrumentist viool 
Emannuel Mellaerts, musicus-instrumentist trompet 
Robert Mets, musicus-instrumentist altviool 
Krzysztof Paluch, musicus-instrumentist altviool 
Christiane Rehm, musicus-instrumentist altviool 
Enrique Raudales, musicus-instrumentist viool 
Robert Stevens, hoofd van de lessenaar contrabas 
Pieter Thienpont, musicus-instrumentist viool

Volgende musici namen verlof zonder wedde :
Pieter De Spiegelaere, vanaf 5 mei tot en met 9 mei en

vanaf 13 oktober tot en met 17 oktober 
Yvonne Dispa, vanaf 10 november tot en met 12 november 
Shahrzad Djannati Atai, vanaf 1 september *86 tot en met 31 augustus '87 
Frank Hendrickx, vanaf 13 oktober tot en met 24 oktober 
Nikolaas Kapnas, vanaf 7 september tot en met 18 september 
Hedwig Swimberghe, vanaf 7 september tot en met 10 september en

vanaf 13 oktober tot en met 17 oktober 
Alex Van Beveren, vanaf 1 november tot en met 31 januari *88 
Joris Van Den Hauwe, vanaf 13 oktober tot en met 24 oktober 
Livin Vandewalle, vanaf 7 april tot en met 10 april 
André Van Driessche, vanaf 23 juni tot en met 16 juli 
Rik Vercruysse, vanaf 13 oktober tot en met 24 oktober

Het interimaat van musicus-solist contrabas werd toegekend aan Mark Saey.
Het interimaat van musicus-solist klarinet, toegekend aan Hedwig Swimberghe, werd 
verlengd.

Clemens Quatacker, concertmeester, werd aangeduid als afgevaardigde in het Wereld 
Filharmonisch Orkest te Tokio.
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2. BRT-K00R

Er werd een vergelijkend examen voor korist en selectie-examen voor korist van 
vreemde nationaliteit ingericht, voor de stemgroep alt (diepe stem).

Volgende koristen namen verlof zonder wedde :
Lieven Deroo, op 3 februari, 

op 9 juni,
van 14 juli tot en met 15 juli, 
op 16 december

Mare Meersman, vanaf 2 februari tot en met 19 februari en
vanaf 22 juni tot en met 26 juni (BRT-kandidaat -

Cardiff Singer of the World Competition) 
Marc Van Daele, op 14 juli en op 4 november 
Hilde Van Overstraeten, vanaf 7 april tot en met 10 april

Marie-Louise Dumon werd ter beschikking gesteld wegens ziekte voor een periode 
van 18 maanden.

3. GROTE BIG BAND FORMATIE

Per 1 januari '87 fusioneren de musici van de Big Band en het Jazzorkest tot 
een grote Big Band formatie met als standplaats Flagey.

Volgende musici namen verlof zonder wedde :
Roger Eggermont, vanaf 21 september tot en met 25 september 
Bert Joris, vanaf 14 september tot en met 25 september, 

vanaf 9 november tot en met 13 november en 
vanaf 14 december tot en met 18 december

Michel Janssens en Gustaaf Van Wilderen werden benoemd in de graad eerste 
orkestregisseur.

4. DRAMATISCH GEZELSCHAP

Denise De Weerdt nam verlof zonder wedde vanaf 1 november tot en met 30 november.

5. IPEM

Het contract met de RUG voor samenwerking in het kader van IPEM werd verlengd 
voor de periode 1.1.87 - 30.6.87, maar de bijdrage van de BRT in de werkings
kosten werd geschrapt.
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A. Inventaris BRT-RTBF 1987 Nieuwe aanwinsten
sinds 1986

6. MUZIEKBIBLIOTHEEK

- Vocale werken 12 459 154
- Concerti & solistische werken 3 543 67
- Kamermuziek 2 475 24
- Symfonieen 601 6
- Harmoniematerialen 1 550 29
- Suites 1 171 3
- Mars 1 593 2
- Wals 1 477 4
- Ballet 654 2
-Orkestpartituren (zonder materiaal) 6 046 183
- Genre (Big Band) 15 000 390
- Ouvertures 899 3
- Zang-klavierredukties 1 105 18
- Lyrische werken - volledige opera's 167 -

- uittreksels 682 2
- Libretti 504 11
- Muziekdocumentatie (reeksen) 450 1

B. Aktiviteit

a) Materialen bezorgd aan orkesten en koor voor BRT-programma's

BRT-materialen :
- BRT-Filharmonisch Orkest 98
- BRT-Koor 70
- Andere (Filharmonisch Orkest van Vlaanderen,

Nationaal Orkest van Belgie, Vlaams Kamerorkest
van Brussel, Sinfonia e.a.) 17

Huurmaterialen :
- BRT-Filharmonisch Orkest 63
- Andere 29

Er wordt geen inventaris bijgehouden van de ontleningen aan BRT-Big Band 
en Combo.

b) Ontlening

Aan BRT-personeelsleden en diensten
orkestpartituren 458
orkestmaterialen 31

Andere orkestpartituren 78
orkestmaterialen 77

c) Nazicht en betaling heruitzendingen

TV 8
BRT-1 24
BRT-3 127

d) Uitschrijven van orkestmaterialen

BRT-Filharmonisch Orkest 
BRT-Koor
BRT-Big Band en Combo

18
12

210
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e) Fotocopies

In 1987 werd een totaal van 158.598 copies gemaakt, voor de verschillende 
diensten :

- Radio - Ernstige Muziek
- Radio - Lichte Muziek
- TV
- Examendienst
- Artistieke Produktiemiddelen
- Muziekbibliotheek

f) IAML-IASA

Van 21 tot 26 juni nam de muziekbibliothecaris deel aan het jaarlijks 
congres van de International Association of Music Libraries / International 
Association of Sound Archives, dat doorging in Amsterdam.

g) Verhuur orkestmaterialen

In 1987 werd voor de verhuur van eigen orkestmaterialen een totaal aan 
inkomsten geboekt van 256.500,-BF

72 350 
31 433
21 163 

736
22 400 
10 516

h) Klassement

De rubriek ORATORIO werd volledig geherinventariseerd.
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DIENST VOOR VEILIGHEID, GEZONDHEID EN VERFRAAIING DER WERKPLAATSEN

Elke onderneming is verplicht te zorgen dat zijn werknemers hun taak kunnen 
vervullen in veilige en gezonde omstandigheden.

Daarom heeft de dienst V.G.V., onder het rechtstreeks gezag van het hoofd van 
de onderneming, ernaar gestreefd onveilige en ongezonde toestanden te weren, in 
toepassing van de voorschriften van het A.R.A.B. inzake het "Voorkomingsbeleid".

Tijdens het verlopen jaar heeft de dienst V.G.V. zijn taak kunnen vervullen in 
samenwerking met het beheer, de hiërarchische lijn, de Personeelsraad, de 
vakverenigingen en alle personeelsleden. Het toezicht op de gezondheid gebeurt 
in nauwe samenwerking met de Arbeidsgeneeskundige dienst.

In 1987 werden de verschillende werkzetels bezocht samen met een afvaardiging 
van de Personeelsraad.

De asbestproblematiek heeft verder bij de BRT bijzondere aandacht gekregen. De 
reeks voorlichtingscursussen werden gegeven voor een totaal van 320 personeels
leden. De asbestspuitlagen werden verwijderd boven de keuken en de personeels- 
kantine in het Omroepcentrum. Samen met de RTBF en de Medische Arbeidsinspectie 
werd een veilige methode uitgewerkt voor de asbestverwijdering in de koeltoren- 
ruimte, waardoor de produktie ononderbroken kon blijven doorgaan.

De voorkoming van brand en de organisatie van de brandbestrijding en de ontrui
ming had, in samenwerking met de dienst Beveiliging, nog altijd onze bijzondere 
aandacht.

Er is een grote inspanning geleverd om een regeling te vinden voor het alcohol- 
verbruik binnen de BRT.

Er zijn ook initiatieven genomen om de gevolgen van het passief roken te 
verminderen.

De omstandigheden voor het werk in de drukkerij werden na lang aandringen 
gevoelig verbeterd.

De vorming en de voorlichting van het personeel voor meer veiligheid werd beter 
georganiseerd door cursussen, voordrachten, aanplakbiljetten.

De dienst V.G.V. heeft ook zijn medewerking verleend aan het opstellen van het 
algemeen noodplan.

Tenslotte heeft de dienst V.G.V. nog een aantal andere opgelegde taken vervuld :

- secretariaatswerk voor de Personeelsraad

- bijhouden van ongevallensteekkaarten

- bijhouden van de reglementen, documentatie, voorschriften omtrent veiligheid 
en hygiëne
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Taalraadsraan.

Op 16 januari 1971 heeft de BRT een taalraadsraan aangetrokken 
om de uitzendingen uit het oogpunt van taal en uitspraak kritisch 
te beluisteren en op- en aanmerkingen te sturen aan de betrokken 
medewerkers en hun hiërarchische meerderen. Het nut van dat re
pressieve optreden kan niet in twijfel getrokken worden, maar de 
taalraadsman kan er steeds minder tijd voor uittrekken.
Dat heeft drie oorzaken.

Allereerst besteedt de taalraadsman steeds meer tijd aan examens, 
opleiding en bijscholing. Hij beoordeelt niet alleen kandidaat- 
microfoonmedewerkers, maar heeft ook zitting in tal van andere 
examencommissies. Van de opleiding van producers, omroepers, 
journalisten en b v . ook weermannen of -vrouwen wordt de laatste 
jaren steeds meer werk gemaakt en de taalraadsman neemt daar een 
aanzienlijk deel van voor zijn rekening. Ten slotte is er de bij
scholing in de vorm van vier driedaagse schrijftrainingen per jaar.

Het bovenstaande heeft een sneeuwbaleffect: steeds meer medewerkers 
stellen dag in dag uit vragen over taal of vragen dat hun teksten 
vooraf worden nagezien. Dat is een heel positieve ontwikkeling, 
aangezien ze steeds meer alert worden voor taal en voorkomen beter 
is dan genezen. Maar het vraagt wel veel tijd.

Ten slotte moet worden geconstateerd dat de dienst Taalraadsman 
nog altijd een hyperbool is voor één man en een deeltijdse typiste. 
In september is weliswaar de auditiecommissie Uitspraak en dictie 
geïnstalleerd, maar het kost de taalraadsman niet minder tijd om 
stemmen in een commissie te beluisteren dan alleen. Er mag worden 
aangenomen dat het taalgebruik van de omroep op korte termijn zou 
verbeteren, als de taalraadsman een beroep kon doen op medewerkers.
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Cel Niet-Commerciële Reclame

In de loop van 1 9 8 7 heeft de niet-commerciële reclame onder 
zwaar geschut gelegen. Bedrijvige kanonniers toonden zich 
de Vlaamse uitgevers van kranten en weekbladen evenals de 
politieke overheid.
De uitgevers, die een rechtsprocedure tegen de BRT waren be
gonnen om de stopzetting van de uitzending van niet-commer
ciële reclamespots, af te dwingen, hebben even kunnen juichen. 
De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel heeft immers op 
23 februari 1987 de BRT verbod opgelegd nog spots uit te zen
den "welke de bevordering bij het publiek beogen van de ver
koop van Produkten of het mits. vergoeding presteren voor dat 
zelfde publiek van bezoldigde diensten door andere physieke 
of rechtspersonen dan openbare lichamen of weldadige resp. de 
kunsten of wetenschappen bevorderende niet-commerciële instel
lingen". Als gevolg van deze rechterlijke uitspraak besloot 
de BRT een lange lijst campagnes af te voeren of in te houden, 
inzonderheid de campagnes van beroepsverenigingen, waaraan de 
toezichthoudende overheid bovenop nog een reeks andere spots, 
toevoegde, zoals de aankondiging van beurzen en salons en bui
tenlandse advertenties. Het inkomstenverlies, werd door de om
roep op zowat 30 miljoen frank geraamd.
Op 3 juli 1987 trok het Hof van Beroep in Brussel, op verzoek 
van de BRT, het vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van 
Koophandel evenwel in. Het Hof vond dat de omroep ten onrech
te was veroordeeld op grond van een wetgeving, die uitsluitend 
van toepassing is op kooplieden, m.n. de Wet van 14 juli 1971 
op de handelspraktijken. De BRT, zo oordeelde het Hof, is im
mers krachtens haar statuut geen handelaar. Een procedure te
gen de BRT moet dientengevolge voor de gewone rechtbank wor
den ingeleid op grond van de aansprakelijkheidsregels van het 
Burgerlijk Wetboek : wie schade berokkent door zijn fout, moet 
die ook vergoeden. De uitgevers hebben na enige aarzeling de 
BRT inderdaad gedaagd voor de rechtbank van eerste aanleg in 
Brussel. Een procedure die langademig en ingewikkeld dreigt 
te worden.
Intussen werd de uitzending van spots hervat. Ondanks de be
schreven moeilijkheden werd een aardig resultaat bereikt : de 
opbrengst over het jaar 1987 bedroeg 135 miljoen frank (zonder 
rekening te houden met de werkingskosten), d.i. een stijging 
met 16 % t.o.v. vorig jaar.
Of in 1 9 88 de opgaande trend zal kunnen worden volgehouden, 
valt vooralsnog niet te voorspellen. De Vlaamse Executieve 
heeft immers op 19 november beslist met ingang van 1 septem
ber 19 88 de niet-commerciële reclame en het sponsorship uit de 
BRT-uitzendingen te bannen. Als de overheid niet terugkomt op 
die beslissing of niet zorgt voor een compenserende aanvullen
de dotatie betekent die maatregel voor de openbare omroep een 
financiële aderlating van 270 miljoen frank op jaarbasis.

Jan CEULEERS, 
Redactiesecretaris.
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